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rUTANAK ÖZETÎ I. — GEÇEN 1 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Kamu Alacaklarının özel Uzlaşma Yolu ile 

Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı ile; 

2. — Fatih Laçingil Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

3. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının öncelikle görü-

Teklifler 
1. Danışma Meclisi Üyesi Muhsin Zekâi BA-

YER ve 55 arkadaşının, Millî Parklar Kanunu Tek
lifi. (2/92) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1983) (Tarım 
ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler (Esas) ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve îskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına : 4.2.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAKÇI 
ve 15 arkadaşının, 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin 
ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tek
lifi. (2/93) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1983) (Millî 
Eğitim Komisyonuna : 4.2.1983) 

Tezkere 
3. Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Ka

rantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli 
işletmelerin 1974 Yılı Genel Bilançosu Hakkında 
Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/530) (D. Meclisi Hesapları
nı inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 4.2.1983) 

Raporlar 
4. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-

OĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli Sandı
ğı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

şülmesi onaylanarak İktisadî İşler Komisyonu rapo
ru okundu. 

7 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan-
mak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK M Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üyo Kâtip Üye 

(2/36) (S. Sayısı : 228'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1983) 

5. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 34 arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 2595 Sayılı Kanununun 1 inci Mad
desiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile içtü
züğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) 
(S. Sayısı : 229'a 2 nci Ek) (Dağîtma tarihi : 
4.2,1983) 

6. Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU ve 37 arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Günde
me Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 2 nci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

7. Fayık GÜNGÖRMEZ Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/64) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1983) 

8. Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komisyonları 
raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) Dağıtma tarihi : 
4.2.1983) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

— 222 — 
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II. — GELEN KÂĞITLAR'A EK 

Rapor 
1. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 

Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1983) 

— * ^ % 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Muzaffer Ender'in, Siyasî Partiler Kanu
nu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ender'in gündem dışı söz 
istemi vardır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
7 Şubat 1983 tarihli Birleşimde Siyasî Partiler 

Kanunu hakkında gündem dışı bir konuşma yapmak 
istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muzaffer ENDER 

BAŞKAN — Sayın Ender, buyurun efendim, Ko
nuşma süreniz beş dakikadır. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Yeni Anayasamızın kabulünden sonra, Siyasî Par
tiler Kanununun da Danışma Meclisi Genel Kuru
luna sunulması ile demokratik parlamenter rejime 
geçişin en önemli ikinci adımını da atmış ve kısa bir 
müddet içinde siyasî partiler dönemine girmiş olaca
ğız. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmele
re başlıyoruz. 

Bu yeni dönemde kurulacak siyasî partilere, ülke 
ve millet hizmetinde başarılar dilerken, bu Kanu
nun Genel Kurulumuzda görüşülmesi esnasında da 
bütün üye arkadaşlarımın, Türk demokrasisini sağ
lam temeller üzerine oturtmak için azamî gayreti gös
termelerini ve bütün Meclisin bu yolda tek bir yürek 
olarak çarpmasını gönülden dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Siyasî Partiler Kanunu, Genel Kurulumuza iner
ken, beni sizlerin huzurunda böyle bir temenniye 
sevk eden endişemin elbette sebepleri vardır. 

Her şeyden önce, Siyasî Partiler Kanunu, Türk 
siyasî hayatının, Türk demokrasisinin temel taşı, 
parti çalışmalarını, ülkenin idaresinde rol alacak ik
tidar ve muhalefet partililerinin münasebetlerini, ger
çek demokrasiye uygun, kaliteli parlamentoların te
şekkülünü düzenleyen en önemli Kanundur. Hatta 
diyebiliriz ki, demokrasimizin sağlam temellere otur
masında ve düzenli bir şekilde işlemesinde, Anayasa
dan daha önemli bir hüviyete sahiptir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 223 — 
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12 Eylül öncesi siyasî partiler döneminde bu Ka
nunun boşluklarından faydalanarak, mahallede muh
tar bile seçilemeyecek kimselerin, ayak oyunları ile 
nasıl liste başlarına oturarak milletvekili, hatta imza 
atmasını beceremeyen kimselerin bakan olduklarını; 
Meclis koridorlarında, otel lobilerinde o partiden bu 
partiye satıldıklarını ve böylece millî iradeyi nasıl 
hiçe saydıklarını; merkez yoklamaları ve kontenjan 
adaylıkları l e siyasî hayatımızın belli kişiler arasın
da nasıl parsellendiğini; parti genel başkanlığı se
çimlerinde bir çete grubunun çalıştırılıp, müteşebbis 
heyetler yoluyla demokrasiye nasıl darbe vurulduğu
nu; yüreği memleket ve millet için çarpan temiz yü
rekli kimselerin parti bünyelerinden atılarak, politi
kanın nasıl ayağa düşürüldüğünü ve ülkenin 12 Eylül 
öncesine getirildiğini gözlerimizle gördük ve bu kor
kunç günleri hep beraber yaşadık. 

O halde, yeni Siyasî Partiler Kanunu, demokrasi
mizi zedeleyecek hiçbir boşluğa meydan vermeyecek 
şekilde, büyük bir titizlik ve dikkatle hazırlamak, 
Meclisimizin en önemli görevi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu çok önemli görevi yerine getirirken, Yüce 
Meclisten dileğim şudur; Hiçbir fikrin ve siyasî gö
rüşün esiri olmadan, sadece memleketi ve milleti dü
şünüp, büyük bir heyecanla koşarak geldiğimiz bu 
kutsal çatının altında, birlik ve beraberlik içinde milletin 
barışı, ülkenin saadeti yolunda kenetlenerek çalışalım. 
Her fikre saygı gösterip, en doğru yolu bulmaya gay
ret gösterelim. Komisyon ve Genel Kurul birbirine 
muhalif partiler gibi davranıp, yanlış görüşlerde İsrar 
edilmesin. Önümüzdeki seçimler için seçmene selam 
göndenilmeyip, uzun ömürlü, gerçek demokrasinin 
kuruluşuna hizmet edilsin. Meclis bünyesi içinde men
şe ve görüş ayrılıkları dolayısıyla gruplaşmalara gi
dilmesin ve bu yüzden kırgınlıklar doğmasın. Kısa
cası, hepimiz elbirliği, gönülbirliği ile siyasî hayatı
mızın en önemli abidesini yaratmak için samimiyetle 
çalışmalı; Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaların
da belirtttikleri barışı, önce Mecliste, sonra da geti
receğimiz siyasî düzenle bütün ülkede sağlamalıyız. 

Bilhassa bu Kanun, bir oldubittiye getirilmemeli, 
siyasî geleceğimizdeki rolü çok iyi değerlendirilmeli
dir. Bu çok önemli Kanunun, Ülkemize, Milletimize 
ve demokrasimize hayırlı olması dileği ile hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 

52 7 . 2 . 1983 O : 1 

2. — Tevfik Fikret Alpaslan'ın millî çıkarlarımız 
ve orta menzMi nükleer silahların sınırlandırılması 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Fikret Alpaslan'ın bir 
gündem dışı konuşma istemi vardır; okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, 7 Şubat 1983 günü, «Millî çıkar

larımız ve orta menzilli nükleer silahların sınırlan
dırılması» konusunda gündem dışı bir konuşma yap
mak istiyorum. 

Müsaadelerinizi arz ederim. 
Tevfik Fikret ALPASLAN 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; 
Kanunların Ikalbulü (kadar, ülke çıkarlarının 'ko

runması ve güvenliğinin sağlanması, da Danışma 
Meclisimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konular
dan birisidir. 

İnsanlığın en büyük arzusu olan Ibarış, huzur 
ve refahı nü'kleer silahlar tehdit etmektedir. Dünya
da; İkisi başına dörit ton dinamite muadil nükleer 
silah Ibulunduğu gibi, bunların tahrip gücü de bütün 
insanları yok edecek bir seviyeye çıkmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında Kasım 1969'dan beri 
stratejik kuvvetlerin sınırlandırılması için görüşmeler 
yapılmaktadır. 15 yıldan beri devam eden müzake
reler Sovyetlerin çıkarına hizmet etmiş, 1970'li yıl
larda Sovyetler eşitliği sağlamış ve 1980'li yıllarda 
da Moskova üstünlük Ikazanmaya başlamıştır. 

Viyana'da karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi 
müzakerelerinde; kıtalararası füzelerin sınırlandırıl
ması, Cenevre'de ise, orta menzilli nükleer silah
ların ve stratejik silahların sınırlandırılması ile ilgili 
(görüşmeler yapılmaktadır. 

Bu müzakerelerin amacı; barışın sağlanması, ulus
lararası ilişkilerin düzelmesi, güvenliğin sağlanma
sıdır. Her türlü saldırıyı caydırarak, barışı sağlamak 
ve saldırganı vazgeçirebilımelk için, onun bu saldırı
dan umut ettiği kazançlardan ço>k daha büyük tehli
keler ve zararlarla karşılaşacağına inandırmak Batı
nın göz önünde bulundurduğu başlıca hedeftir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin önerisi; askerî açı
dan eşit kuvvet düzeyine varacak önemli indirim
ler öngörerek, güvenliği artırmakta ve savaş tehli
kelerini azaltaralk istikrarlı stratejik denge sağlamak
ta, denetim ve doğrulama tedbirlerini öngörmekte
dir. 

224 — 
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Başkan, Reagen, yeni başlayan görüşmelerde, 
«sıfır - sıfır» çözüm önerişimde bulunmuştur. Bu Öne
rinin malhiyeti; Sovyetlerin Batı Avrupaya yönelik 
(Bu noikta üzerinde durmak isterim) SS-20, SS-5 ve 
SS-4 füzelerinin kaldırılmasına karşılık, Amerika Bir
leşik Devletlerinin de Avrupa'ya yerleştirmeyi ön
gördüğü 527 adet Persdhing ve Cruise füzelerinin 
mevzilendirilmelerinin iptalini kapsamaktadır. 

Amerika Eirlöşik Devletleri adil ve dengeli bir 
kuvvet indiriminde bulunmuştur. Sovyetler de buna 
karşı öneriler yapmıştır. 

Sovyetlerin önerisi ise, «Amerika Birleşik Devlet
leri füzelerini Avrupa'ya getirmesin. Ben de SS-20 
füzelerinin bir kısmını 'kaldıracağım.» şeklindedir. 

Sovyetler, ellerindeki füzelerin bir kısmını imha 
edeceğini ve bir kısmını da ıbaşjka yerlere götürecek
lerini bildirmişlerdir. Gidecek bu başka yer nere
sidir; 'bunun bilinmesine ihtiyaç vardır. 

NATO, kuruluşundan beri barış ve güvenliğin 
önemli bir garantisidir. İttifakın temelinde, ortak de
ğerlere ve ideallere bağlılık yer almaktadır. 

Saldırının, güçlü bir savunma yolu ile caydırıl
masında ve barışın yapıcı görüşmeler yolu ile güçlen
dirilmesinde sayılamayacak kadar büyük faydalar 
vardır. 

Güvenliği tdhlikeye sokan nükleer tehdidin, kar
şı tedbiri de müşterek olarak alınmalıdır. Görüş
meler yolu ile nükleer tehdidi azaltma çabalarına ta
raftarız ve destekliyoruz. 

NATO'nun sorumluluk bölgesi, Norveç'in en Ku
zey noktasından, Türkiye hududunun en Doğu nok
tasına kadar uzanmaktadır. 

Sovyetlerin ©atı Avrupa'yı hedef alan 300 adet 
SS-4 ve SS-5 füzeleriyle, her birisi üç nükleer başlık 
taşıyan 333 adet SS-20, toplam 633 adet mevzitenmiş 
füzeleri vardır. Bu füzeler 300 metrelik bir sapma 
ile hedefi bulurlar. Menzilleri 5 500 kilometredir. 
Bunların taşıdığı tahrip ıgücü, Batı Avrupa'nın tüm 
yaşam merkezlerini yok etmeye yeterlidir. 

Sovyetler, ellerindeki füzeleri Avrupa Rusya'sı
na, Ural Dağları bölgesine ve Asya'ya yerleştirmişler
dir, 

Türkiye, Avrupa'ya yerleştirilmiş füzelerin tehdi
dine maruz kaldığı gibi, Urallar bölgesinde ve As
ya'da mevzilendirilmiş füzelerin de tehdidi altında
dır. 

Sonuç olarak: 
Dışişleri Bakanımız Sayın Türkmen, Sovyet öne

rilerini özlü ve incelemeye değer bulmaktadır. Sa

yın Bakanımızın görüşlerine katılmakla beraber, te
mennilerini kifayetsiz görmekteyiz. Dünyadaki nük
leer savaş tehlikesini azaltmak için her olanak de
ğerlendirilmelidir, «Sıfır - sıfır» çözüm önerilerinin, 
güvenliği daha iyi bir şekilde sağlayacağı görüşün
deyim. Başkanın teklifi değerlendirilmelidir, destek
lenmelidir. 

Anlaşılacağı üzere, Sovyet teklifi, Türkiye ve Nor
veç'i tehdit eden füzeleri pazarlık masasına getir
memekte, bunlar gözden kaçmaktadır. Yapılan açık
lamalardan anlaşılacağı üzere, müzakerelerin konu
su, kapsamı, Batı Avrupa'ya yönelmiş olan füzeler
dir. 

Sovyetlerin "bu teklifi Türkiye yönünden çok 
önemlidir. Çünkü, Sovyetlerin, Amerika Birleşik 
Devletlerine verdiği yeni teklif; Asyada, Kafkasla
rın Kuzeyinde, Urallarda bulunan ve doğrudan Tür
kiye'ye yönelik olan SS füzelerini içine almamak
tadır. Bunların adedinin küçümsenemeyecek kadar 
fazla olduğunu belirtmek isterim. 

Avrupa'dan sökülecek ve tahrip edilmeyecek fü
zelerin bir kısmının Sovyetlerin Asya'daki toprak
larında yerleştirileceğini ve bunların da mevcut teh
dide ilave olacağı durumunu düşünecek olursak, ko
nu daha iyi bir surette ortaya çıkmış olacaktır. 

NATO müttefiklerimiz ve Amerika Birleşik Dev
letleri de bu konuda Sovyetlere herhangi bir tek
lifte bulunmamışlardır. 

Önerimiz: 

Sayın Dışişleri Bakanımızın önerisine ilaveten; 
1. Müzakerelerin yalnız, Batı Avrupa'ya yöne

lik füzeleri değil, Türkiyeyi teihdit eden füzeleri de 
kapsamı içine alması, 

2S Sökülen füzelerin Türkiye'yi tehdit edecek 
bölgelere yerleştirilmemesi, güvenliğimiz ve millî çı
karlarımız yönünden hayatî önem taşımaktadır. 

Dışişleri Bakanlığımızın ileri görüşlü ve çıkarla
rımızı ve güvenliğimizi koruyacağına emin olarak, 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

3. — Kıbrıs Türk Federe Meclisinin Sekizin
ci Kuruluş Yıldönümü Törenlerine katılacak Danış
ma Meclisi Heyetine dair Başkanlık tezkeresi. (3/530) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın bir sunuşu var, okutuyorum1: 

Danışma İMeclisi Başkanlığına 
1. Kibrıs Türk Federe Devleti Meclis Başka

nı Sayın Nejat Konuk, Kıbrıs Türk Federe Meclisi
nin Sekizinci Kuruluş Yıldönümü Törenlerine, Mec-
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lis Başkanı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmalk ile Başkan-
vekili Vefik Kitapçıgil'i ismen, davet etmişlerdir. 

2H Törene, Danışma Meclisimizden bir heyetin 
katılması da ayrıca rica edilmektedir. 

3. Danışma Meclisinden üç kişilik bir heyetin 
kura ile tespitini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 
E. YILDIRIM AVCI — Bravo, nihayet Kura ile. 

Çok tglüzel. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler, Kıbrıs Türk Federe 

Devleti Meclisi Başkanı Sayın Konuk'un vaki daveti 
üzerine, Danışma Meclisince ilik defa 'bir heyetin res
mî sıfatla yurt dışına gitmesi mümkün kılınmakta
dır. 

Başkanlık Divanımız, adalet ölçüleri içinde, gide
cek heyetin kura sonucu oluşturulmasını (kabul et
miş bulunmaktadır. Yüksek müsaadelerinize sığına
rak üç arkadaşımızın isimlerini, mevcut torbadan 
çekeceğim efendim. 

Mehmet Pamak... 
Şadan Tuzcu... 
Avni Müftüoğlu... 
Sayın Mehmet Pamak, Sayın Şadan Tuzcu ve Sa

yın Avni Müftüoğlu kura sonucu seçilmişlerdir. 

Şu anda bu üç arkadaşımız da Genel Kurulda 
bulunuyorlar. Herhangi 'bir itirazları olmadığına gö
re, ıgideceklerini kabul ediyoruz. Arkadaşlarımızın 
içinden gitmeyi arzu etmeyen çıktığı takdirde, her-
ihtimale karşı arkadaşlarımızdan birinin herhangi 
bir nedenle gitmemesi ihtimaline binaen, .bir üye ar
kadaşımızı da yedek üye olarak çekiyorum efendim. 

Sayın Yılmaz Özman... 

4. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının görüşül
me usullerine dair Başkanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının (bir 'başka su
nuşu vardır, okutuyorum: 

Genel Kurula 
Başkanlık Divanının 2 Şubat 1983 tarihinde al

dığı 65 No. lu kararın Ibir sureti ilişikte sunulmuş
tur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 65 numara
lı 2 Şubat 1983 tarihli 66 numaralı toplantısına ait 
kararı : 

1. Danışma Meclisi Genel Kurulunda Siyasî 
Partiler Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere 
11 Şulbat 1983 Cuma günü başlanmasına ve en geç 
28 Şubat Pazartesi gününe kadar görüşmelerin ta
mamlanmasına, 

2. Siyasî Partiler Kanunu üzerindeki çalışma
ların tamamlanmasına kadar Genel Kurulun, hafta
nın Pazartesi, iSalı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve 
Cumartesi günleri toplanmasına, 

3. Gerektiğinde önceliği bulunan diğer kanun 
tasarılarının Çarşamba günleri gündemine alınarak 
görüşülmesine, 

4. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının müzake
releri süresince ancak, âcil ve önemli konular ne
deniyle çalışma ihtiyacı belirten komisyonlar hak
kında İçtüzüğün 34 üncü maddesi ıgereğince işlem 
yapılmasına, 

5.; Tümü ve maddeler üzerindeki görüşmelerin: 
Birinci oturum!: >10,ÜÖ - 13,00, 
İkinci oturum : 14,00 - 19,00, 
Saatleri arasında yapılmasına ve gerek görüldü

ğünde gece de çalışılmasına, 

6. Maddelerle ilgili önergelerin gerekli inceleme
ye imkân vermek üzere bir gün önce birleşim sonu
na kadar veya en geç o maddenin görüşmesine baş
lanmadan evvel verilmesinin temenni olunmasına; 

7. a) Üyelerin, tümü üzerindeki kişisel konuş
malarının 20 dakika ile sınırlandırılmasına, 

b) 'Maddelerle ilgili kişisel konuşmaların ve Ko
misyon adına verilecek cevapların en çok 10'ar da
kika ile sınırlandırılmasına, 

c) Maddeler üzerinde en çok 4 üye konuştuktan 
sonra yeterlik önergesinin verilmiş ve kabul edilmiş 
sayılmasına, 

d) Önergeler üzerinde önerge sahibi ile bir leh
te ve bir aleyhte yapılacak konuşmaların 5 dakikayı 
aşmamasına, 

e) Soruların çok kısa ve açık olmasına, 
8. Siyasî Partiler Kanununun tümü üzerinde: 
a) ISöz alma sırasının 10 Şubat 1983 Perşembe 

günü saat 10,00 - 18,00 arasında Genel Kurul giri
şindeki 'Başkanlık Odasında, nöbetçi Divan Üyesi 
tarafından kaydedilmesine, 

b) Söz alma sırası için sayın üyelerin bizzat ken
dilerinin başvuruda bulunmasına, 

c) Söz sırası alan üyelere tarih, saat ve süreyi 
belirten 'bir Ibelge verilmesine, 

9. Bu süreler zarfından gündem dışı konuşmak 
için ve zorunlu haller dışında izin almak için talep-
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te bulunulmaması hususunun sayın üyelere bir te
menni mahiyetinde duyurulmasına, 

Karar verilmiştir. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; malumları olduğu 

üzere, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı bugün bütün 
üyelerimizin dolaplarına atılmış bulunmaktadır. As
lında dün atılmıştır; fakat bugün kabul ediyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı gibi çok önemli 
ve 2485 sayılı Kanun gereği çıkarılması öngörü
len Tasarı üzerinde sağlıklı bir görüşme yapılabil
mesi için, Başkanlık Divanınız, bazı tekliflerle huzu
runuza gelmiştir, Bu teklifler üzerinde elbette tar
tışma yapılması uygun olacaktır. Üyelerimizin gö
rüşü istikametlerinde ve değerli oyları sonucu ala
cakları kararlara, Başkanlık Divanı, bundan evvel 
gösterdiği saygıyı aynen devam ettirecektir. 

Arz ederim efendim. 
Sayın üyeler; arzu edildiği takdirde, madde, mad

de 'oylanabileceği ıgibi, tümünü de oylamak mümkün 
olacaktır. Çünkü bir, iki önerge gelmiştir; bu öner
gelerin işleme konulabilmesi bakımından madde, 
madde görüşülüp oylanmasında mutabıkız efendim. 

1 inci maddeyi tekrar olkutuyorum efendim. 
«1. Danışma Meclisi Genel Kurulunda Siyasî 

Partiler Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere 
11 Şubat 1983 Cuma günü başlanmasına ve en geç 
28 Şubat Pazartesi gününe kadar görüşmelerin ta
mamlanmasına», 

BAŞKAN — Sayın Koran, buyurun. 
Bir lehe, bir aleyhe konuşma imkânı verilmiştir 

efendim. 
MEHMET VBIİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
ıHer kanun teklif ve tasarısı yüce huzurunuza 

takdim edilirken ilk sarf ettiğimiz söz, «En az Ana
yasa kadar mühim olan bir kanun.» olmuştur. 

Bugün şu anda görüşülmesi, daha doğrusu takvi
min tespiti üzerinde görüşülen Kanun Tasarısı için 
de, «En az Anayasa kadar mühim bir kanun», di
yerek konuşma yapıldı. 

Takdirle karşılıyorum, hakikaten Türkiyen'in is
tikbali için mühim umdeleri kanunlaştıran bir Ta
sarı huzurunuza gelmiş olacak ve bu, yarının Türki-
yesinin hakikî mümessillerinin tespitinde anaun-
sur olacaktır. Bunu kimler yapacaktır?... Heyeti Âli
niz yapacaksınız. Yüce Meclisi oluşturanlar da insan
dır; insanların da bir tahammül kapasitesi vardır. 
Her gün saat 09.00'da komisyon, 13.30'a kadar de
vam eder, yarım saat içerisinde ne bulursanız onu 
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I yersiniz, 14.00'te Genel Kurulda yoklama, yapılır; 
I yiğitsen bulunma... Yoklamadan sonra, her ne ka

dar «19jOÛ'a kadar» denilmekte ise de, toplantının 
kaçta biteceğini peşinen kestirmek mümkün olmaz. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Bu Kanun üzerinde; henüz, Petrol Kanunu gibi 
I fevkalâde bağlayıcı hükümler getiren ve Türkiyenin 
I iktisadî (hayatında, belki istikbale muzaf gelişmesi 

üzerinde en büyük ve en mühim kanun tasarıların
dan birini ıteşkil eden Kanunun müzakeresi aralık-

I sız devam ederken, hangi gün biteceği peşinen belli 
I değilken, «Bu Cuma günü başlanacaktır.» diye bir 
I takvimle huzurumuza gelinmesi insaf ile bağdaş-
I maz. 
I Farzedelim ki, Perşembe günü akşamı bu kanun 

bitti; ama nasıl bitti?... Bitirenleri de külçe haline 
I getirdikten sonra bitecektir. Hangi biriniz bu kanun 
I teklif ve tasarıları görüşülürken, çıkıp dışarıda tav-
I la oynamayı aklınıza getirebiliyorsunuz?... Gece meş-
I gülsünüz, gündüz meşgulsünüz. Yani, sürmenaj bu-
I dur, erken bunama budur. (Gülüşmeler), Hiçbir ta-
I hammüle imkân vermeden, hiçbir tetkikata imkân 
I vermeden, hop, kanun içerisine, giriyor, müzakere-
I lere başlıyoruz... Ne getirecek bu başlama?... Eğer 
I bitirmeyi, mutlaka bitirmeyi arzu ediyorsanız, biz foi-
I tirelim, «Bitirdik» diyelim. O da mümkün; ama ya-
I rınm Türkiye'si için hakikaten değişmez birtakım 
I umdelerin getirilmesini ve yarının Türkiye'sinin ha-
I Ikikî millî iradesinin temsilcilerini esaslı prensiplere 
I bağlamasını, istiyorsanız, o zaman, çok rica ediyo-
I rum; bunu bir oldu bitti ile değil, insan zihninin ve 
I insan uzvunun tahammül imkânları içerisinde mü-
I nakaşa ve müzakeresine imkân vermemiz lâzımdır. 
I Ben hazırlıksız olarak buraya gelirsem, benim 
I «Kabul edenler... Etmeyenler...» e karşı, ya elim 

havada veya yerdle olursa, siz hakikaten vicdanen 
burada millî iradenin temsilcisi olduğunuza kanaat 
getirecek misiniz?.. Ben sizin namınıza söyleyeyim : 
Şüphesiz ki, hayır. 

Muhteremi arkadaşlarım; 
Hiç şüphem yok ki, Başkanlık Divanı bunu bir 

hüsnüniyetle yapmıştır. Asli görevimiz olan, Ana
yasa, Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanununu en 
mükemmel bir şekilde çıkartmak, Türk Milletine, 
Türk vatandaşına hediye edebilmek için, mutlak su
rette zaman mefhumuna ihtiyacımız vardır. 'Bağla
yıcı birtakım kayıtlar, bizi hakikî kanun yapma tek
niğinden uzaklaştırır. 

I Tabirimi hoşgörün, insafınıza sığınıyorum, Danış-
I ma Meclisi yumurta yumurtlayan bir tavuk değildir. 
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Düşünen, düşündüğünü, ağzından çıkanı kulağı du
yan bir topluluktur. Türk Milletinin, alternatifi ol
mayan son idarenin en hakikî temsilcileridir. Bunun 
hüviyetine yakışır kanun yapma imkânlarını bu Mec
listen lütfen esirgemeyin. 

Üç günlük, beş günlük bir müsaadeyi, «Bir ka
nuna çelme takar» diye, o sıfatla lütfen tesmiye et
meyiniz. İmkân veriniz, imkân bahşediniz; düşüne
lim, çalışalım, dtütler yapalım. Bu Kanun dünyada 
dört devlette mevcut lolduğu iddia edilen bir kanun
dur. Dördüncü devlet Türkiye Cumhuriyeti oluyor. 
Öyle bir şekilde çıkartalım ki, bir «Mustafa Kemal» 
çıkarttığımız gibi, dünya milletlerine de, hakikî bir 
siyasî partiler kanunu nasıl çıkartılır; ona da misal 
olalım, onu da göstermiş ölalıım,] 

Sizin yüce takdirlerinize havale ediyor, en derin 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler, Sayın Koran aleyhinde konuşmuş 

oldular. Lehinde konuşacak üyemiz?.. Yok. 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Başkanlık Di

vanının görüşü nedir?.. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı görüşünü tezkere 

ile bildirmiştir efendim, gerektiğinde gerekli, açıkla
ma yapılır. 

Bu maddeyle ilgili önergeler var; okutuyorum. 
Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için Siyasî Par
tiler Kanunu müzakerelerinin 14 Şubat 1983 Pazar
tesi saat lO.OÛ'da başlatılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet HAZER Necmi ÖZGÜR 
ibrahim ŞENOCAK Serda KURTOĞLU 

Ali Mazhar HAZNEDAR Ayhan FIRAT 
A. Fehmi KUZUOĞLU Orhan BAYSAL 

ihsan GÖKSEL Rıfat BAYAZIT 
Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 14 Şubat 1983 

Pazartesi gününden itibaren sürekli olarak görüşülme
ye başlanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Fikri DEVRİMSEL Hayati GÜRTAN 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bu önergenizle ilgili 
olarak bir açıklama yapacak mısınız?., 

MEHMET HAZER — Önergemiz gayet açık Sa
yın Başkan; yalnız bizim teklifimiz sadece ayın 14'üne 
talik edilip o tarihte başlaması maksadını gütmüyor; 
aynı zamanda cumartesi ve pazar günleri de hariç 
olmak üzere... 

BAŞKAN — O ayrı bir konu Sayın Hazer, mü
saade ederseniz, pazartesi günü başlanmasına ilişkin
dir, önergenizde bunun dışında belirttiğimiz bir hu
sus da yoktur. 

BEŞtR HAMİTOĞULLARI — Önergenin lehin
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel Sayın Öztürk 
de lehinde işaret buyurdular, o nedenle Sayın Öz-
türk'e söz veriyorum; buyurunuz Sayın Öztürk, lüt
fen kısa olsun, çünkü Genel Kurulun temayülü bir 
ölçüde belli olmuştur. 

İKÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Büyük bir çalışıma sonucu deneyimli Meclisimize, 
kendine mevdu görevlerin ikinci aşamasına geldiğin
de, gereğince tetkikini yapıp, az sözle çok şey söy
lemek zorunda olduğumuzu da dikkate alarak, ge
rekli incelemeye fırsat vermenin isabetli olacağını 
düşünüyorum. 

Elimize bu sabah geçen Siyasî Partiler Yasa Ta-
sarısını gereğince inceleyip, çok söz e'tmeden, az 
sözle çok şey söylemenin imkânı bahşolunursa, zan-
nımca isabetli olacaktır. 

Ayrıca, Siyasî Partiler Kanunu gibi, dünyada tat
bikatı çok ender olan ve toplumumuzun dünyaya ör
nek olacak deneyimi ortaya koyarken, en mükemmel 
biçimi de ortaya koyacağına inanıyorum. Bir miktar 
tetkike fırsat verilmesinde isabet vardır. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, Sayın Devrimsel'in de önergesi aynı 

mealdedir. Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
geler kabul edilmiştir. 

IBuna göre, birinci madde «11 Şubat 1983 Cuma» 
değil, «14 Şubat 1983 Pazartesi» olarak değiştiril
miştir. 

Bu değişiklikle birinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum' : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi yeniden okutuyorum : 
«Siyasî Partiler Kanunu üzerindeki çalışmaların 

tamamlanmasına kadar Genel Kurulun, haftanın Pa
zartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumar
tesi günleri toplanmasına,» 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET SEN VAR DOĞU — Kabul edilmedi 
efendim... 
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BAŞKAN — Bir önerge yok. Önerge olmadığı
na göre, kabul edilmemesi tmümkün değil efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bir daha oylayın, 
kabul edilmedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, bir önerge olmadığı 
takdirde neyi oylayacağız, müsaade eder misiniz?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
reddettiğine göre, demek ki Genel Kurulun bir sı
kıntısı var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «ret oyu verdi» demedim 
ki, sizin itirazınızı cevaplandırıyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Saymadınız, fa
kat reddedildi madde. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir konuyu Genel Ku
rulunuzun ıttılaına arz etmekte yarar görürüm : De
mokrasiye geçişin bir takvimi bulunmaktadır. Bu 
takvimde birinci aşama, Anayasanın tamamlanması 
ve halkoyuna sunulması idi. 'Bu tamamlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının müteaddit vesilelerle be
yan buyurdukları gibi, «Makul ve mücbir bir sebep. 
olmadığı takdirde, 1983 yılının Ekim ayı içinde seçim 
yapılacaktır». Bu seçimin yapılabilmesi için, evvela 
siyasî hayatın başlaması gerekmektedir. Siyasî haya
tın başlamasının gecikmesinde makul ve mücbir sebep 
Yüce Heyetiniz olmaımalıdır. 'Bu nedenle, biraz evvel 
kabul buyurduğunuz birinci maddeye göre, Pazar
tesi günü görüşmelere başlandığı takdirde ve yine 
biraz eıvvel kabul buyurduğunuz metne göre, ayın 28' 
ine kaldar (Birinci maddeyi kabul buyurdunuz) bu gö
rüşmelerin tamamlanması gerekmektedir. 

Buna göre, Cumartesi günleri 13.00'e kadar çalı
şılmasını öngören bir önerge var, onu oylatırım; fa
kat bunun dışında bir başka önerge olmadığına gö
re, (Biraz evvel Sayın Doğu itiraz ettiler; ama daha 
biz oylamanın sonucunu da ilan etmemiştik) bu öner
geyi... 

AHMET SENVAR DOĞU — Reddedilmişti Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN T - «Reddedildi» demedi Başkanlık Di
vanı Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Ben kurtardım, 
«ret» diyecektiniz. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, karşılıklı ko
nuşma olmasın. 

Sayın Tutum ve Sayın Uğur'un bir önergeleri 
var, ikinci madde ile ilgili, yalnız Cumartesi günleri
ni... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, usul hakkında... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, şimdi evvela şu noktayı açıklayalım : Bu Mec
lis, tasarıları kabule mezun ve memur değildir; özür 
dilerim. Tasarıları incelemeye memur ve mezun du
rumda değildir. Demokrasinin ösası, Anayasanın çer
çeve tatbik maddesi, kanunu, Siyasî Partiler Kanu
nudur. Siyasî Partiler Kanunu, bir bakıma, Anaya
sadan yüz milyon defa daha önemlidir. Çünkü, o 
tatbikatla ilgilidir. Anayasa çerçevedir, bu çerçevenin 
canlı maddesi, tatbik yeri Siyasî Partiler Kanunu, 
Seçim Kanunudur. Böyle sıkboğaz etmenin yeri yok
tur ve 28'ine ait olan maddeyi de Meclis kabul et
memiştir, yanlışlık vardır. Biz bu esası nazara ala
rak, itibarımıza, manevî şahsiyetimize ve Türk Mil
letine karşı en güzel şekilde, en hukukî yoldan ha
zırlamak mecburiyetindeyiz. 

«Avrupa böyle diyormuş...» Kim ne derse desin 
arkadaşlar; Türkiye Cumlhuriyeti müs'takildir. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

O'nun tesiri altında kalmak veya o fikrin tesiri 
altında bırakmak da uygun olmaz. 

'Bunu takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, açıklamalarınız 
dolayısıyla Başkanlık Divanı olarak teşekkürlerimi 
sunarım. Yalnız şu var ki; Danışma Meclisi 2485 
sayılı Yasaya göre Kanun tasarı ve tekliflerini ince
lemeye hem mezundur, hem memurdur efendim. Bu 
konuda görüş ayrılığımız var. Ancak, biraz evvel «28 
Şubat Pazartesiyi kabul etmedik.» demeniz de müm
kün değildir. Oylamanız, ittifaka yakın bir oylama 
sonucudur; değiştirilmesi de mümkün değildir. 

Müsaade ederseniz bu önergeyi okutup, oylata
cağım efendim. 

MEHMET AYDAR — önergem var Sayın Baş
kanım. 

AYHAN FIRAT — Usul hakkında Sayın Baş
kan. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, usul 
hakkında efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, usulün nesi hakkın
da? 

ŞERAFETTIN YARKIN — Kararın görüşül
mesi usulüyle ilgili kısa bir arzım var, müsaade eder
seniz onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Şimdi, biraz evvel 

önerge olmadığına göre bir oylama yapamayacağı
nızı belirttiniz. 
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BAŞKAN — önerge olmadığı için oyladım efen
dim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Bir dakika, arz edi
yorum. 

Bu karar bütünüyle şu anda ıttılaımıza arz edil
miş vaziyettedir; yani bu kararın muhtevasından bil
gimiz yoktu. Pazartesi günü başlama önergesi de, 
Cuma günü başlayacağı önceden bilindiği için veril
mişti. 

Şimdi arzım şu: Okunan madde üzerinde önce
den önerge hazırlamaya imkân olmadığına göre, söz 
alıp konuşan ve konuşmasıyla bir öneri getirenin de 
önerisinin ka'bulü ve oya sunulmasında yarar var
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. Bu 

husus düşünülecektir efendim. 
Sayın üyeler, 2 nci maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı üzerinde yapıla
cak müzakerelerin Cumartesi günleri saat 13.00'e 
kadar devam etmesini ve öğleden sonralarının ser
best bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit TUTUM Hidayet UĞUR 
Yüksek Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu üzerindeki görüşmelerin 
cumartesi, pazar günleri dışında yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Atalay PEKÖZ 
Sayın Başkanlığa 

Çalışmaların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 
ve Cuma günleri yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ali Mehmet HAZNEDAR Mehmet HAZER 

Yüce Başkanlığa 
Cumartesi günleri çalışamamasını arz ve talep 

ederim. 
Remzi BANAZ 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının görüşülmesin

de Cumartesi günlerinin nazarı itibare alınmamasını 
kararlarına arz ederim. 

Alâeddin AKSOY 
BAŞKAN — Sayın üyeler, önergelerin tamamın

da Başkanlık Divanının vaki kararının Cumartesi 
çalışmasını içeren bölümünün çıkartılması; yalnız Sa
yın Hidayet Uğur'la Sayın Cahit Tutum'un önerge
lerinde ise, saat 13.00'e kadar... 

AHMET SENVAR DOĞU — Kimse çalışmaz 
efendim, geri alınsın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, en ay
kırılarını oylayacağım zaten. 

Sayın Doğu, Genel Kurulun her üyesi verdiği 
önergenin bilinci içindedjr. Kimse bir başka üyeye 
lütfen müdahalede bulunmasın efendim. 

CAHİT TUTUM — Geri aldık efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum geri aldığını beyan 

ettiler, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu önergeler anlaşıldığına göre, 

aleyhinde konuşacak var mı efendim?.. Yok. 
Lehinde de önerge sahipleri pek çok konuşmak 

istiyorlar. O nedenle, önergelerin tümünü mütalaa 
ederek oylarınıza sunuyorum. Cumartesi günleri ça
lışmayı kabul etmeyenler... («Pazar günleri de» ses
leri) 

Efendim, zaten pazar yok ki... Genel Kurulun 
ıttılaına arz edilen Başkanlık Divanı kararında böyle 
bir şey yok. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Cu
martesi günleri çalışma çıkarılmıştır. 

Buna göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 
ve Cuma günleri toplanması hususunu oylarınıza su
nuyorum; 2 nci maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
AYHAN FIRAT —. Sayın Başkan, burada usul 

hakkında bir söz rica edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Fırat, usulün nesi hakkında? 

Artık Genel Kurulun temayülünden belli oluyor. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; bir hata 

yapılıyor da onu belirtmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Şimdi, Pazartesi günü 10.00 

da başlanacak Yüce Genel Kurulun kararına göre 
ve haftada 5 gün toplantı yapılacak Yüce Genel Ku
rulun kararına göre. Peki, bu nasıl ayın 28 inde bi
tirilecek? Biter veya bitmez Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Onu da Yüce Genel Kurul yine 
kendi takdiriyle... 

AYHAN FIRAT — Olamaz efendim, maddî ha
ta. 

BAŞKAN — Kendi fikrini açıkça beyan edecek
tir efendim. Genel Kurulumuz çalışmaktan kaçan 
bir genel kurul olmadığına göre, gerekirse gece 
24.00'e kadar da çalışır. 

AYHAN FIRAT — 24.00 de kâfi gelmez Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
«3. Gerektiğinde önceliği bulunan diğer kanun 

tasarılarının Çarşamba günleri gündemine alınarak 
görüşülmesine,» 
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BAŞKAN — Bu hususta söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, bir öner

gem vardı efendim, önerge gönderdim. 
BAŞKAN — Önergenizi işleme koymuyorum 

Sayın Aydar, bitmiş bir husustur. 
MEHMET AYDAR — Usul hakkında söz isti

yorum müsaade ederseniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, usulün nesi hakkında 

efendim? 
MEHMET AYDAR — Usulün esası hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, usulün esası olmaz. 
MEHMET AYDAR — Efendim, usulün esası 

olur. Şu anlamda olur, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzde usul hakkındaki 

konuşmaların neye taalluk ettiği açık seçik ifade bu-
yurulmuştur. 1 inci maddeyle ilgili bir önerge ver
meniz artık mümkün değildir. O nedenle işleme koy
muyorum efendim. 

MEHMET AYDAR — Efendim müsaade bu
yurun. «Usul» derken, 1 inci maddeyi oya sunduğu
nuz zaman, bitiş tarihini oya sunmamıştınız ve red
dedildi. Zabıtlara da o şekilde geçti Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim okutuldu, önerge üzerinde 
işlem görüldü. Müsaade buyurun Sayın Aydar. Okut
tuk ve 28 Şübat'ta bitmesine dair kararı bir kere 
daha okuttuk, oylandı efendim. 

MEHMET AYDAR — Reddedildi efendim, red
dedildi. 

BAŞKAN — 4 üncü maddeyi tekrar okutuyo
rum : 

«4. Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının müzakere
leri süresince ancak, âcil ve önemli konular nede
niyle çalışma ihtiyacı belirten komisyonlar hakkında 
İçtüzüğün 34 üncü maddesi gereğince işlem yapıl
masına,» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
«5. Tümü ve maddeler üzerindeki görüşmelerin: 
Birinci Oturum : 10.00 - 13.00 
İkinci Oturum : 14.00 - 19.00 

saatleri arasında yapılmasına ve gerek görüldüğünde 
gece de çalışılmasına,» 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın bir önergesi var, 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu için yapılacak görüşmele

rin haftanın Pazartesi, Sak, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma günleri ve 10.00 - 13.00, 14.00 - 21.00 saatleri 
arasında çalışmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
BAŞKAN — Sayın Aydar, bir açıklamanız ola

cak mı efendim? 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; 
Başkanlık Divanı Cumartesi günü de çalışılması

nı istemişti; ancak Yüce Genel Kurulumuz Cumar
tesi günü çalışılmaması hususunda karar vermiştir. 
Bu itibarla, belli bir süre içerisinde Kanun Tasarı
sının tamamlanması için, çalışma süresinin biraz da
ha uzatılması gerektiği noktasında bir kanaat sahibi 
oldum. O bakımdan bu teklifi yaptım. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar'ın önergesinin lehinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Hazer, 

buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, 21.00'e kadar 

çalışmaya gerek yok; 19.00 daha iyi. 

BAŞKAN — Yani, «Başkanlık Divanının kararı 
uygundur», diyorsunuz. 

Müsaade ederseniz Sayın Aydar'ın önergesini oy
layalım, ka'bul buyurulursa o şekilde değiştiririz. 

Sayın Aydar'ın önergesini ka'bul edenler. Yani sa
bah 10.00-13.00 öğleden sonra 14.00-21.00 arası 
çalışma hususunu kabul edenler... 

MEHMET AYDAR — Bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Ka'bul edenler lütfen işaret buyursunlar efendim... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Okunsun Sayın Baş
kan, anlaşılmadı... 

TURGUT TAN — Bir önergem vardı. 
BAŞKAN — Sayın Doğu üyelerimizin her oku

nan Başkanlık Divanı sunuşunu dikkatle dinlediğini 
ka'bul ediyoruz efendim. İki kere okutuldu, üçüncü 
kez tekrarlattım. Yalnız bu arada Sayın Tan'm bir 
önergesi var; onu da müsaade ederseniz okutup oy
layacağım. 
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Sayın Başkanlığa 1 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının Genel Kurul

daki görüşmelerinde ikinci oturumun 14.30 - 19.30 
saatleri arasında yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

BAŞKAN — Sayın Tan, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

TURGUT TAN — Açık efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tan'ın önergesinin lehine söz 

isteyen sayın üye?.. I 
ABBAS GÖKÇE — Lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, lehte söz istiyorsu

nuz; buyurun. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; izin verir

seniz kısaca yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABBA Ŝ GÖKÇE — Sayın Tan'ın önergesi bir 

gerçeği ifade ediyor. Geçmiş tecrübelerimizde gör
dük ki; Anayasa çalışmalarında saat 13.00-14.00 
aralığı çok kısa aradır, yemekten sonra yetişmek ve 
hemen yenen yemeğin üzerine yeniden müzakereye 
başlamak bir hayli yorucu ve bir hayli istenmeyen I 
durumları meydana getiriyor. Bu bakımdan ikinci j 
oturumun 14.30-19.30 arasmd i yapılmasında fayda | 
vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. | 
önergenin aleyhine söz isteyen var mı?.. 
MEHMET AYDAR — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; I 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısı için bir görüşme 

takvimi yapılırken Anayasa görüşmelerinde karşıla
şılmış bulunan bazı darboğazları aşmak niyeti içe
risinde teklifler yapılmaktadır. Hepsinin makul oldu
ğunu düşünmek mümkündür; ancak Sayın Başkan
lığın bir ısrarı vardır. Bu ısrarı dikkatinize sunmak 
istiyorum; o da görüşmelerin 28 Şubat 1983, günü 
tamamlanmış olması. 

Ben bu noktadan hareket ederek... 
BAŞKAN — Sayın Aydar, sözünüzü lütfen kes

tirmeyiniz. Konuyla ilgili konuşmanıza devam edi
niz. Önergenin aleyhinde konuşacaksınız, sadet di- I 
sına lütfen çıkmayın efendim. I 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; konu
nun içindeyim, dışına çıkmadım. I 
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BAŞKAN — Çıkıyorsunuz efendim. 1 inci mad
de bitmiştir. Lütfen önergenin aleyhinde konuşma
nızı sürdürünüz. 

MEHMET AYDAR — Bu itibarla yapılacak 
olan düzenleme, benim daha önce Yüce Genel Ku
rulun oylarıyla reddedilmiş önergem istikametinde 
olmak şekilde düşündüğüm için bu önergeye ben 
katılmıyorum ve onun için de aleyhinde konuşuyo
rum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; Sayın Tan önergesiyle öğleden son

raki oturumların 14.30 - 19.30 arasında olmasını ge
tirmektedir. 

Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Buna göre öğleden sonraki ikinci oturum 14.30 
- 19.30 arasında devam edecektir. 

Bu değişik biçimiyle 5 inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
6. Maddelerle ilgili önergelerin gerekli inceleme

ye imkân vermek üzere bir gün önce birleşim sonu
na kadar veya engeç o maddenin görüşmesine baş
lamadan evvel verilmesinin temenni olunmasına» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET HAZER — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER — Efendim; müzakere esna

sında akla gelen bir hususun önerilmesini engeller 
bu karar. Bir temenni olduğu için evet; ama kesin 
karar haline getirilmemesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, ifade buyurduğunuz 
gibi bir temennidir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Öztürk. 
Bunun yanında bir madde üzerinde daha evvel 

başkanlık yaptığımız birleşimlerden aktarmak sure
tiyle size de intikal ettirmek istiyorum, 30'a yakın 
önerge veriliyor. Tam madde üzerinde görüşmeler 
olgunlaşmış, birkaç önerge kabul edilmişken ve o 
fıkraları da geçmişken, son dakikada çok aykırı olan 
bir önerge tekrar Başkanlık Divanına intikal ediyor. 
Oylanmış oluyor, diğer önergeler üzerine reddoluyor. 
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Bu nedenle işin belirli bir düzen içerisinde götü- I 
rülmesini temin bakımından bir gün önce; ama hiç 
değilse madde başlamadan evvel, artık her üyemizin 
her madde üzerinde, hele biraz evvel kabul buyur
duğunuz karara göre bir hafta inceleme yaptıktan 
sonra bir fikri olduğunu da kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Bu nedenle böyle bir temenni getirilmiş
tir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; müsaa
de eder misiniz? I 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Yerimden çok kısa arz 
edeyim. Temenni Başkanlık, Divanına aittir; Genel 
Kurul temenni kararı almaz. Bu nedenle bu madde
nin oya sunulmaması lazım gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim; temenni olunması bir 

noktada bir yaptırımdır. Müsaade ederseniz temen
ni ediyoruz; ama üyelerimizin de bu hususta gerekli 
dikkati göstereceği ümidiyle temenni içindeyiz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — O zaman usul hakkında 
söz istiyorum. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, buyurun. 
Sayın Yarkın konuşsunlar sonra size söz verece- I 

ğim efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 
Biraz evvel muhtelif üyelerin belirttikleri gibi çok 

istisnaî de olsa maddenin müzakeresi sırasında yeni 
bir fikir doğabilir. Buna imkân vermek lazım gelir. 
Temenni kararı alındığı takdirde madde müzakereye 
başlandıktan sonra istisnaî olarak da bir önerge ve
rilirse bu önergenin kabulünün ve Genel Kurula su
nulması gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. 

Bu itibarla çok istisnaî olacağı için... 
BAŞKAN — Efendim; Genel Kurulumuzda ka

nun tasarısı görüşülürken biz üyelerimizi bir nokta
da uyarmak maksadıyla böyle bir temenni kararı 
getirmiş 'bulunmaktayız; verildiğinde işleme konu
lacaktır. Fakat dileğimiz odur ki; üyelerimiz ha
zırlığını önceden yapsın, bu hazırlık içinde de öner- [ 
gelerini dikkat süzgecinden geçirmek suretiyle Baş
kanlık Divanına sunsunlar. 

6 ncı maddeyi bu nedenle oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk buyurun; ama usu
lün nesi hakkında? 1 

KÂZIM ÖZTÜRK — Genel Kurul, iradeyi te
cezzi ettireceği cîhetle, mutlak surette tatbik olun
mayan hususlarda, tekriri müzakerede olduğu gibi, 
temenni kararı da alamaz. Başkanlığın temennisi Ge
nel Kurulumuz için yeterlidir. Lütfen Genel Kurulu 
böylesine tatbiki mutlak olmayan bir karara sevk et
meyin. 

Saygıyla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk; bu tip karar zatıâli-

nizin de imzası bulunan bir kararın örneğidir. Ge
çen sene zatıâliniz Başkanlık Divanı üyesiyken böyle 
bir kararın altında, muhalefet şef hiniz yok, imzala
mışsınız. Biz bu sene uygulayınca zannetmiyorum ki 
suç olsun. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Temenni kararını Başkan
lık Divanı Genel Kurulun kararına bağlamamıştır 
efendim. 

BAŞKAN — Bendeniz oylamaya sunuyorum efen
dim. Bu bir elastikiyet verme bakımındandır. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun efendim... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. «Edilmedi», «nasıl 
oldu?» sesleri) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lütfen sayınız. 

BAŞKAN — Efendim; tereddüt olduğu zaman 
sayılır. Tereddüt olmadığında sayılmaz. Gürültüler, 
«Anlaşılmadı» sesleri) 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
«7. a) Üyelerin, tümü üzerindeki kişisel konuş

maların 20 dakika ile sınırlandırılmasına, 
b) Maddelerle ilgili kişisel konuşmaların ve ko

misyon adına verilecek cevapların en çok lO'ar da
kika ile sınırlandırılmasına, 

c) Maddeler üzerinde en çok 4 üye konuştuk
tan son yeterlik önergesinin verilmiş ve kabul edil
miş sayılmasına, 

d) Önergeler üzerinde önerge sahibi ile bir lehte 
ve bir aleyhte yapılacak konuşmaların 5 dakikayı aş
mamasına, 

e) Soruların çok kısa ve açık olmasına,» 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, buyurun. 
MEHMET VELÎD KORAN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi aleyhte mi Sayın Koran. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Söz istiyorum. Aley-

te konuşacağım. 
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BAŞKAN —• Efendim; müsaade ederseniz, biraz 
evvel bir lehte bir aleyhte söz vereceğimi beyan et
tim. Sayın Devrimsel aleyhte söz istediler; konuş
sunlar efendim. 

Sayın Koran, siz?.. 
MEHMET VELtD KORAN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Siz de aleyhte konuşacaktınız. 
Buyurun, Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Muhtelif şıklar var. 
Sayın Başkanım. Madde şıkları kapsıyor. Ben sade
ce bir şıkkın aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oldu efendim. O zaman şıklar üze
rinde ayrı ayrı konuştururuz. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Daha baştan, Anayasa Komisyonumuzun yetkisi 

konusu tartışılırken, siyasî partiler kanununu ve se
çim kanununu hangi komisyonun yapacağı hususu 
burada tartışılırken söz almış ve demiştim ki; «Biz, 
bu komisyona aday olurken, siyasî partiler ve seçim 
kanunlarını da yapacak komisyonun bu olduğunu 
düşünerek aday olduk». Genel Kurul oylarını bu 
doğrultuda kullandı. Gayet tabiî bu Komisyonun, 
Genel Kurulun iradesi doğrultusunda siyasî partiler 
ve seçim kanun tasarılarını hazırlamakla yükümlü 
olması lazımdır. 

Yine demiştim ki, «Ancak, yeter ki Anayasa Ko
misyonumuz, Anayasa görüşmelerinde olduğu gibi 
Komisyonda tasarıyı uzun süre görüşüp zaman al
dıktan sonra Genel Kurula getirip, o zamanki gi
bi iki ayağımızı bir pabuca sokmasın.» 

Şimdi görüyoruz ki, yine Anayasa Tasarısı üze
rindeki görüşmelerde olduğu gibi, Siyasî Partiler 
Kanun Tasarısı görüşülürken de, Başkanlık Divanı
nın önerisi doğrultusunda tümü üzerindeki görüşme
lerde olsun gerek maddeler üzerinde olsun gerek 
önergeler üzerinde olsun, hakikaten Danışma Mec
lisi üyesi arkadaşlarımız görüşlerini tam bir serbesti 
içinde açıklama olağından yoksun kalacaklardır. 

İlk konuşmayı yapan Sayın Koran arkadaşımı
zın bu kürsüden açıkça belirttikleri gibi, bana göre 
de Siyasî Partiler Kanunu Anayasadan da çok önem
li bir kanun olacaktır. Çünkü, bana göre Türkiye-
nin 12 Eylül'e gelmesinin birinci temel nedeni, 12 
Eylül öncesi siyasî partilerimizin uzlaşmaz, bağdaş
maz, yasa tanımaz tutum ve davranışları sonucu idi. 

Bu Tasarıyı Türkiye'de asgarî fikir beraberliği te
meline dayandıracak; yasadışı, Anayasa dışı düşün

celerin partileşmesine ve iktidar koltuğuna kadar tır
manmasına imkân vermeyecek ve de yasal meşru
luk içinde bulunan partilerin; yasadışı partileri ye
şerterek, onlara kol kanat gererek gerek parti yöne
timlerinde hizip yoluyla çıkıp teşkilatlanmalarına 
gerekse yine yeni şartlara göre eski partilerin teşki
latlanabileceği gibi bir imajın kesinlikle olamayaca
ğını ve de siyasî partilerin asgarî Anayasa hududu 
içinde meşruiyet temellerine sıkı sıkıya bağlı kalma
ları için, «Başsavcılık teşkilatı'nın titizlikle kurulma
sına; bu fikirlerimizi bu kürsüde açık açık beyan 
etmemize, tatbikattan örnekler vermemize, önerge
lerle yasa tasarılarını belli bir istikâmete, doğrultuya 
sevketmemizi sağlayacak tüm imkanların sağlanma
sı için, Türkiye'nin bir daha 12 Eylül»lere gelmeme
sinin yegâne şartının bu Siyasî Partiler Kanunu ola
cağı nedeniyle; bunun üzerinde kısıtlamalara gidil
memesini, üyelerin azamî genişlikte fikirlerini belirt
melerine imkan tanınmasını; bu nedenle Başkanlık 
Divanının getirdiği önerinin reddedilmesini saygı ile 
arz ederim. Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
ORHAN ALDTKAÇTI — Sayın Başkan, bir hu

susu açıklamama müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Yerimden, sadece şu

nu açıklamak isterim : 
Anayasa Komisyonu, gerek Anayasa Tasarısının 

hazırlanmasında gerekse Siyasî Partiler Kanunu Ta
sarısının hazırlanmasında fazla bir süre geçilmemiş
tir, harcamamıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yarkın, müsaade ederseniz bu maddeyi 

fıkra fıkra okutalım. Başkanlık Divanının, zannet
meyiniz ki (Zaten, zannetmediğinizi ben de kabul edi-

, yorum) kararlarınıza karşı ters bir işlem uygulama 
gibi bir durumu yoktur. Aldığınız her karar saygı
değer karardır. 

Önemli olan, burada yapılacak görüşmelerde 
(Daha evvelki görüşmelerin ışığı altında ifade etme
ye çalışıyorum) daha sonra birtakım yeni yeni ka
rarlarla kendi konuşmalarınızı kısıtlamayınız. Yani, 
Bizim getirdiğimiz bu makul önerinin yanında, bir 
hafta geçtikten sonra bu defa yeni birtakım kısıtla
malarla maddeleri bırakıp da önergelere kadar düş
meyelim; önemli olan husus budur. Huzurunuza ma
kul olan getirilmiştir. Bunun üzerinde bu şekilde fi
kir oluşturmakta yarar görürüm efendim. 

Sayın Aydar'ın; (a) fıkrası üzerinde, üyelerin 
tümü üzerindeki kişisel konuşmalarının 20 dakika 
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ile sınırlandırılmasına ilişkin bir önergesi var, okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının tümü üzerin

deki görüşmelerde sürenin 30 dakika ile sınırlandı-
rılmasının oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
BAŞKAN — Sayın Aydar?.. 20 dakikayı, 30 da

kikaya çıkarmak istiyorsunuz. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, 30 da

kikaya çıkarıyorum; fakat tatbikatta görüldü ki, gün
dem dışı konuşmalarda da, diğer normal olarak. 
yaptığımız çalışmalarda da süreye tam uyulmamak-
tadır. 

Benim önerimin esasını şu teşkil etmektedir: Mut
lak surette, Başkanlık Divanı dahi bu 30 dakikalık 
süreye tabi kalmak kaydıyla, üyenin konuşmasını; 
tamamlamış dahi olsa bu süre içerisinde kesmiş ol
ması gerekir. 20 dakikalık sürelerden taşmalar da 
olabilmektedir. Bu itibarla, kesin bir karar alınması 
hususundaki teklifimdir. 

Kabulünü arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesi lehinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Aydar önergeleriyle, tümü üzerindeki ki

şisel konuşmaların 20 dakika yerine, 30 dakikaya çı
karılmasını teklif etmektedir. Sayın Aydar'ın önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddenin (a) fıkrasını buna göre oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
7 nci maddenin (a) fıkrası kabul edilmiştir. 

7 nci maddenin (b) fıkrasını yeniden okutuyorum. 
«Madde 7/b. — Maddelerle ilgili kişisel konuş

maların ve Komisyon adına verilecek cevapların en 
çok 10'ar dakika ile sınırlandırılmasına;» 

ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bir itirazınız mı 

var efendim?.. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Evet efendim. Yani, 

bütün üye arkadaşlar konuşacaklar; beş üye 10'ar 
dakikadan 50 dakika. Komisyon da 10 dakika?.. 

BAŞKAN — Bir yanlış anlamaya meydan verme
yelim : Sayın Aldıkaçtı, her üyeye karşı sizin de hak
kınız 10 dakikadır; bu şekilde anlaşılsın. 

7 nci maddenin (b) fıkrası üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
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KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bu beyanı
nız bir yanlış anlamaya fırsat verir. Komisyonu sü
reyle tahdit etmeyebiliriz; ama her üyeden sonra beş 
dakika gibi acaip bir karar almayalım. Lütfen yar
dımcı olun. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, açıklama getirmesi 
bakımından söylüyorsunuz; «... en çok» tur efendim. 
«... en çok» tabirini de birlikte getirdik. 

Buna göre (b) fıkrasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddenin (c) fıkrasını okutuyorum efendim. 
«Madde 7/c. — Maddeler üzerinde en çok dört 

üye konuştuktan sonra yeterlik önergesinin verilmiş 
ve kabul edilmiş sayılmasına»; 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bu fıkrayla ilgili, her
halde aleyhinde... 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Biraz evvel aldığınız karar üzerine pazartesi gü
nünden itibaren Danışma Meclisi olarak, Kurucu 
Meclis Hakkındaki Kanunun Danışma Meclisimize 
verdiği en temel görevlerden ikincisini; yani Anaya
samızın ışığı altında, ilkeleri altında hazırlanmış olan ,, 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını görüşmeye başla
yacağız. 

Kanun tasarısının tümü ve maddeler üzerindeki 
görüşmelerin sınırları belli oldu. Ancak, bir madde 
üzerinde kaç kişi konuşursa, yeterlik önergesi veril
miş ve kabul edilmiş sayılır konusu çok önem kazan
maktadır. 

Başkanlık Divanı kararına göre «Dört üye ko
nuşması halinde»; tıpkı bütçe görüşmeleri sırasında 
yaptığımız uygulamada olduğu gibi, «... yeterlik öner
gesi verilmiş ve kabul edilmiş sayılacaktır» deniliyor. 

Biliyorsunuz, bu bütçe görüşmelerinde uygulanı
yordu ve dokuz üye olarak sınırlandırılıyordu. An
cak Bütçe görüşmelerinde bile bunun uygulaması, bir 
gün önceden isimlerini yazdırmak veya görüşme gü
nü sabah saat 10.00'dan evvel yazdırmak suretiyle 
bir sıraya konarak uygulanabiliyordu. 

Bu dört üye tahdidi Genel Kurulda nasıl uygu
lanacaktır?.. Madde, müzakerelere başladığı zaman 
mı uygulanacaktır?.. Önceden mi isim yazdırılacak-
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tır?.. Evvela uygulanmasında bir güçlük vardır. «Dört 
üye» Diyelim ki, bir maddenin müzakeresine gelme
den, mesela 10 uncu madde görüşülürken ben 12 nci 
madde hakkında Başkanlık Divanına bir yazı gönde
riyorum, «12 nci madde üzerinde söz istiyorum» di
ye. Ben sıraya mı gireceğim acaba?.. Yani, önce uy
gulama güçlüğü vardır. 

Böyle bir şey kabul edilmediği takdirde, madde
nin müzakeresine başlandığı takdirde Başkan «Mad
de üzerinde söz isteyenler» diye sorduğu zaman 10 
kişi el kaldırırsa ne olacaktır?.. Kimler önce kaldır
dı?.. Demek ki fevkalade zor bir uygulamadır bu. 
Kaldı ki, hemen arz edeyim, öyle madde vardır ki 
burada (göreceğiz, uygulama ile ilgili çok önemli bir 
yasa gelmektedir) 10 üye konuşur, yeterlik önergesi 
verilir ve Meclis kabul etmez, görüşmelere devam edi
lir. Öyle madde de vardır ki, üç kişi konuşur. 

Demek istiyorum ki, bunu önceden «Şu kadar üye 
konuşursa yeterlik önergesi verilmiş kabul edilir» 
şeklinde bir tahdide bağlamak, bizim bütün görüş
memizi fevkalade kısıtlar. Hiç endişe etmeye lüzum 
yoktur, zamanında da bitecektir, ancak geniş şekil
de tartışılacak konular vardır. Bunlar üzerinde arz 
ettiğim gibi çok üye konuşup söz aldığı halde, inanı
yorum, biliyorum ki, yeterlik önergesi verilir ve ka
bul edilirse mesele yok; ama kabul edilmezse devam 
edilir; yani İçtüzüğümüzün 70 inci maddesi dahilin
de bu usulü sürdürmekte yarar vardır. Hem uygu
lama güçlüğü hem de gereksizliği dolayısıyla (c) şık
kının madde metninden çıkarılmasını arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Efendim, bu konu üzerinde önergeler var. 
Sayın Köran'ın önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Başkanlık Divanının almış olduğu kararın yedin

ci maddesinin (c) fıkrasındaki «... dört kişi olarak» 
belirlenmiş kısmın «10 kişi olarak» değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Mehmet Velid KORAN 

BAŞKAN — Sayın Koran, bu konuda bir açık
lama yapacak mısınız efendim?.. 

MEHMET VELtD KORAN — Tahmin ederim 
ki, açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Aydar'ın bu hususla ilgili bir 
önergesi var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının maddeleri üze

rinde konuşma tahdidi konulmaması hususunun oya 
sunulmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
BAŞKAN — Sayın Aydar, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Sayın Yar

kın benim bu maddeye ait olan gerekçemi, kendi 
yaptığı konuşmada aynen ifade etmiştir. Onu gerekçe 
olarak ben kabul ediyorum. 

Bir de şu noktaya işaret etmek istiyorum : Dört 
değerli üye arkadaşımız söz aldığı takdirde, bunların 
dördü de herhangi bir madde üzerinde lehte konu
şabilirler; ama o madde üzerinde aleyhte de konuş
mak ihtiyacında olan üyeler bulunabilir. Bu dahi ko
nuşmayı tahdit edici bir husus olabilir; bütün düzen
lemelere rağmen. Bu bakımdan, tümüyle tahdidin ol
tadan kaldırılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazer, lehinde buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, yeterlik öner

gelerinin otomatik işlemesi müzakereleri aksatır, yan
lıştır. İçtüzükte de böyle bir kayıt ve şimdiye kadar 
böyle bir tatbikat da olmamıştır. Onu arz ederim. 

Tüzüğümüzde belli olan nispette konuşulur, yeter
lik önergesi o sırada hâsıl olan havaya göre oylanır, 
kabul veya reddedilir. 

BAŞKAN — O zaman İçtüzüğün normal madde
si olan altı tane üyemiz konuştuktan sonra yeterlik 
önergesi verilebileceğine ilişkin madde yürürlükte ka
lacaktır. «Bu yeterlidir» diyorsunuz; öyle mi efen
dim?.. 

MEHMET HAZER — Evet. 

BAŞKAN — Yani «10 üye ile tahdidi değil de 
gerektiğinde altı üye konuştuktan sonra, yeterlik öner
gesi verilebilir» diyorsunuz. 

Sayın üyeler, aykırılık sırasına göre Sayın Aydar' 
in önergesi daha aykırıdır. Tamametı tahdidi kaldır
maktadır. Sayın Aydar'ın önergesini işleme koyuyor 
ve oyluyorum efendim. 

Sayın Aydar'ın önergesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu nedenle Sayın Köran'ın önergesi işleme kon
mamıştır ve (c) fıkrasını buna göre maddeden çıkar
tıyoruz. Yalnız buna göre de İçtüzüğün uygulanma-
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sı hükmünü kendiliğinden koymuş oluyoruz efendim. 
Zabıtlara geçmesi bakımından söylüyorum. 

(d) fıkrasını okutuyorum efendim. 
«önergeler üzerinde önerge sahibiyle bir lehte ve 

bir aleyhte yapılacak konuşmaların beş dakikayı aş
mamasını,» 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Bu fıkrayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(e) fıkrasını okutuyorum efendim. 
«Soruların çok kısa ve açık olmasına,» 

AHMET SENVAR DOĞU — «Yorumsuz sual 
sorulması» diyelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aynı anlamı taşımaktadır 
Sayın Doğu. Bundan böyle Başkanlık Divanı da ev
vela açıklama yapıp sonra soru sormaya azamî ölçü
de müsaade etmeyecektir. 

(e) fıkrasının üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 

«8. a) Siyasî Partiler Kanununun tümü üze
rinde söz alma sırasının 10 Şubat 1983 Perşembe gü
nü saat 10.00 ila 18.000 arasında Genel Kurul giri
şindeki Başkanlık Odasında nöbetçi Divan Üyesi 
tarafından kaydedilmesine, 

b) Söz alma sırası için sayın üyelerin bizzat ken
dilerinin başvuruda bulunmasına, 

c) Söz sırası alan üyelere, tarih, saat ve süreyi 
belirten bir belge verilmesine.» 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, aleyhte mi efendim?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, biraz evvel 
Genel Kurulca kabul olunan görüşme takvimine gö
re, 14 Şubat Pazartesi günü başlayacağına göre, bir 
gün öncesinden ve Pazar gününden sıra kaydının 
yapılması, metindeki «Perşembe» günü deyiminin 
«Pazar» günü olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın öztürk, 
bendeniz de buna yine biraz evvel Genel Kurulumu
zun kabul ettiği çok değerli karara göre cevap verip, 
bu işi kapamak istiyorum. 

Çok dikkatli ve az bir zaman kaldığından bahisle 
iki gün geriye atılmıştır görüşmeler. Pazar günü he
pinizin çok değerli bir vakti ve az vakti vardır. Sizi 
buraya kadar yormamak için Perşembe günü de bir
leşim olacağından, o gün burada kayıt işleminin ya
pılmasında Başkanlık Divanınca yine yarar görülmüş
tür Sayın Öztürk. 

Bu nedenle sekizinci madde, üzerinde söz isteyen 
başka üye?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kararı tümüyle oylarınıza sunuyorum, vaki deği
şikliklerle. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz bir temennimi arz edeceğim. Sayın Başkan, 
kabul buyurulan karar, kimi önergelerle değişmiş ve 
hafızalarımızdan zaman içinde silinmektedir. Alı
nan kararı lütfen çoğaltarak üyelere dağıtmanızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. Ge
reği yapılacaktır efendim. 

Sayın üyeler, Gündemin Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen tşler bölümüne ge
çiyoruz. \ 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Personel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler ko
misyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (1) 

BAŞKAN — Petrol Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Fıkralar Eklen-

(1) 307 S. Sayılı Basmayan, 3.2.1983 tarihli 51 in
ci Birleşim Tutanağına eklidir. 

mesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Geçen Birleşim Komisyon Raporu okunmuş, tü
mü üzerindeki görüşmeler için söz alan sayın üyele
rin ad kayıt işlemi tamamlanmış idi. Buna göre... 

ŞERAFETTİN YARKIN — İsimler yazılmamış
tı Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Yarkın, benim önümdeki üs- I 
tede altı tane arkadaşımızın isminin yazıldığı ifade 
edilmiştir efendim. I 

Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Söz isteyenleri okuyorum efendim. Sayın Sarıoğ-

lu, Sayın Gürbüz, Sayın Aydar, Sayın Fırat, Sayın I 
Fuat Yılmaz, Sayın Dikmen, Sayın Yarkın, Sayın 
Doğu, Sayın Haznedar, Sayın Bayer, Sayın Uğur. 

Başka söz isteyen sayın üye olmadığına göre ad 
yazma işlemi bitmiştir efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 1. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa kısa bir açıklama yapmak istiyorum?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 1. 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde müsaade I 

• buyurulursa kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

Herkesçe bilinen bir gerçek şudur : Petrol, tüm 
ülkemizi, 45 milyonun üzerindeki Türk vatandaşla
rını ilgilendiren ve etkisi altında bulunduran bir mad
dedir. Her evde, her işyerinde ve her fert üzerinde 
gece gündüz devamlı etkisi olan bir öğedir. Ancak, 
petrol temelde ekonomik bir faktördür. Milliyetçilik, 
vatanseverlik ve dindarlıkla doğrudan ilgisi olma
yan bir konudur. Fanatik düşünceye ve partizan po
litikaya yer vermeyen gerçek bir konudur, bir sorun
dur. Çözümü de sadece ekonomik yollardan gerçek
leştirilebilir. 

Yüksek incelemelerinize sunulan tasarının gerek
çesi Raporumuzda ve Hükümet Tasarısında belirtil
miştir. Biz burada önemli saydığımız bazı noktalara 
kısaca değinmek istiyoruz. Vatandaşları geniş çapta 
ve doğrudan doğruya ilgilendiren ve etkileyen bir 
maddenin, vatandaşların ihtiyaçlarını tam karşılaya
cak şekilde sağlanmasını görev bilen Cumhuriyet Hü
kümetleri gerektikçe bazı kanunî düzenlemeler getir
miştir. Dünya ekonomik durumuna ve ülkenin ihti- j 
yaçlarına göre zaman zaman kanunlarda bazı deği
şiklikler yapılması lüzumlu görülmektedir. İşte bu 
tasarı da bazı önemli ihtiyaçlardan doğmuştur. Ka
nunun mahiyetini açıklayabilmek için sizlere birkaç 
istatistik sunmak istiyorum. 

Petrolün ülke ekonomisinde önemli bir değer ta
şıdığı anlaşılınca ilk olarak Cumhuriyet Devrinde 
1926 yılında 792 sayılı Kanun çıkarılarak petrol ara-

— 238 

7 . 2 . 1983 O : 1 

malarının devletçe yapılması kabul edilmiştir. An
cak, Cumhuriyet Hükümeti o zamanki imkânlarıyla 
1933 yılına kadar bu alanda hiçbir faaliyet göstere
memiştir. 1933 yılında 2189 sayılı Kanunla Petrol 
Arama ve İşletme İdaresi kurulmuştur. Bu idare da
ha sonra 1935 yılında kurulan Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü bünyesinde yer almıştır. 1939'da açılan Ra-
man Kuyusunda ilk petrol bulunmuştur. Trakya ve 
Adana'da da açılan kuyularda tabiî gaza rastlanmış
tır. 

1948 yılında açılan Raman - 8 Kuyusu ilk eko
nomik petrol kuyusu olmuştur. 195l'de Garzan - 2 
Kuyusu ile Garzan sahası keşfedilmiştir. 1954 yılı
na kadar ancak 84 milyon Türk Lirası harcanarak 
50 arama, 6 tespit ve 13 inkişaf kuyusu olmak üzere 
69 kuyu açılmıştır. Keşfedilen iki sahadan 1954 yı
lında 58 bin ton hampetrol istihsal edilmiştir. 

Ülkenin petrol tüketimi 1954 yılında 1 milyon 
tonu aşmış bulunmakta idi. Bu tarihten sonra talep 
hızla artmıştır. Ülkenin artan ihtiyaçlarının yurt için
den karşılanması gereği ortaya çıkınca 1954 yılında 
6326 sayılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanu
nun amacı petrol kaynaklarının özel teşebbüs yatı
rımları ve eliyle süratle fasılasız ve verimli bir şekil
de geliştirilip, değerlendirilmesidir. 

1954'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ku
rulmuş ve 6326 sayılı Kanunun bahşettiği imkânlar
la petrol aramaları büyük boyutlara ulaşmaya başla
mıştır. 1954 ve 1955 yıllarında Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının yanında, aralarında çok uluslu bü
yük şirketler olmak üzere 12 yabancı petrol şirketi 
aramalara başlamıştır. 1956 - 1957 yıllarında ayrıca 
yedi yabancı şirket daha Türkiye'ye gelmiştir. 1957 -
1958 yıllarında Türkiye'de en yüksek düzeyde jeolo
jik ve jeofizik etütler yapılmıştır. Bu etütlerin sonu
cu olarak 1961 yılı sonuna kadar yoğun sondaj ça
lışmaları yapılabilmiştir. 

Bu aramalar sonunda 1966 yılına kadar Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı altı, yabancı şirketler se
kiz ayrı petrol sahası keşfetmişlerdir. 1955 - 1973 yıl
ları arasında 892 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Pet
rol üretimi de 1954 yılında sadece 58 bin ton iken, 
1969 yılında 3 milyon 623 bin tona ulaşmıştır. Bu
gün 2 milyon 350 bin ton düzeyinde bulunuyoruz; 
yani 1969 yılında ulaşılan zirve noktasından sonra 
gerilemeye başladık. 

Şu hususu dikkatlerinize sunmakta yarar görüyo
rum : Ülke talebinin 1967 - 1969 yıllarında yerli üre
timle karşılanma oranı % 54 idi. Petrol Kanununda 
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ilk esaslı ve önemli değişiklik 1973 yılında yapılmış 
ve Petrol Reform Kanunu adında 1702 sayılı Kanun 
yayınlanmıştır. Bu Kanun 6326 sayılı Kanunun «Hu
susî teşebbüs eli ve yatırımları ile geliştirilip, kıymet
lendirilmesi» ilkesini kaldırmıştır. Devlet adına pet
rol faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlarına ön
celik tanınmıştır. Bunlar her bölgede 16 ruhsat edin
me hakkı, kapalı bölgelerde arama hakkı, terk edilen 
sahalarda yeniden jeolojik istikşaf yapılmadıkça ara
ma kısıtlamasına tabi olmaması. Teşvik hükümlerine 
yer vermemiştir, ruhsat süreleri azaltılmış, vergi ora
nı yükseltilmiştir, belge konusu faaliyetler diğer şir
ketler için kısıtlanmıştır. 

1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun yürürlü
ğe girdiği 18 Nisan 1973 tarihinden beri görülen baş
lıca önemli gelişmeler : 

Şirket adedi, 1973 sonuna kadar 62 şirket; dördü 
yerli, bir yerli - yabancı ve 57'si yabancı. 

1973 - 1980 arası sadece 10 şirket var; biri yerli 
9'u yabancı. 

1980 sonrası ve bugün 19 şirket var; altısı yerli 
13'ü yabancı. Şimdiye kadar toplam 86 şirket doğru
dan veya ortaklık şeklinde aramada bulunmuş veya 
bulunmaktadır. 1973'ten sonra şirket sayısında bariz 
bir azalma olmuştur. 1973 - 1980 arasında gelen şir
ketler fiilen aramadan ziyade sembolik ruhsat kapa
maları yapmışlar ve kısa sürede bunları da terket-
mişlerdir. Hatta bu dönemin sonunda hiçbir yabancı 
şirket fiilî aramada bulunmamıştır, öyle ki, üretim 
yapan yabancı şirketler bile aramalarını tamamen dur
durmuş ve ilgili departmanlarını kapatmışlardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyetle
ri de çok sınırlı olmuştur. Ancak, 1980 yılındaki teş
vik kararnameleriyle tekrar canlanma başlıyor. 

Ruhsatların tarihçesi; 

1955'te 5 şirket, 14 ruhsat; 1960'da 18 şirket, 164 
ruhsat; 1970'de 20 şirket, 212 ruhsat; 1973'te 12 şir
ket, 191 ruhsat; 1977'de 10 şirket, 290 ruhsat; 1979'da 
6 şirket, 270 ruhsat; 1980'de 10 şirket, 261 ruhsat; 
1981'de 17 şirket, 224 ruhsat... 

Görülüyor ki şirket sayıları azalmış, saha sayıları 
aynı kalmış veya artmıştır. Bu durum, 1702 sayılı 
Kanunun Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ver
diği imtiyaz sonucu olmuştur. 

Sondajlar; 
Ülkede 1954'ten 1981 sonuna kadar yapılan son

dajların yüzde yetmişi Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, yüzde otuzu ise diğer şirketler tarafından 

yapılmıştır. Bunlar; 582 arama, 255 tespit, 669 istih
sal olmak üzere toplam 1 572 sondaj. 

Toplam 1 572 sondajın 674'ü 1973 sonrası, diğer
leri ise daha önce açılmıştır, yani 898 adedi daha ön
ce. Ancak, toplam 582 arama sondajının 231'i 1973 
sonrası, geriye kalan 351 adedi daha önce açılmıştır. 

Bu sondajlar sonunda üretilen miktarlar (Yıllar 
itibariyle); 

1973'te toplam Türkiye üretimi 3,5 milyon ton. 
Yalnız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bunun 
1 milyon tonunu üretmiş, diğer şirketlerin üretimi 
2,5 milyon ton. 

1976'da toplam Türkiye üretimi 2,5 milyon ton; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1 milyon ton, 
diğer şirketler 1,5 milyon ton. 

1978'de toplam Türkiye üretimi 2 milyon 736 bin 
ton; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 992 bin 
ton, diğer şirketler 1 milyon 744 bin ton. 

1980'de toplam Türkiye üretimi 2 milyon 330 bin 
ton; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 940 bin ton, 
diğer şirketler 1 milyon 400 bin ton. 

1981'de toplam türkiye üretimi 2 milyon 365 bin 
ton; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1 milyon 
ton, diğer şirketler 1 milyon 365 bin ton. 

Bir de bunlara ödenen dövize göz atacak olursak; 
1973'te 274 milyon dolar, 1981'de 3,5 milyar do

lar. Tekrar ediyorum. 1973'te 274 milyon dolar, 1981' 
de 3,5 milyar dolar. 

Yeni Kanun Tasarısı, bu düşüşleri giderici amaç
la hazırlanmış olup şu değişiklikleri hedef almıştır : 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri hampetrol ve
ya tabiî gazın yüzde 35'ini, denizlerde yüzde 45'ini 
yurt dışına ihraç edebilme imkânı sağlanmıştır. 

Tabiî gaz fiyatlarının saptanmasında uyulması ge
rekli esaslar açıklığa kavuşturulmuştur. 

Piyasa ithal ve ihraç fiyatlarıyla ilgili yeni hüküm
ler getirilmiştir. 

Petrol hakkı sahibinin yurt dışına yaptığı ihracat
tan elde ettiği dövizlerin transfer haklarından mah
subu ve petrol ameliyeleriyle ilgili her türlü dövizi 
ödemelerde kullanabilmesi kabul edilmiştir. 

Petrol bulan ve işletme ruhsatnamesi alan petrol 
hakkı sahiplerinin ürettikleri petrolü taşıma veya ta
şıtma, tasfiye etme veya ettirme hakları yeniden be
nimsenmiştir. 

Devlet adına petrol ameliyeleri yapma hakkına 
sahip olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
bu hakkını bizzat olduğu gibi, ortaklıklar vasıtasıyla 
da kullanabilmesine imkân sağlanmış ve Devlet hak-
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ki ödeme yükümlülüğünden muaf tutulması hükmü 
muhafaza edilmiş olmakla beraber, çalışma gücünü 
ve olanaklarını aşan miktarda arama ruhsatnamesi 
almasını ve dolayısıyla arama sahalarını kapayıcı bir 
uygulamaya yönelmesini önleyici hükümler konul
muştur. 

Petrol haklarıyla ilgili müracaat ve karar sürele
rini kısaltan ve işlemleri hızlandıran gerekli değişik
likler yapılmıştır. 

Uygulamadaki güçlükleri ve tereddütleri gidermek 
için arama ruhsatnamesi müracaatlarıyla ilgili açık 
hükümlere yer verilmiştir. 

Devlet hakkı cetvelleri gerçeçi bir oranda yeni
den düzenlenmiştir. 

Katı hidro karbonları ihtiva eden sahaların gerek
tiğinde petrol üretimine elverişli olmak kaydıyla ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla Petrol Kanunu kapsamına 
alınması öngörülmüştür. 

Sonuç olarak 24 maddede değişiklik yapılmış ve 
iki yeni ek madde hazırlanmıştır. 

Değerlendirmelerinize yardımcı olmak üzere bir
kaç istatistik daha vermek istiyorum : 

1950 - 1954 yıllarında ithal edilen akaryakıt ve 
ödenen döviz; 1950'de 420 bin ton ithal edilmiş, 12 
milyon dolar döviz ödenmiş; 1954'te 995 bin ton it
hal edilmiş, 29 milyon dolar ödenmiş; 1962'de 2 mil
yon 269 bin ton ithal edilmiş, 38 milyon dolar öden
miş; 1969'da 2 milyon 870 bin ton ithal edilmiş, 38 
milyon dolar ödenmiş; 1973'te 9 milyon ton ithal 
edilmiş, 274 milyon dolar ödenmiş; 1975'te yine 9 
milyon ton ithal, bu defa 754 milyon dolar ödenmiş; 
1977'de 11,5 milyon ton ithal edilmiş, 1 milyar 121 
milyon dolar ödenmiş. Görülüyor ki 1977'den itiba
ren petrol ödemelerimiz 1 milyar doların üzerine çı
kıyor. 1979'da 8 milyon ton ithal edilmiş, 1 milyar 205 
milyon dolar ödenmiş; 1980'de 10,5 milyon ton ithal 
edilmiş, 2 milyar 610 milyon dolar ödenmiş; 1982'de 
14 milyon ton ithal edilmiş, bunun karşılığında 3,5 
milyar dolar ödenmiş. 

Şimdi, kısaca yerli üretime bir göz atalım; 

1954 yılında 58 bin ton hampetrol üretmişiz. 1955 
yılında 178 bin ton, 1958'de 328 bin ton... 1964 yılı
na kadar 1 milyon tonun altında seyrediyor. 1965'te 
1,5 milyon ton üretiyoruz; ilk defa milyonun üzerine 
çıkıyoruz. 1966 yılına kadar 2,5 milyon ton; 1969'da 
3 milyon 623 bin ton (ki bu maksimumdur. En yük
sek seviyeye 1969 yılında çıkmış oluyoruz), 1973'te 
takriben sadece 3,5 milyon ton (aşağı iniyor), 1973 
yılından itibaren üretim devamlı düşmeye başlıyor ve 

1980'de 70'li yıllardan sonra en düşük seviyeyi bulu
yor. Bu da 2 milyon 330 bin ton. 1981'de tekrar can
lanma başlıyor, daha bu yıl 2 milyon 365 bin tona 
yükseliyor. 

Saydığım basit istatistiklerin değerlendirmesinden 
kolayca saptanacağı üzere, 1973 yılında Petrol Re
formu Kânunu adı altında çıkarılmış bulunan 1702 
sayılı Kanunun uygulanmaya başlanmasıyla petrol 
üretiminde düşmeler başlamış, petrol arama ve son
daj faaliyetlerinde azalmalar olmuştur. Buna karşılık 
petrol tüketimi devamlı olarak artmış, ithal edilen 
hampetrol miktarı da buna bağlı olarak artmış ve 
bunlara ödenen döviz de devamlı artış göstermiştir. 
Dünya piyasalarındaki petrol fiyatlarının emsali gö
rülmemiş şekilde fırlaması da döviz bunalımına sebep 
olmuştur. 

Basit bir mukayese yapacak olursak; 1950'de it
hal edilen petrol ürünü 420 bin ton, ödenen döviz 
12 milyon dolar; 1954'te 995 bin ton, 29 milyon do
lar; 1969'da 2 milyon 875 bin ton, 38 milyon dolar; 
1973'te 9 milyon, ödenen döviz 274 milyon dolar; 
1976'da 11 milyon ton, ödenen döviz 970 milyon do
lar (ki hemen milyarın altındadır); 1977'de 11 milyon 
ton ithal ediliyor, 1 milyar 121 milyon dolar (tik de
fa milyarı geçerek) ödüyoruz. 

îşte petrol hesabımız bu. 1702 sayılı Petrol Re
form Kanununun bizi getirdiği nokta bu. Bu du
rumun Türk ekonomisi ve halkımızın yaşamı üzerin
deki yükü meydandadır. Cumhuriyet Hükümeti bu 
durumu düzeltmek mecburiyetindedir. Bu nedenle 
Petrol Kanununda değişiklikler yapmaya mecbur ol
muş ve bu tasarıyı Meclisimize sunmuştur. 

Vardığımız noktayı, bu noktaya geliş nedenlerini 
ve düzeltme zorunluluğunu açıklamaya çalıştım. 

Sonuç olarak şunu arz etmek istiyorum : Sözle
rimin başında belirttiğim gibi, petrol arama, sondaj 
ve üretim faaliyetlerinin milliyetçilik, vatanperverlik, 
dindarlık ve politik fanatizmle direkt bir ilgisi yok
tur. Petrol, yağmur duası gibi petrol duasına çıka
rak bulunamaz. Millî şarkılar söylenerek bulunamaz. 
Enternasyonel marşı söylemekle de hiç bulunamaz. 
Petrol, para ve teknolojiyle bulunur. Bu ikisine de 
sahip olmayan petrol bulamaz. Bunun için bu iki 
unsuru sağlamak gerekir. Bu da millî menfaatlerimi
zin bu alanda kâr sağlamak düşüncesinde olan yerli 
ve yabancı şirketlerin menfaatlarıyla paralellik arz 
etmesiyle mümkün olur. Böyle bir yaklaşım yararlı 
sonuçlar doğuracaktır. 
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! de, gerçekleri dile getirmediğimiz takdirde, katkıla-
I rımızın da o ölçüde yararlı olacağı tabiatıyla şüphe 

götürür. 
I Bu itibarla, sözlerime başlamadan önce hemen arz 

edeyim ki, ben ve benden sonra konuşacağını duy
duğum arkadaşlarımın hepsinin aslında düşüncesi, bu 
Petrol Kanununa bir katkıda bulunmaktır; çünkü 
Petrol Kanunu önemli bir kanundur. Petrol Kanunu 
gibi bir kanun her yıl müzakere edilmiyor. Petrol 
Kanunu her on yılda, 15 yılda ve gereğinde ancak 
müzakere edilmektedir. Bu itibarla, uzun vadeli bir 
kanun olması yerindedir; çünkü arama yapacak olan 
şirketler bu vade içerisinde zamanlama yapmaktadır
lar. Tabiatıyla bundan emin olmaları lazımdır. 

Başka bir şey daha arz edeyim ki, bütün dünyada 
bugün sermaye hareketleri ulusların, rejimlerin sınır
larını aşmıştır. Bütün mesele menfaatlerin dengelen
mesidir. O itibarla, biz de bu Petrol Kanununda mil
lî menfaatlerimizi ne derece dengelersek o kadar hiz-

I met etmiş olacağız. 
I Bu girişten sonra, bir kısmı arkadaşım tarafından 
I tekrarlanmış olsa da konuşmamın sistematiğini boz-
I mamak için yüksek müsaadenizle konuşmama girmek 

istiyorum. 
I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I Konunun önemi dolayısıyla 6326 sayılı Petrol Ya-
I sasında beşinci defa yapılmak istenilen değişikliklerle 

ilgili görüşlerimi arz etmeden önce, Türkiye'de petrol 
konusundaki gelişmelerin tarihçesine kısaca değin-

I mek istiyorum. Böylece, zannediyorum ki konu daha 
iyi anlaşılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Diğer petrol üreten ülkeler bunu nasıl yapmışlar
sa biz de öyle yapmalıyız. Petrol zengini İslam ülke
lerinin durumlarını görüyoruz. Örneğin Suudi Arabis
tan; Mekke'ye yaklaşırken pasaport kontrolü yapı
yor, bir noktadan öteye «Müslüman olmayanlar ge
çemez» diyor, fakat ülkenin petrol kuyusu bulunan 
diğer bölgelerinde Hıristiyan şirketler serbest faali
yette bulunuyorlar. Suudi Arabistan petrolden bol 
para kazanıyor, refah içinde yaşıyor, bize kredi ve
riyor; petrol çıkarma işini yabancı şirketler yapıyor; 
fakat Kabe de yerinde duruyor. Bugün uzaydan uy
dular yardımıyla petrol arama çalışmaları sürdürülü
yor, uzaktan algılamayla petrol bulunmaya çalışılı
yor. Biz de yeterli para ve teknoloji olmadığı için ya
bancı şirketlerle ortak menfaatlerimiz doğrultusunda 
işbirliği yapmaya mecburuz. 

Komisyonda, dünyanın tanınmış petrol şirket
lerinin görüşlerini aldık. «Bu Tasarıyla Türkiye'de 
petrol arayabileceklerini ve bir güçlükle karşılaşma
yacaklarını» dile getirdiler. 

Bu tasarı, iyi niyetle petrol aramak isteyenlerin 
önündeki engelleri kaldıracak niteliktedir; bir nevi 
teşvik tasarısıdır. Bu sayede petrol yükümüzün azal
masını diler, katkılarınızla ülkenin yararına bir ka
nun çıkmasını ümit eder, saygılarım sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın üyeler, tasarının tümü üzerindeki görüşme

lere devam ediyoruz. Söz alma sırasına göre söz sı
rası Sayın Sarıoğlu'nda. Buyurunuz Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Petrolün bir ülkenin ekonomik hayatında, sosyal 
hayatında, dış ilişkilerinde, politik kararlarında ve 
kalkınmasında ne kadar etkin olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Bu itibarla, bu Petrol Kanunu görüşülürken, 
hepimizin amacı bu Kanunun en iyi şekilde çıkma
sına hizmet etmektir. Hiç kimse burada peşin bir hü
kümle herhangi bir düşünceyi getirip savunamaz; 
çünkü ülke yararına olmayan hiçbir düşüncenin as
lında savunulması mümkün değildir. 

Sayın Komisyon Başkanı, sözcü olarak daha kim
lerin ne konuşacağını, konuştuğunu bilmeden birta
kım itham kokusu veren düşüncelerle karşımıza çık
tı. Zannediyorum ki bu peşin bir hükümdür; bundan 
hepimizi tenzih ederim. Çünkü hepimizde vatan duy
gusu, millet duygusu yüreğimizde vardır. Herkes 
kendi düşüncesi istikametinde doğru olanı savunma
ya mecburdur. Doğru olanı savunmadığımız takdir-

Türkiye'de petrol arama işleri fiilen 19 uncu 
Yüzyılda başlamışsa da gerek yerli ve gerekse ya
bancı şirketler tarafından yapılan aramalar çok sı
nırlı 'bir düzeyde Ikalmış ve bu hususta foir sonuca 
gidilememiştir. Anoa'k, bu aramalarda bazı petrol 
emarelerine rastlanmış olduğunu da söylemek gere
kir., 

, Cumhuriyet döneminde (1923'te) petrol arama
larını 'bizzait Devlet ele almış ve 1926 yılında 792 sa
yılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunla Tür-
ikiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde petrol arama 
ve işletilmesi hakkı Devlete verilmiştir. 

Gerçekte bu Kanun Romanya'nın 1924'te çıkar
dığı kanunun bir 'kopyasıdır. 

1933 yılında ise 2189 sayılı Yasayla Petrol Ara
ma ve İşletme. İdaresi kurulmuş; üç - dört kişilik 
kadrosu olan bu kuruluş vasıtasıyla Devlet fiilen 
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petrol aramaya başlamış ve 1934 yılında da ilk de
rin sondajı yapmış, ancak açılan kuyu kuru çıkmış
tır. 

1935'te 2804 sayılı Yasayla Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü kurularak, petrol aramaları daha ciddî 
surette ve daha teknik düzeyde başlamış; ilk petrol 
Raman'da Maymune Boğazında 20 Nisan 1940 ta
rihinde bulunmuş ve bu satha 1951 yılında işletmeye 
açılmıştır. 

Türkiye'de petrol varlığının tespitinden sonra, 
bu petrolün yeraltından biran önce çıkarılıp kulla
nılması için Devlet faaliyetlerinin yeterli olmadığı, 
bütçe olanaklarının sınırlılığı, yetişmiş teknik perso
nelin yetersizliği ve bu sahada kullanılan malzeme
nin teminindeki zorluk düşüncesinden hareketle, bü
yük sermaye, ıbilgi ve tecrübeye sahip yabancı pet
rol şirketlerinin de Türkiye'de yatırım yapmalarına 
imkân veren 6326 sayılı Petrol Kanunu 16.3.1954 
tarihinde yürürlüğe konularak, 792 sayılı Kanunla 
petrolün Devlet tarafından bulunması ve işletilmesi 
terk edilmiş ve petrolün hususî teşebbüs eli ve yar
dımıyla süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliş
tirilip kıymetlendirilmesi ve Devletin (MTA vasıta
sıyla yaptığı petrol ameliyesinden, jeolojik istik
şaf dışında kalanların Ikurulacak hükmî şahsiyeti 
haiz bir Devlet kuruluşu tarafından yürütülmesi esa
sı ve prensibi (kabul edilmiştir. 

(Böylece, 1954 yılında 6327 sayılı Yasa ile aynı 
zamanda TPAO'da kurulmuş ve faaliyete geçmiş
tir. 

Daha sonraları 6326 sayılı Yasada bugüne ka
dar dört defa değişiklik yapılmıştır. Bunlardan bi
rincisi 1955 yılında 21.5.1955 tarihli 6558 sayılı Ya
sa ile yapılmış ve 6326 sayılı Petrol Yasasının 40 
maddesi değiştirilerek, petrol aramalarında yeni li
beral hükümler ve kolaylıklar getirilmiştir. 

(İkinci değişiklik 1957 yılında 6.6.1957 tarihli 
6987 sayılı Yasa ile yapılmış ve Petrol Kanununun 
15 maddesi değiştirilerek yabancı orijinali hampet-
rolün nakline ve tasviyesine yer veren hükümler 
'korumuştur. Bu hükümlere dayanarak da sonradan 
21.12.1958 tarihinde ATAŞ Rafinerisi kurulmuş ve 
1962 senesi Mayıs ayında Rafineri işletmeye açılmış
tır. 

Üçündü ve en önemli değişiklik ise; 1973 yılın
da 5.4.1973 tarihli ve 1702 sayılı Petrol Reformu 
(Kanunu denilen Kanunla yapılmış ve 6326 sayılı 
Petrol Kanununun 53 maddesi değiştirilmiş, 22 mad

de ve fıkrası (kaldırılmış, 2 ek, 10 geçici madde Ka
nuna eklenmiştir. Bu Kanunun belirgin en önemli 
özelliği 6326 sayılı Kanunla getirilen ve petrolün 
hususî teşebbüs eli ve yatırımlarıyla geliştirilip kıy
metlendirilmesi ilkesini kaldırarak, petrol aramala
rında devlet adına faaliyette bulunan kamu kuru
luşuna: 

a) Öncelik tanınması; 
b) Ruhsat adedini bir bölgede 16'ya çıkarması; 
c) Kapalı bölgelerde arama hakkı tanıması; 
d) Terk edilen sahalarda yeniden jeolojik is

tikşaf yapılmadıkça kamu kuruluşlarının arama kı
sıtlamasına tabi tutulmamasını getirmesi ve ayrıca tü
kenme payı, müşterek beyanname usulünü kaldır
ması, ruhsat süreleri azaltması, belge konusu faali
yetleri diğer şirketler için kısıtlamış olmasıdır. 

Dördüncü değişiklik 1979 yılında 2217 sayılı Ya
sa ile yapılmış ve Petrol Kanununun sadece bir mad
desi değiştirilerek 25 yıllık gümrük muafiyet sınırı 
40 yıla çıkarılmıştır. 

Bu defa daha önce dört defa değişiklik yapılan 
6326 sayılı Petrol Kanununda yeniden 24 madde de
ğiştirilmekte ve 2'de ek madde ilave edilmektedir. 

Bu suretle 1973 yılında yapılan değişiklikle pet
rol arama ve işletilmesinde bir devlet kuruluşu olan 
TPAO'na tanınan bazı öncelikler kaldırılarak bu ku
ruluş da petrol aranmasında ve işletilmesinde diğer 
yabancı veya yerli artı yabancı şirketlerle aynı duru
ma getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konu bildiğiniz gibi 1960 yılından sonra değişik 

sebeple Türk kamuoyunu uzun yıllar meşgul etmiş 
ve (bu konuda çok şey söylenmiştir. 

Yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığım gibi 
petrol konusunda 1923'ten 1954 tarihine kadar dev
lete öncelik ve ağırlık veren bir petrol politikası iz
lenmiş ve Türkiye'de ilk petrol de bu dönemde bu
lunmuştur. 1954 tarihinden sonra ise, bu tarihte çı
karılan petrol (kanunu ve daha sonra çıkarılan ka
nunlarla bu politikaya son verilmiş ve tamamen li
beral karakterli bir politika izlenmiştir. 1973'te ya
pılan değişikliklerle de tekrar devlete ağırlık veren 
bir politikaya dönülmüştür. Şimdi ise bunun tersi 
yapılmaktadır. Ancak bütün bu politikalara ve deği
şik görüşlere rağmen Türkiye'de fazla bir petrol bu
lunamamıştır ve bugün için gerçek olan da budur. 
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Değerli arkadaşlarım; . 
Bugün Yüce Kurulumuzca müzakere edilmekte 

olan ve beşinci bir defa Kanunda yapılan değişik
likleri gerçelk bazında değerlendirmek için geçmişe 
ait Ibazı bilgileri ıbilmekte yarar vardır. 

Türkiye'de uzun yıllar tartışma konusu yapılan 
bir tez süre gelmiştir ve İbu tez bu Kanun Tasarı
sının gerekçesinde de vardır. O da, Türkiye'ye ge
len yabancı petrol şirketlerinin yanlış politikalarla 
veya konuyu politik platformlara itip tartışmakla 
'kaçırıldığıdır. Bu Kanun Tasarısı dolayısıyla yaptı
ğım incelemelerde vardığım sonuca göre bu iddia Tür
kiye'de petrol bulunamamasının doğurduğu rahatsız
lık ve sancılara teorik düzeyde 'kalan bir gerekçe, bir 
sebep olmaktan ötede bir anlam taşımamaktadır. 

'Bu sebeple yabancı petrol şirketlerinin belirli sü
reler sonunda Türkiye'den ayrılmasında ve petro
lün bulunamamasında uzun yıllar tartışma 'konusu 
olan bu iddiayı tek başına doğru (kabul edip, bütün 
suçu ve yükü buna 'bağlamak ve bu iddiadan hareket
le Petrol Kanununda değişiklik yapmak diğer ıbazı 
gerçeklerden uzak bir yaklaşımla konuya girmek 
olur. Nitekim, bu iddianın tek başına doğru olmadığı 
Millet Meclisinin 1966 yılında kurduğu petrol bo
ru halttı, rafineri ve genel petrol politikasıyla ilgili 
Millet Meclisi Araştırma Karma Komisyonunca ha
zırlanan Raporun 9 uncu sayfasında da geçmekte ve 
bu husus sıralamada beş faktör arasında en sonun
cu olarak gelmektedir,: 

Değerli arkadaşlarım; 
ıPetrtol Kanununun çıkmasıyla 1954'ten 1980 yılı 

sonuna kadar 82 yabancı petrol şirketi Türkiye'ye 
gelmiştir. Bu şirketlerin Türkiye'ye gelişleri eğer 
5'er yıllık periyotlar şeklinde ele alınırsa, otraya şu 
tablo çıkmaktadır: 

1954 - 1958 arası gelen 21 şirket, 1954 - 1959-
1963 arası gelen 11 şirket, 1964 - 1968 arası gelen 
12 şirket, (Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum) 
1969 - 1973 arası gelen 16 şirket, 1974 - 1979 arası 
gelen 11 şirket. 

Şirketlerin gidişleri de yine 5'er yıllık periyot
larla şöyledir: 

İlik gidiş 1960'dan başlamak üzere, 1960 - 1964 
arası 18 şirket; yani en çok, 1965 - 1969 arası 7 şir
ket, 1970 - 1974 arası 15 şirket, 1975 - 1979 arası 
15 şirket, 

Tabloların incelenmesinden çıkan sonuç şöyle 
gözükmektedir: 

Türkiye'ye en çok 1954 - 1958 yılları arasında 
21 şirket gelmiş ve en çok da 1960 - 1964 arası 18 

şirket ayrılmıştır. Buradan anlaşılan husus; şirket
lerin Türkiye'ye petrol aramak için geliş ve gidişle
rinde sadece politik etkenlerin rol oynamadığı, buna 
ek olarak diğer faktörlerin de bulunduğudur. Bu fak
törler Millet Meclisi Araştırma Karma Komisyonu 
tutaknaklarında şöyle sıralanmaktadır: 

1. Türkiye'de verimli petrol kaynaklarının bu
lunma ümidinin azalması; 

2. Türkiye'nin jeolojik yapısının elverişsiz görün
mesi; 

3. Libya ve Büyük Sahra'da bulunan çok ge
niş petrol rezervlerinin Türkiyen'in coğrafî ve eko
nomik önemini azaltması; 

4. İthal malı petrolün Türkiye'de aranıp istihsal 
olunan petrole kıyasla avantajlı olması; 

5. Yabancı şirketlerin durumunun tartışma ko
nusu yapılması. 

Gördüğünüz gibi, konunun sadece, Türkiye'de 
petrol şirketlerinin durumu tartışma konusu yapıldığı 
noktayı nazarından hareket edersek kanımız ve va
racağımız sonuçlar yanlış olur. Çünkü bu faktör di
ğer faktörlerden sonra gelmektedir; beşinci faktör 
olarak gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi de TPAO ve Türkiye'ye petrol aramak 

için gelen diğer yabancı şirketlerin çalışmalarını kı
saca gözden geçirelim. 

Araştırmalarımdan edindiğim bilgilere göre, 1981 
yılı sonu itibariyle yurdumuzun petrol bulunması 
ümitli görülen 'bölgelerinde yapılan 1563 sondajdan 
1099'unu; yani |% 70,31'ini TPAO, (Demek ki, millî 
kuruluşumuz ibu tarihe kadar yani, 1954'ten 1981'e 
kadar yapılan araştırmaların ı% 70,31 'ini yapmıştır.) 
249'unu; yani ı% 15,93'ünü, ta 1958'den beri Tür
kiye'de petrol faaliyetlerinde bulunan Shell, 60 ade
dini; yani % 3,8 3 'ünü, arama faaliyetini 1976'da 
durduran ve esasen 1966'dan 1970'e kadar hiçbir 
sondaj yapmayan ve ondan sonra da sadece 4 adet 
sondaj yapan Mobil, 155 adedini de; yani % 9,91'ini 
de diğer şirketler yapmıştır. 

Metraj olarak da durum şöyledir: 
TPAO 1.980.700 metre; yani toplam metraj ola

rak sondaj 2.835.607'dir; bunun 1.980.700 metresini; 
yani % 69,8'ini TPAO yapmıştır. Shell 500.320 met
resini; yani % 17,64'ünü, Mobil 103.171 metresini; 
yani % 3,63'ünü, diğer şirketler de 246.481'ini; yani 
% 8,69'unu bu araştırma sondajlarının yapmışlardır. 

Bu rakamların incelenmesinden anlaşılan şudur ki, 
Petrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle 1957'den beri 
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Türkiye'ye gelen ve bazılarının da o zamandan beri 
faaliyette bulunduğu 25 yıllık süre içinde gerek kuyu 
adedi ve gerekse açılan kuyuların metrajı bakımın
dan 82 adet şirket içinde en çok araştırma, tespit ve 
sondaj faaliyeti gösteren Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığıdır. Bu durum jeofizik ve jeolojik araştır
malarda da böyledir. Hatta TPAO'ya nazaran diğer 
şirketlerinki çok daha düşük düzeyde kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıda değindiğim iki hususla; yani yabancı 

petrol şirketlerinin Türkiye'ye geliş, ve ayrılışlarıyla 
Türkiye'deki arama ve sondaj çalışmalarının sonuç
larında görülen odur ki, bu çalışmalar hiç bir zaman 
yeterli bir düzeyde olmamış ve hatta bu kadar şirketin 
sondaj ve diğer çalışmalarının toplamı tek başına 
TPAO'nun % 40'ı civarında kalmıştır. Diğer bir de
yişle bütün özel petrol şirketlerinin gösterdiği gayret 
tek başına TPAO'nun yarısından da azdır. 

Şimdi bütün bu gerçekler ortada dururken 1954 
yılında çıkarılan Petrol Kanunuyla ve daha sonraki 
tadillerle; yani 1955, 1957, 1959 yıllarında yapılan 
tadillerle bu Kanunun daha liberal hale getirilip ya
bancı şirketlere belge hakkı verilmesi de dahil her 
türlü kolaylık tanınmışken Türkiye'de petrol buluna-
mayışı suçunu hep kendimizde veya kendi kusur ve 
davranışlarımızda aramamız ne derece haksız ise, pet
rol şirketlerini masum göstermek de o derece hatalı 
ve yanlıştır. 

Bu değişiklik tasarısına da yansıyan ve Türk ka
muoyunda tereddütler yaratan yanlış bir iddia da, 
Petrol Kanununda değişiklik yapan ve 1973'te çıka
rılan 1702 sayılı Yasanın gösterilmesidir. Denmekte
dir ki, bu Yasayla devlet adına araştırma yapan ulusal 
petrol şirketine öncelik verilmiştir, eşitlik ilkesi bu 
sebeple diğer şirketler aleyhine bozulmuştur, arama 
süreleri kısaltılmıştır, rafineri kurma hakkı kısıtlan
mış, müşterek beyanname verme; yani rafineri ve 
sondaj kâr ve zarar bilançolarının birleştirilmesi ve 
de 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesinde 
yer alan «Petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli 
ve yatırımlarıyla geliştirilip kıymetlendirilmesi» ilkesi 
kaldırılmıştır ve sonuç olarak da bu değişiklikler se
bebiyle petrol aramalarında olumsuz etkiler meydana 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu iddiaların bir an için doğru olduğunu 

kabul edelim ve 1973'ten 1980 yılına kadar geçen sü
rede, 1973'te çıkarılan Petrol Kanununun menfi etki
lerinin olduğunu varsayalım. O zaman, Petrol Ka

nununun çıkışından 1973 yılına kadar geçen yaklaşık 
20 yılın, petrol bulunmasında elle tutulur herhangi bir 
gelişme göstermeyen 20 yılın sorumlusu acaba kim 
olacaktır, sorusu akla gelmektedir. Çünkü geçen bu 
20 yılda petrol şirketlerine her türlü hak, Devlet adı
na arama yapan millî şirket aleyhine de olsa tanın
mıştır. O halde, daha ne eksikti ki veya daha neler 
verilmemişti ki, petrol bulamadılar, sorusu karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bence fiilen ve kanunen verilmesi gereken herşey 
verilmişti, verilecek daha başka bir şey de yoktu. Bu 
sebeple Türkiye'de petrol bulunamayışının kusurunu 
1973'te çıkarılan ve halen neden «Petrol Reform Ka
nunu» denildiğini anlayamadığım bu Kanunda ara
mak da yanlıştır. Çünkü böyle bir iddianın doğruluğu 
petrol aramalarında ve bulunmasında 1973 yılına 
kadar tırmanan ve yükselen bir grafik olsaydı, ancak 
o zaman doğru olabilirdi ve denirdi ki, «İşte, 1973 
tarihine kadar durum hep gelişerek devam etmiş; an
cak bu kanundan sonra düşme başlamıştır...» Buna bir 
diyecek olmazdı. Fakat gördüğünüz gibi 1973'e kadar 
geçen 20 yılda fazla bir gelişme olmamıştır. O ne
denle de bu Kanunun gerekçesinde yazıldığı gibi, 
Türkiye'de petrol bulunamayışını 1973'te çıkan Ka
nunda veya kendi büyüttüğümüz kusurlarımızda bul
mak görüşü, düşüncesi, iddiası yanlıştır ve yanlış 
hipotez üzerine, yanlış varsayım üzenine nasıiki doğru 
denklem kurulamaz, kurulmaya çalışılsa da doğru 
sonuca gidilemezse, bu iddialarla da bir yere gidilemez. 

Kanunun gerekçesinde 1973'ten sonra Türkiye'deki 
üretim dikkate alınmıştır. Aslında sağlıklı bir muka
yese yapmak için 1973'e kadar olan gelişmenin de 
bir tablo halinde gösterilmesinde yarar vardı. Çün
kü 1973'ten sonraki durum ile 1973'e kadar olan 
durumun ancak sağlıklı bir şekilde mukayesesi o za
man yerinde olurdu. 

O itibarla Petrol Kanununun önemli bazı madde
lerini yeniden değiştiren bu taslak soruna benim ka
naatime göre akılcı bir yaklaşım yerine tepkiyle yak
laşmıştır. Sanki Türkiye'de petrol aranmasına ve bu
lunmasına TPAO'ya 20 yıl sonra, o da bazı hallerde 
tanınan öncelikler engelmiş veya tanınan bazı kolay
lıklar diğer şirketlere zorluklar çıkarıyormuş da, işte 
bu sebeple değiştirilmesi şartmış, gibi bir görüşten ha
reketle «Eşitlik ilkesi» adı altında »TPAO'ya tanınan 
öncelikler kaldırılmış ve TPAO'yla diğer şirketler 
petrol aranması ve işletilmesinde aynı hukukî statü 
içine alınmışlardır. 

Ayrıca şunu da ilave edeyim ki, 1981 yılı sonuna 
kadar yapılan 1572 arama, tespit, istihsal ve ©njeksi-
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yon sondajından 674'ünü; yani % 42,87'si 1973'ten 
sonra geçen 8 yılda, 898'i; yani % 57,12'si ise 1954'ten 
sonra geçen 19 yılda yapılmıştır. Bu da, 1973 yılında 
yapılan değişikliklerin pek de kötülenecek bir tarafı 
olmadığının ayrı bir kanıtı ve göstergesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişti
rilen bazı maddelerinin tekrar eski hailine dönüştürül
mesine muhalefetim işte bu ve buna benzer sebeplerle 
olmuştur. Özetle bu tasarıda tutarlı ve akılcı bütün 
teşvik tedbirlerinin ve mesela formalitelerin kısaltıl
ması, kararların çabuklaştırılması, itiraz sürelerinin 
azaltılması, petrol ihracında tanınacak kolaylıklar, bazı 
vergi muafiyetleri, petrol aramalarında ve istihsalinde 
kullanılacak malzemelerin ithalinde, ihraç edilen pet
rolden elde edilen dövizin kullanılması yabancı şir
ketlerin mütehassıs, işçi ve personel getirmesi, etkin 
bir denetim ve kontrol için Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünün yeniden organizasyonu ve gerektiğinde 
sözleşmeli personel kullanılması, dozu iyi ayarlamak 
suretiyle yerinde teşvik tedbirleridir. Ancak hiç bir 
gereği yokken ve 1954 tarihli Petrol Kanunuyla dahi 
(Ki, bu Kanunun 2 noi maddesi devlet eliyle petrol 
aramalarını ortadan kaldırmıştır) jeolojik ve jeofizik 
arama ve istikşaf yapma hakkı kaldırılmayan ve on
dan sonraki değişikliklerle de dokunulmayan MTA'nın 
bu fonksiyonu ortadan kaldırılmaktadır. Buna karşı
yım ve bu hususta ilgili maddede gerekli açıklamalar
da bulunacağım. 

Karşı olduğum ikinci husus; petrol hakkı sahibine 
tanınan % 35 hissenin, Komisyonda yapılan değişik
likle % 12,5 olan Devlet hissesinden önce alınma
sıdır. Yani 100 varillik bir petrol bulunduğu takdirde 
bunun % 35'ini önce bulan alacak, ondan sonra devlet 
hakkı alınmış olacak. Şimdiye kadar işleyen prensip, 
önce devletin bunu almasıydı ki, bu da doğaldır; çün
kü mülk aslında devletindir. 

Diğer bir husus, kanunî süresi sona eren veya terk 
edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sa
hası için TPAO'ya tanınan her zaman başvurma hak
kının, diğer şirketlerle eşitlik ilkesi düşüncesinden ha
reketle kaldırılması, ruhsat adedinin, ruhsat sahasının, 
10 katıyla sınırlanması, arama ruhsatı süresinin 5 yıl
dan 8 yıla kadar uzatılması (Yani herhangi bir şirket 
aramaya başladığı zaman, değiştirilmek istenilen eski 
kanunda bu süre 5 yıldı, şimdi Bakan onayıyla da 2 
yıl uzatılmak suretiyle 8 yıla kadar uzatılmaktadır) ve 
petrol aramaları gibi çok özellik isteyen bir sahada 
herhangi bir finans gücü, teknik gücü, organizasyon 
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i ve yeterli personel gücü olmayan bazı özel ve tüzel
kişilere ruhsat verilmesi, böylece ruhsat sahalarını 
kapalı tutarak ruhsat spekülasyonuna gidilmesine im
kân verilmesi, petrol aranması ve çıkarılmasında teş
vik tedbirlerinin yanına ayrıca yabancı şirketlere bir
takım şartlarla da olsa petrol boru hattı ve rafineri 

I kurma izni verilmesi... Buna kısaca biraz açıklık ge
tirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Millet Meclisinin Araştırma Raporunda bir sonuca 

varılmıştır. Bunu yanımda getirmekteki maksadım, siz
lere göstermek içindir. Bu, 13 aylık bir çalışmanın 
mahsûlüdür. Aslında son derece güzel bir vesikadır; 
çünkü Trüfciye'nin 1954'den sonraki petrol gelişmele
rinde bütün bulgular, bütün düşünceler, bütün görüş-

I 1er burada söylenmiştir ve Araştırma Komisyonu bu
radan bir sonuca gitmiştir. Bu sonuç zannediyorum ki, 
1973'de çıkan ve Petrol Reformu Kanunu denen Ka
nunda da yer almıştır bazı hususlar. Orada birtakım 

I aksaklıkların düzeltilmesine gidilmiştir. Bu doğrudan 
doğruya o zaman iki büyük partinin Karma Komisyon
da müşterek çalışmaları sırasında çıkardığı sonuca 
dayanmaktadır. 

Şimdi bundan dolayıdır ki, İkinci Plan Döneminde 
rafineri kurma hakkı doğrudan doğruya millî şirket
lere bırakılmıştır. Bunun sebeplerinden birkaçını 
açıklamak isterim; çünkü, Petrol Kanununun çıkma
sından sonra 1959 yılına doğru, (Ondan sonra açık
çası) ithal petrolüne birtakım muafiyetler tanınmış-

I tır. Yani, ithal petrolü de bir nevi yerli petrol gibi 
koruma rejimi içine alınmıştır. Böyle olunca, şirket
lerin daha çok riskli olan işten ziyade, petrol ithal 
edip işlemesi o sırada başlamıştır ve durum öyle bir 
hal almıştır ki, ithal petrol ile yerli petrol şirketi ara
sında bir fark kalmayınca denge doğrudan doğruya 
ithal petrole kaymıştır. 

I Sonuç olarak, araştırmadan ziyade petrol ithal edip 
işlenmesi cihetine gidilmiştir. Bunun içinde sonuçta 

I Danıştaya başvurulmuş ve Danıştay, Türkiye'de pet-
! rol bulunmasının aleyhine olan bu kararı kaldırmıştır. 
I Böylece Türkiye'de yerli petrolün bulunmasına ön-
I çelik veren bir karar almıştır. Bu gerekçe buradan 
I doğmaktadır. 

I Diğer üçüncü bir husus: Aslında itirazım şuradan 
I doğmuştur; rafineri kurma artık bir teknoloji işi de-
I ğildir. Çünkü rafineriler beli bir sürede kendilerini fi-
I nanse etmektedirler ve hızlı kâr nedenine sebep ol-
I maktadırlar. O itibarla bir teknoloji ve sermayeye; 
I Türkiye'nin onu yapacak sermayesi de vardır, o iti-
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barla ben bu Kanunda yer almasını uygun görmedim. 
Diğer bir itirazım da bu idi. 

Başka bir husus da, o zaman şirketlerin Batman -
İskenderun boru hattının kurulmasına itirazlarıdır. 
Yani , bugün faaliyette bulunan şirketler bu hattın; 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden izin alınmasından 
sonra bu hattın kurulmasına karşı çıkmalarıdır. Diğer 
bazı sıkıntıları olmuştur, bunları hepiniz bilirsiniz geç
mişte ve genelde Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına arama ve müracaatta, diğer maddelerle getiri
len sınırlamalar dolayısıyla tasarıya karşı oy verdim. 
Yukarıda da arz ettiğim gibi, bunların aslında; yani 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tanınan bir
takım hakların yahutta önceliklerin (Hakların deme
yeceğim) aslında diğer şirketlerle de pek fazla ilgisi 
yoktur; ama Türkiye Petrolleri Türkiye'de petrol ara
maya mecburdur. Çünkü, diğer şirketler, aşağıda da 
arz edeceğim gibi, galip gelmemekte serbesttir. Bu 
bir kâr meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

özet olarak; Dilerdim ki, 6326 sayılı Petrol Ka
nununda değişiklik yapan bu Tasarı yalnız 1973'de ya
pılan değişikliklerin iddia edilen yanlış ve kusurlu ta
raflarını değil, aynı zamanda 1954'ten beri geçen 27 
yıl içerisinde bu Kanunun gerek temel felsefesinde 
ve anlayışında ve gerekse uygulanmasında ortaya çı
kan bütün yanlışlık ve kusurlar gözden geçirilerek 
hazırlansın. Çünkü, geçmişte yapılan araştırmalar da 
zannediyorum ki, petrol gibi önemli bir konuda kısa 
süreli avantajlar yerine konuya uzun bir zaman pers
pektifi içinde bakmanın daha yararlı olacağını ve po
litikaların da buna göre saptanması gerektiği görü
şündeyim ve bunun da doğru olduğu inancıdayım. 

Gördüğünüz gibi 1400 sayfayı tutan bu tutanak
larda değişik partilerin üzerinde ittifak ettikleri bir-j 
takım gerçekler vardı da ona istinaden söylüyorum; 
birtakım gerçekler tespit etmiş bu Komisyon ve 1973' 
de yapılan değişiklikler de 1400 sayfayı tutan bu araş
tırma sonucundan çıkan verilerin ışığı altında o za
manki iki büyük partinin üyelerinden oluşan karma 
bir komisyonda % 98 bir ittifakla kabul edilmiştir. 

Şimdi, bütün bu gerçekleri bir kenara iterek Pet
rol Kanununda yapılan değişikliklere realitelerin dı
şında bir yaklaşımla girmek ve geçmişteki tecrübe ve 
deneyimlerden yararlanmamak bizleri tekrar sonucu 
bugünkünün aynı olan bir noktaya getirebilir. Bizim 
gönülden dileğimiz, hepimizin dileği Türkiye'de petrol 
bulunması ve yeraltından çıkarılması, Türk Ulusunun 
hizmet ve kalkınmasına, mutluluğuna sunulmasıdr. 
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Bunun için de, petrol bulma ihtimali bulunan sahala
rın yabancı sermaye ve teknolojiye açılmasında önemli 
olan hak ve menfaatlerimizin en iyi şekilde korunma
sıdır. Burada, yani Türkiye'de petrol bulup çıkarma
da en büyük tarihî görev hiç şüphesiz ulusal kuru
luşumuz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
düşmektedir. Çünkü, diğer şirketler gelip gelmemekte 
serbesttirler. Menfaatleri varsa gelirler, menfaatleri 
yoksa boyunlarına sarılsanız da gelmezler. 

Bu konuda bir duygusallığa yer olmadığını bili
yorum. Burada esas olan, gelen şirketler için kârdır 
ve menfaattir; bunu da doğal karşılıyorum ve ben 
yalnız bu sahada değil diğer konularda da Türkiye'nin 
en son teknolojiyi ithal etmesine de taraftarım. Bu 
itibarla yabancı sermayenin petrol konusunda Tür
kiye'ye teknoloji getirmesine, sermaye getirmesine, 
mütehassıs eleman getirmesine ve burada araştırma 
yapmasına hiçbir surette karşı değilim, hiçbirimiz do 
olamayız. Çünkü esas olan, yukarıda da bahsettiğim 
gibi, menfaatlerimizin dengelenmesi meselesidir. Bunu 
üzerine basarak, vurgulayarak söylüyorum ki, her
hangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için. 
Onun içindir ki, petrol aramalarında milyarlık fi-
nans gücü ve en son teknolojiyle donatılmış yabancı 
şirketlerle bu kuruluşu eşit şartlar içinde tutmak da 
zannediyorum ki yanlış ve hatalıdır. 

Konuşmama burada son verirken en içten dile
ğim, uğruna besteler yapıp şarkılar söylediğimiz pet
rolün ülkemizde bulunması ve çıkarılmasıdır. Eleşti
rilerimizin amacı da bu yönde en iyiyi ve en doğ
ruyu bulup ortaya çıkarmaktan ibarettir. Yoksa geç
mişteki gibi, bu konuda yersiz bir tartışmaya girmek 
niyetinde değiliz. 

Tekrar, bu Tasarının ülke ve ulusumuz için ha
yırlı sonuçlar doğurmasını ve petrol bulunmasına hiz
met etmesini gönülden diler, hepinize içten sevgi ve 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Ülkemizde ideolojik sebeplere dayalı olarak üre

timi düşürülen önemli bir enerji kaynağı olan pet
rolle ilgili Kanunun bazı maddelerindeki değişiklik 
yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

önemli; çünkü enerji ihtiyacımızın % 50'den faz
lasını petrolden karşılıyoruz. Diğer önemli yanı da, 
tüm ihracatımızdan elde ettiğimiz geliri bir kalemde 
petrol alıp götürüyor. Bu yüzden de hızlı ve dengeli 
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bir kalkınmaya ihtiyacı olan ülkemizin yatırımları 
sekteye uğruyor. Bugün 3,5 milyon işsizimizin istih
damı ancak yatırımlarla gerçekleştirilebilir. Dişimiz
den tırnağımızdan artırıp ihracata yönelttiğimiz tarım 
ve sanayi ürünlerimizin tüm gelirlerini petrol yutu
yor. Tükettiğimiz petrolün ancak 7'de l'ini kendi 
kaynaklarımızdan temin edebiliyoruz. 2000 yıllarına 
geldiğimizde ise, şimdiki tükettiğimiz petrolün 3 ka
tından daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Bugüne ka
dar yaptığımız hataları aynen tekrarlayacak olursak, 
kendi kaynaklarımızın harekete getirilmesini engeller
sek, petrol değerini yitirdiğinde elimizdeki petrol re
zervleri ne işe yarayacak?.. Bugün, en değerli oldu
ğu anda varsa petrol rezervlerimizi değerlendirirsek 
bu, Türkiye için önemlidir. 21 inci As rda alternatif, 
enerji kaynakları kullanılmaya başlandığında değeri 
düşmüş petrol üretiminin herhalde ülkemize bir fay
dası olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Enerji ve tabiî kaynaklarımız üretilmediğinde, 
üretimde kullanılmadığında hiçbir işe yaramayacağı 
gerçeğini hepimiz biliyoruz. Gerek maden konusun
da, gerek petrol konusunda bulunduğumuz yer belli
dir. Hür teşebbüs düşmanlarının yaydığı olumsuz 
durumlar Türkiye'yi petrolsüz, kömürsüz, demirsiz 
duruma düşürmüştür. Sanayinin temel ihtiyaç mad
desi olan enerji ve madenlerimizi ülke menfaatlerine 
en uygun biçimde ürettiğimizde özlediğimiz kalkınma 
hızlarına erişebileceğiz, yoksa yerimizde saymaya 
devam edip büyüyen Türkiye ve refah toplumuna 
gitme özlemlerimiz kursağımızda kalacaktır. Laf 
üretmek başka şeydir, petrol üretmek başka şey. Bu
güne kadar laf üretmekten petrol üretmeye pek va
kit ayırmadığımızı rakamlar ortaya koyuyor. 

1973 yıllarında toplam petrol üretimimiz 3.5 mil
yon ton iken, 1980'de 2.3 milyon tona düşmüştür. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1973'ten 
1980'e kadar her yıl 1 milyon ton civarında petrol 
üretmiş. 1980 yılında bu miktar 1 milyon tonun al
tına düşmüştür. 

Diğer şirketlerin üretimleri 1973'te 2.5 milyon ton 
iken giderek azalmış, 1980 yılında üretimleri yarı ya
rıya düşmüştür. 

1970 - 1980 yılları arasında iki büyük petrol şoku 
bütün dünyayı şaşkına çevirirken biz, bu şokları kat 
kat fazlasıyla çekmişiz. Üretimimiz düşüyor, tüketi
mimiz artıyor; hampetrolün fiyatı da 6 - 7 kat artı
yor. Hampetrol fiyatlarının artışı tamamen bizim dı
şımızda olan bir hadisedir; üretimin düşmesi takip 

ettiğimiz üretim politikamızdan gelmiş. Adına «Pet
rol reformu» gibi büyük, iddialı bir isim eklediğimiz 
5.4.1973 tarihli 1702 sayılı Kanunun çıkışından sonra 
petrolde üretimimiz düşmeye başlıyor. Çünkü bu 
Kanun petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli ve 
yatırımlarıyla geliştirilip kıymetlendirilmesi ilkesini 
kaldırmış, Devlet adına petrol faaliyetlerinde bulu
nan kamu kuruluşlarına öncelik tanımış, özel teşeb
büs belge konusu faaliyetlerde bulunması imkânını 
kısıtlamış, nispî tükenme payı ve müşterek beyanna
me usulü gibi bazı teşvik hükümlerine yer vermemiş, 
süreleri azaltmış, Devlet haklarını ve vergi oranlarını 
yükseltmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bugün, petrol aramak ve üretmek yüksek tekno
loji ve sermaye yatırımı ister. Hür teşebbüse imkân 
sağlanırsa bu sahaya yatırım yapar. Kendi teknoloji 
ve sermayemizle petrol üretimimizde geldiğimiz nok
ta bellidir. Yüksek teknolojinin gelmesini istiyorsak, 
yabancı sermayenin bu sahaya yatırım yapmasını is
tiyorsak, belirli ortamın sağlanması gereklidir. Ya
bancı sermaye bizim kara kaşımıza, kara gözümüze 
gelmez; elbette kâr amacıyla gelecektir. Burada 
önemli olan ülke menfaatlerimizi korumasını bilme-
mizdir. Memleketsever her Türk ülkesini sömürt-
mek istemez. Yabancı sermaye de kâr ve istikrar gör
mediği bir ülkeye gelmez, önemli olan karşılıklı men
faat dengelerini bulmak ve korumaktır. Yabancı 
sermaye memleketimizi sömürüyor deyip yüksek 
teknolojinin gelmesini önlediğimiz takdirde petrol 
üretimimizin hangi noktalardan nereye geldiği ma
lum. Bugün, petrol üretimimizde hedef, en az tüket
tiğimiz miktarı üretmektir. Bu noktaya gidemediği
miz takdirde, ürettiğimiz tüm tarım ve sanayi ürün
lerinin ihracından elde ettiğimiz dövizi petrol ithali 
için kullanmak zorundayız. Bu daha büyük sömürül-
me değil midir?.. 

Türkiye'de sloganlarla üretim deneyine girenlerin 
enerji ve tabiî kaynaklarımızın üretimlerini ne hale 
getirdiklerini bizzat yaşayarak gördük. Dün aynı 
zihniyet yapılan barajlar için; «Bunların elektrik 
enerjisi nerede kullanılacak?.. Ancak toprağa veri
lecek.» dememişler miydi?.. Ancak 1980'li yıllara 
doğru kısıntılı elektrik kullanmaya başladığımız ka
falarını devekuşu misali kuma gömüyorlardı. Maden
lerin devletleştirilmesi, toplam kömür üretimimizi, 
demir üretimimizi düşürmüş, varlık içinde yokluk 
çekmişizdir. 1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu da 
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Türkiye'de petrol üretimini değil, petrol üretiminin 
azalmasının reformunu getirmiştir. 

Hükümet, petrol konusundaki güçlükleri yenmek, 
üretimi artırıcı yasal tedbirleri alabilmek için Kanun 
Tasarısını sunmuştur. Genel gerekçesinde belirtilen 
şu kısımlara katılmamak mümkün değil : 

«Ülkemiz, hem petrol ikmalinde, hem de petrol 
ithali için gerekli dövizi temin etmekte büyük güç
lüklerle karşılaşmakta, petrol fiyatlarındaki artışlar 
ekonomimize menfî etkiler yapmaktadır. 

Bu durum karşısında en akılcı ve millî menfaat
lere uygun yol, Türkiye petrol kaynaklarının kamu 
ve özel, yerli ve yabancı tüm imkânlardan yararlana-. 
rak hızla bulunup geliştirilmesidir. 

Dışarıdan (genellikle devletlerarası ilişkilerle) 
petrol ithal etmek yerine ülkemizdeki her türlü im
kânı seferber etmek suretiyle petrolün hızla bulun
masını sağlamak daha doğrudur.» 

Danışma Meclisimizin olumlu katkılarıyla Kanun 
Tasarısının memleketimize hayırlı olacağı inancıyla 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım,' 
Petrol Kanunu değiştirmeyi amaçlayan bu Tasa

rı, Türkiye'nin petrol bakımından yıllardır içinde 
bulunduğu darboğazı aşabilmeyi amaçlamaktadır. 
Ayrıca da Yüce Meclisiniz tarafından hazırlanmış 
ve Yüce Türk Milletinin onayına sunularak tasvip 
görmüş 1982 Anayasasının bir ölçüde 168 inci mad
desinde yer alan hükümlere paralel belki de ilk dü
zenlemeyi taşıyan Kanun Tasarısı olarak Meclisin 
huzuruna gelmiştir. Bu yönüyle de önem taşımak
tadır. 

Anayasamızın 168 inci maddesi : «Tabiî servetler 
ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altında
dır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek 
ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 
kaynağın arama ve işletilmesinin, Devletin gerçek ve 
tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve 
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağ
lıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması 
gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, de
metim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda göste
rilir» demektedir. 

Eğer, Anayasamızın bu temel hükmü karşısında 
petrol konusunu düzenlemeye matuf bu Tasarıda 

bir noksanlık var ise, bunu Yüce Meclisin dikkatle
rine sunmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Olağanüstü bir önem taşıdığı muhakkak olan bu 

Kanunun, temel gerekçesinde, bir amacın yurdumuz
da özellikle petrol arama ve işletmeciliğini geliştir
mek ve yurt ekonomisindeki olumlu etkilerini artır
mak olduğunu görmekteyiz. 

Konuyu ne Hükümetin, ne de komisyonlarımızın 
basite indirgeyerek irdelediklerini sanmıyorum. Ko
nuya ciddî baktıklarına inanıyorum. Ancak, diğer 
kanun tasarılarında olduğu gibi, belli sürede, belli 
iyileştirmeyi öngören düzenleme istekleri ve amaç
ları ile karşılaşmış bulunduğumuz için buraya par
mak basmak istedim. 

Bu nedenle Türkiye'nin temel sorunlarından olan 
petrol konusunun palyetif düzenlemelere değil, kök
lü ve esaslı tedbirlerle çözüme ulaştırılmasına ve hele 
1982 Anayasasının öngördüğü doğrultuda ulaştırıl
masına ihtiyaç vardır. 

Bu noktada Sayın Sanoğlu arkadaşımın isabetle 
kaydettiği bir nokta üzerinde durulması lazım gelen 
hususlar bulunduğunu da ben belirtmek istiyorum. 
Kendilerinin çizmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kurulduğundan sonraki petrol politikası
nı, Devletin ağırlığının olduğu dönemler ve Devletin 
ağırlığının yanında liberalleşmeye dönük özel sektö
rün de katkısının bulunduğu dönemler biçiminde ni
telendirdi ve bu bir doğru görüştü; ama bu doğru 
görüş, olan bir vakıanın teşhisi idi; fakat bu görüş
ler içerisinde Devletin ağırlığının olduğu dönemleri 
birbirine karıştırmak bence yanlıştır. 

Zira, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu 
zamanki Dünya konjonktürü ve Türkiye'nin sahip 
bulunduğu malî durum, petrol arama çalışmalarının 
etüt safhasından diğer nihaî safhalara kadar duru
munun malî kudretine sığmadığındandır; bu bir. 

İkincisi; o dönemde, Osmanlı İmparatorluğu za
manında, Osmanlıların kabul ettiği esaslar içerisinde, 
Türkiye Cumhuriyetinin yüklenmek ve kabul etmek 
zorunda kaldığı kapitülasyonların ağır sonuçları var
dı. Düyunu Umumiyenin buradaki ağırlığı genç Türk 
Devletinin kendi imkânları ile petrol aramaya ken
disini veremediği vakıası ile, diğer taraftan bazı po
litik mülahazalarla Devletin ağırlığının olup olma
ması durumunu ayırt etmek lazım gelir. 

Bu itibarla, 1923 - 1954 dönemini Birinci Dünya 
Savaşı, 1929 dünya malî buhranı ve 1939 - 1945 
İkinci Dünya Savaşının bıraktığı izler bakımından 
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ciddî şekilde incelemek lazım gelir; özellikle petrol 
konusu bakımından. 

İlk petrol konusunun Mürefte'de çıkarılmış ol
ması belki fevkalade önem taşır; ama onun devam 
ettirilmemesi de önem taşır. Zaruret içerisinde eko
nomisine yön vermeye çalışan genç Türkiye Cumhu
riyetinden daha büyük fedakârlıklar beklemek her
halde mümkün değildir; ama 1945 sonrası dünyasın
da yıkılmış Avrupada teraküm eden sermayenin çı
kış noktalarına dikkat etmek lazım gelir. 

Avrupayı yıkan felaketin yanında, Avrupayı imar 
eden denizaşırı bir Amerika vardır ve doktriner ola
rak meseleye yaklaşım ve planlı bir yaklaşım var
dır. 

Bütün bunların ötesinde Avrupa ülkelerinin ta
rihsel yapısı, sömürgecilik anlayışı ve kendilerinin 
tarih içerisindeki sömürgecilik ve dominyon sistemin
den sağladıkları ve biriktirip kendi refahları için 
kullandıkları değerleri Birinci ve İkinci Dünya Sa
vaşından sonra yitirmiş olmaları vakıası karşısında; 
Amerika'nın bu duruma müdahalesi, değişen dünya 
siyasetinin iki süper devleti oluşturmaya başlamış 
olması içerisinde dikkatlice izlemek lazım gelmekte
dir. 

Avrupayı bir komünist tehlikeden koruma çare
leri içerisinde, Avrupaya el atan Amerika'dan, daha 
sonra da çok partili döneme geçen Türkiye'de Av-
rupadan yabancı sermaye istemenin de fevkalade 
mantık dışı olduğunu görmemek mümkün değildir. 

Bu itibarla; Türkiye'de uzunca bir zaman perspek
tifi içerisinde büyük tartışmalar yapılmıştır. Yabancı 
sermayeye karşı olanlarla, olmayanların tartışması 
yapılmıştır. Neden yapılmıştır?.. Türk Milletinin ken
di bağımsızlığına, kendi hürriyetlerine sımsıkı bağlı 
olduğunu bilenler, bundan yararlanarak yabancı 
sermayeye karşı çıkmışlardır; ama bu yaklaşım as
lında bir çelişkidir ve bir çelişki yaklaşımı olarak or
taya çıkmıştır. 

1950 yılından sonra Liberalleşmeye yönelmiş 
Türkiye'de ilk Yabancı Sermaye Kanununun çıka
rılmış olması ile, Türkiye'de dinamik bir biçimde 
petrol sahalarından yararlanmaya dönüş aşağı yuka
rı aynı tarihlere Taslamaktadır; ama yabancı serma
yeden beklenen pek büyük umutvar bir netice olma
makla beraber, Türkiye'nin o dönemlerinde ve daha 
sonraki dönemlerinde ve hatta bugünkü döneminde 
yine de ilave sermayenin Türkiye'ye gelmesi şeklin
deki düşünceleri belli bir noktaya kadar getirmiştir. 
Yani artık bunun bağımsızlıkla, hürriyetlerin elden 

gitmesi ile, kandırılmakla falan bir alâkasının bulun
madığını, her şeyin hesaba, kitaba, ekonomilere da
yandığını; hele hele 1980 sonrası Türkiye'de ekono
minin iyileştirilmesi ve girdiği darboğazdan çıkarıl
ması hususunda 24 Ocak kararlarını takviye açısın
dan yapılmış yabancı kaynak transferlerini düşünür
sek, bunun artık Türkiye için tartışılacak bir ciddî 
mesele olmadığını rahatlıkla kabul etmekteyiz. 

O halde, durumu bir noktada yeni Kanun yapılır
ken böylece hatırlamış olarak, 1702 sayılı Kanunun 
1973 yılında neden özel sektörü tasfiye etmek sure
tiyle Devlet imkânlarının bu noktaya çekilmek isten
diğini belirtmek lazım. 

Neden bu yapıldı?.. Yani, «Devlet tek başına bü
tün işleri yapıyor idi; ama özel sektör buna mani idi, 
diğer yabancı firmalar buna mani idi, bunları saf 
dışı edelim, kamu kendi kaynağını kendi imkânlarıy
la ortaya koysun.» diyen bu Kanun, nitekim karşımı
za gelen yeni bir Kanun Tasarısı ile başarısızlığa uğ
ramış bir durumda ortaya çıkmıştır ki, bu Kanun, 
petrolde reform zihniyetinin âdeta içinde olduğu şek
linde Türk kamuoyuna o tarihlerde lanse edilmek is
tenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Konu gerçekten önemlidir. Bunun önemini bütün 

üyelerimiz müdriktir. Yalnız, bu noktada bir görü
şümü daha ifade etmek isterim. Geçmişte ülkenin 
idaresine talip olanlar, temel meseleleri Devlet ciddi
yetiyle bağdaştırmak yerine, siyasî tercihleri istika
metinde yol almayı daha uygun bulmuşlardır. 1702 
sayılı Kanun bu tercihin tipik örneğidir. 

Devlette ve Devletin yönetiminde esas süreklilik
tir. Süreklilik, kanunlarda ve hukukî temel üzerinde 
olmalıdır. Aksi takdirde Devlet ve millet hayatı yaz -
boz tahtasına döner. Yakın geçmiş bunun açık ve 
faturası ağır ödenen bir göstergesidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anadolu toprakları tarihtir. Bu kutsal topraklar 

tarihin hiçbir döneminde üzerinde yaşayanları aç bı
rakmamıştır. Anadolu toprakları altıyla üstüyle fe
yizlidir; her yönü ile feyizlidir. Bu topraklar üzerin
de millet ve devlet olarak yaşayan Türk'ün, Allahın 
kendisine bahşettiği nimetlerden haberdar olması ve 
bunun bilincinde olması, o imkânları kendi ihtiyaç
larına tahsis etmesi şarttır. 

Ülkemiz Trakyasıyla, Egesiyle, Akdeniziyle ve 
Karadeniziyle petrol hazinesidir. Buna inanmak la
zımdır. Bunu kehânet olarak ve bilinçsiz olarak ifa
de etmiyorum. Bilimsel durum değerlendirmesi, her 
sade vatandaşı bile bu kanıya götürmektedir. 
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Ülkemizde petrol vardır. Bu iddia, halen işletil
mekte olanların iddiası değildir. Türkiye'yi ele güne 
el uzatacak olmaktan kurtaracak, gelecek kuşaklan 
gerçekten çağdaş insanlık seviyesine ulaştıracak ka
dar destekleyici rol oynayacak petrol kayriağımız 
vardır. Sorunu hepimiz biliyoruz; araştırmak, bul
mak, işletmek... Ama nasıl?.. îşte «Nasıl?..» derken, 
duruyoruz; para, para, para... (Napolyon'u anımsat-
tımsa affınızı dilerim). 

1934 - 1980 yılları arasında Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının, 1980 yılı fiyatları itibariyle yap
mış olduğu yatırım miktarı 67,5 milyar liradır. Aynı 
dönem içerisinde yabancı sermayenin ve diğer şirket
lerin yaptıkları toplam harcama 3,2 milyar liradır. 
Demek ki, Devletimiz 1934 - 1980 yılları içerisinde 
kendi kaynaklarından ayırabildiklerini tahsis edebil
miştir. Bütün gayretlere rağmen yabancı sermayenin 
ve diğer şirketlerin («Bütün gayretler» dedim, belki 
bu gayretler yeterli gayretler değildi) toplam harca
ma tutarı 3,2 milyar lira olmuştur. 

1940 - 1981 dönemi içerisinde MTA'nın, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının, Mobil'in, ShelFin, 
Petro - Par'ın ve Alâattin'in açtıkları toplam kuyu 
adedi 55 civarındadır. Bunların 32 tanesini Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, 4 tanesini Mobil, 14 ta
nesini Shell ve diğerleri de birer tane açmak suretiy
le kendi güçlerini ve faaliyetlerini ortaya koymuş
lardır. 

Olayın bir başka yönü vardır. Yurt içi petrol üre
timini artırmak isterken ne yapılmalıdır?.. Devlet, 
kendi kaynaklarından özel amaçlı olarak buraya da
ha büyük ölçülerde tahsis mi yapmalıdır, yoksa bu
günkü bütçe imkânlarında bu meseleyi mütalaa edip, 
söylendiği gibi gelmeyen yabancı sermayeye daha 
geniş imkânlar; ama akılcı imkânlar tanımak sure
tiyle onun buraya gelmesini mi sağlamalıdır?.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Petrol konusu dünyada zannedildiği gibi büyük 
petrol şirketlerinin hegemonyası altında değildir. On
ların monopol kurmaları, oligopolcu yaklaşımlarla bu 
meselenin üzerine gitmeleri pek zannedildiği kadar 
gerçek değildir. Amerika'daki örneğe bakılacak olur
sa, (Ki, onun ARAMCO aracılığı ile Suudi Arabis
tan Yarımadasında uyguladıklarına bakacak olursak) 
asıl önemli konu küçük işletmelerin kuyu kazı işle
rindeki başarısıdır. Büyük şirketler artık % 80 riskli 
olan bu işin rizikosunu dağıtmak suretiyle kendileri 
pazarlama hizmetlerinde daha üstün bir duruma gel
mektedirler. 
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Türkiye'de, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nı biz, bu model içerisinde güçlendirdiğimiz ve kamu 
kaynakları ile destekleyip, yanına küçük arama şir
ketlerini verdiğimiz zaman, Türkiye'de ancak bir nok
taya gelebiliriz. 

Bunun sağlayacağı fayda şudur : Arama ruhsatı 
almış çeşitli kuruluşlar vardır; ama Devlet olarak, 
demin sayın arkadaşımın da ifade ettiği gibi, «Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü devreden çıkarılmamalı
dır» şeklindeki görüşüne bir kayıt koymak suretiyle 
katılacağım. O koyacağım kayıt şudur : Türkiye'de 
insan yetiştirmek zordur. Bu zorluk sadece maden 
mühendisi, jeolog, jeofizikçi yetiştirmekte değil, her 
alandaki ihtiyacı gösteren mesleklerde insan yetiştir
memiz zordur. Çünkü, millî kaynaklarımızı çok dik
katli ve tasarruflu bir biçimde kullanmak zorunda
yız. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1980 öncesi 
iç yapısındaki gösterdiği (Affınıza sığınarak ifade 
ediyorum) anarşiye çanak tutan performansı, Türki
ye'de çok büyük kayıplara sebebiyet vermiştir. O Ku
rumu bu noktaya getiren sebepleri bertaraf etmek 
suretiyle, onun elindeki ekipman olarak, onun elin
deki makine gücünden, onun içindeki beyin gücün
den Türkiye'nin yararlanabileceği vasatta dizgine 
ve dolayısıyla disipline kavuşturmak lazım gelir; an
cak o zaman MTA'dan, Sayın Sarıoğlu'nun ifade et
tiği gibi, bu noktada, etüt safhasında, istikşaf safha
sında yararlanılabilir. 

Biz, kurumlarımızı ve insanlarımızı bir çırpıda 
elimizin tersiyle bir tarafa itip, onları harcayacak du
rumda değiliz. Tasarruflarımızı, çok ince hesaplara 
ve Türkiye'nin bugünkü yasal düzenine, Anayasal 
düzenine en uygun biçimde değerlendirmeye mecbu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben bir öneride bulunmak suretiyle konuşmama 

son vermek istiyorum. O öneri şudur : 

Ülke çapında millî petrol mükellefiyeti getirilme
lidir. Bu mükellefiyet, yalnız kaynak bulmada değil, 
kaynakları tüketmede de olmalıdır. Devlet, bunun 
üzerinde ciddiyetle durmalıdır ve bu Kanun Tasarı
sında yer alan hükümlere Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet, bu noktayı dikkate almak suretiyle, bazı 
yeni düzenlemeler getirmelidir. 

«Petrol Kanununda millî mükellefiyet» derken, 
herkes mutlak surette, bu konu için bahusus, tahsi-
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sen bu konu için yapılacak vergi düzenlemelerine bir 
millî seferberlik içerisinde katılmalı ve Türkiye'de 
var olan petrol çıkarılmalı, istifadeye sunulmalıdır. 
Yıllar geçmekte ve Türkiye'nin artan, petrol ihtiyacı 
yanında, dünyanın artan petrol ihtiyacı yanında, dar
boğazları ortadan kaldırmak pek kolay olmayacak
tır. 

Bu görüşlerimi arz ettim; dinleme lütfunda bulun
duğunuz için hepinize en derin teşekkürlerimi ve say
gılarımı arz ederim efendim. Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; Birleşime 15 dakika ara veriyorum 

efendim. 

Kapanma Saati : 17.05 

tKÎNCt OTURUM 

Açılma Saati : 17,20 

BAŞKAN : BuşkanvckûH Turhan GÜVEN 

KÂTÎP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALP AT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 52 nci Birleşimin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz efen
dim, 

Sayın Fırat, buyurunuz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım, Sayın Bakan ve Bakanlığın kıymetli men
supları; 

Ben yeni Yasaya, mevcut değerler üzerinden bazı 
incelemelerle yaklaşmak istiyorum. Söylenenleri müm
kün mertebe tekrar etmemek için gayret gösterece
ğim. 

1954 yılında 6327 sayılı Kuruluş Kanunu gere
ğince kurulan TPAO, ülkemizde mevcut petrol re
zervlerini tespit, üretim ve taşıma işlerini yapma gö
revlerini yüklenmiştir. O tarihten itibaren ülkemizde 
hampetrol üretimi yabancı ve yerli şirketler ile TPAO 
tarafından yapılmıştır. Ancak, çok pahalı bir üretim 
alanı olan petrol üretiminde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı sermayesi zamanla kifayetsiz kalmış ve 
ancak 1980 yılında 2 milyardan 10 milyara çıkartıl
mış, bunun da 1980 sonuna kadar ancak 6,9 milyarı 
ödenebilmiştir. 

1983 yılına kadar varili 2,5 dolar civarında olan 
hampetrol, 1973'ten itibaren büyük fiyat artışlarıyla 
40 dolara kadar çıkmış, bilahare 30-35 dolar civa
rına inmiş ve uzunca bir süre bu fiyatta kalmış ve 
son olarak da bildiğiniz gibi, 1983'te tekrar düşmeye 
başlamıştır. 

İşte, ülkemizin hampetrol ihtiyacının 18 milyon 
ton/yıla yaklaştığı dönemlerde artan fiyatlar karşı
sında, ihracat gelirlerimizin tümünü hampetrol itha
latı yutmaya başlamıştı. Ülkede katı yakıta dayalı 
sanayi, zamanla petrol ürünleri ucuz olduğu için, sı
vı yakıtla çalışır hale dönüştürülmüş; bu da büyük 
bir handikap olarak 1973'lerde ülkemizin karşısına 
çıkmıştır. 

tşte bu nedenlerle, bir an önce petrol faturasını 
düşürebilmek için yerli petrol rezervlerinin aranması 
ve yerli petrol üretiminin artırılması imkânları araş
tırılmasına hız verilmiştir. 

Bu tarihlerde ülkede petrol üretimine genelde bir 
bakmakta fayda vardır : 

1973 yılında toplam petrol üretimi 3,5 milyon 
tondur. Halbuki 1969 yılında toplam petrol üretimi 
3 milyon 600 bin tonun üzerinde idi; yani 1969'dan 
sonra, 1973'e doğru, daha önce Sayın Özgöker de 
belirtmişlerdir, petrol üretiminde bir düşme başlamış
tır. Bu düşüş 1976 yılına kadar devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu değer, 1973'te şirketler grubunda 2,5 milyon 

tondan, 1976 yılında 1,5 milyon tona düşmüştür. 
1976'dan sonra şirketler grubundaki petrol üretimi 
artmaya başlamıştır; yani 1973'te çıkarılan Yasa bu 
düşüşe devamlı bir etken olsaydı, bu düşüşün devam
lı düşüş olması gerekirdi. Halbuki öyle olmamıştır; 
1976'dan sonra 1977 ve 1978'de şirketler grubunun 
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ürettiği petrol artmaya başlamıştır. 1980 yılında tek
rar, hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, 
hem de şirketler grubunun ürettiği petrolde büyük bir 
düşme görülmektedir ki, bu şirketler grubunda % 
20'ye varan bir düşmedir. 

Bunu söylemekten maksadım şudur : Anlaşılıyor 
ki, 1973'te çıkarılan 1702 sayılı Yasayı, tümüyle şir
ketler grubunun veya Türkiye'de petrol üretiminin 
düşmesine doğrudan doğruya yüzde yüz mazeret ola
rak göstermek, gerekçe yapmak, doğru değildir. 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 
3 500 metrelik bir kuyunun açılma maliyeti 350 

milyon Türk Lirası civarındadır. 5 000 metrelik bir 
kuyunun açılma maliyeti de, aşağı yukarı 500 milyon 
Türk Lirası civarındadır. Bunlar tahmini rakamlar
dır, yukarı veya aşağı olabilir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 34 adet 
sondaj kulesi var; ama bakıyoruz bu kuruluş 34 adet 
sondaj kulesinin ancak ve ancak 25'ini çalıştırabili
yor. 1979'da bu Kuruluş 208 bin metre sondaj ya
pacağını planına koymuş ve 81 kuyu açacağını söy
lemiş. Ancak, 27'si arama, 50'si üretim olmak üzere, 
77 kuyuda 108 782 metre sondaj yapabiliyor; yani 
yarı yarıya. Türkiye'den çok daha küçük ülkelerde 
yılda 500 bin, 1 milyon metre sondaj yapılıyor. Ta
biî ki, onlarda rezerv tespiti ve üretim daha fazla 
olacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir 
kulesi, görülüyor ki yılda 4 300 metre sondaj yapa
biliyor, vasati rakam bu. Halbuki gelişmiş ülkelerde 
veya başka petrol ülkelerinde bir kule ile yılda 15 
bin metre sondaj yapılıyor. Bunun anlamı; mevcut 
teçhizat % 20 dolaylarında bir verimle kullanılıyor. 

Bugün mevcut 38 kuleyle; diğer ülkelerin senelik 
sondaj metreleri göz önüne alınırsa, Türkiye'nin 300 -
400 bin metre sondaj yapması gerekir. 

Neden böyle düşük sondaj yapıyor?.. Bunun ne
deni; senelerce eleman kaybetmiş ve aktivitesini bü
yük çapta yitirmiş olması, senelerce siyasî nedenler
le tahrip olan kadrosu nedeniyle atalete duçar olmuş 
olması, tecrübeli ve iyi eğitilmiş sondaj personelinin 
azlığı, yabancı ülkelere kaçması, yokluğu nedeniyle, 
sondaj makine parkı 18'den 34'e çıktığı halde, türlü 
nedenlerle sondaj yapabilme kapasitesi düşmüştür. 
1982 yılında 38 kulesi vardır, gene 25'i çalışır halde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmamın sonunda geleceğim; böyle olduğu 

halde, mevcut kulelerini çalıştıramayan bir Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına Maden Tetkik Ara

manın iki yaşlı kulesini elinden alıp vermenin anla
mını ben anlayamıyorum arkadaşlarım. Neden onun 
da, bilgisi ve tecrübesi olduğu halde, bu işlere kat
kısının bulunmasına müsaade edilmez; bunu anlaya
mıyorum. Eğer Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının elindeki mevcut kulelerin hepsi seferber olmuş 
olsa ve tam kapasite ile çalışmış olsa, diğer iki ku
leye de ihtiyaç hâsıl olsa idi, ben bunu saygıyla kar
şılardım; ama gerekçe eksik. Maden Tetkik Arama
nın elindeki eski iki kuleyi almanın bir anlamı olma
sa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım; 

1979'da taşımada, 17 imilyon varil civarında ham 
petrol taşınmıştır. Bu kapasite kullanımı % 48,2'dir; 
yani üretilen petrolü taşımıştır. Burada taşımacılıkta, 
pipe-line taşımacılığında Türkiye'de bir darboğaz mev
cut değildir. Bunu bilmekte yarar vardır. 

Gene, 1979'da 'ham petrol üretiminde % 241 artış 
olmuştur. İşte bu üretim, maliyet artışı, petrol üreti
mini menfi yönde etkilemiştir. Şöyle ki : 1980 yılın
da 64 bin metre sondaj yapılabilmiştir ve biraz ön
ce de söylediğim gibi, 1973 senesinde çıkarılmış olan 
1702 sayılı Yasa, doğrudan doğruya bunu etkileme-
ımiştir, 1980 yılının % 108'e varan enflasyonu, o gün
kü anarşik ortam, Türkiye'nin hiçbir kurumunu so-
yutlayamayacağınız durum, bu Kurum içerisinde de 
mevcut olduğu için, üretimde beklenen artış sağlana
mamıştır. Yabancı şirketler de bundan mutazarrır ol
muştur: düşmeyi bir noktada da buna bağlamak ge
rekir. Zaten dikkat edilirse, petrol üretimi ekonomik 
şartların ve anarşik ortamın paralelinde bir yol çiz
mektedir. 

Türkiye'nin enerji tüketimi içinde 1979'da % 52 
payı olan petrol ürünleri, ülkemizi çok büyük oranda 
etkilediğinden, arama ve sıondaj çalışmalarına da hü
kümetler ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
çok büyük önem verilmeliydi; ancak bunu görmek 
mümkün değildir. Zira dediğim gibi, sermayesi bugün 
bile kifayetsiz durumdadır; yabancı sermaye, öz ser
maye, ratio tam tersine dönmüştür. 

Dördüncü 'Beş Yıllık Plan döneminde 1979-1983 
üretiminin yılda % 17,4 ar'tarak, 1983'de 6 milyon 
tona ulaşması hedef alınmıştı; ancak, 'alınması gere
ken ciddî önlemler alınmadığından, üretim yerinde 
sayimıştır. 

Özellikle, arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinde 
tam bir koordinasyon ve saptanan hedeflere ulaşıl
ması, sondaj kapasitesi kullanımının artırılması, kali-
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fiye personel temini, sondaj ve bakım malzemelerinin 
yeterince ve zamanında karşılanması, deney ve bilgi 
birikimine özen gösterilmesi ve etkinliğin bir an önce 
sağlanması bugün de gerekir. O gün, bunların hiçbiri 
olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Genelde bir de doğal gaz üretimi vardır. 1-2 rakam 

da ondan verımek istiyorum : 1981 'in ilk dokuz ayında 
9 009 161 metreküp doğal gaz üretilmişken, 1982'nin 
ilk dokuz ayında 34 056 312 metreküp doğal gaz üre
tilmiştir. Artış % 261'dir. 

1982'de Türkiye'de 16 ımilyon ton ham petrol iş
lenmiştir. Bundan 15 milyon 880 bin ton çeşitli ürün 
elde edilmiştir. Bunun 15 milyon 300 bin tonu tüke
tilmiştir. Türkiye dışından ithal edilen ham petrol 
13 milyon 944 bin tondur. İthal edilen işlenmiş ürün 
1 milyon 198 bin tondur. Ödenen 3 790 851 000 do
lardır. Buna mukabil, 1 261 340 ton çeşitli işlenmiş 
ürün ihraç edilmiş ve karşılığında 313 777 176 dolar 
döviz temin edilmiş ve aradaki fark, eksi 3 milyar 
475 milyon dolar olmuştur. 

Ancak, yine Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemin
de tüketimin de % 13,3 oranında artarak 28 milyon 
tona varacağı hesap edilmişken, gerek petrol krizleri, 
gerek tedbirler ve tasarrufla, tüketim, beklenen oran
da artmamış ve ülke büyük bir darboğaza girmek
ten kurtulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet, Türkiye Petrollerinden hiçbir şeyi esirge

memiştir. Çalışanlardan da esirgememiştir; ama bek
lenen fayda, dediğim gibi, muhtelif tesirlerle, siyasî 
etkenlerle, bu Kuruluşun karışması neticesi temin edi
lememiştir,: 

çıkarıyoruz?.. Böyle bir Yasaya gerek gördüğümüze 
göre, Türkiye'de petrol rezervinin tatmin edici bo
yutlarda olması gerekir. 

Şimdi, elimdeki bir kitaptan, Başbakanlığın bir 
yayınından size bir pasaj okuyorum, 1979 yılında çı
kartılmıştır : «Yine Türkiye'nin 31.12.1979 tarihi iti
bariyle ham petrol rezervi yaklaşık 15 milyon 999 bin 
ton olup, bu miktarın % 59 oranında, 9 milyon 439 
bin tonu TPAO'nun sahip olduğu sahalarda bulun
maktadır.» 

İşte arkadaşlarım, eğer miktar burada belirtildiği 
gibi 16 milyon ton ise, 1979'dan beri 3 sene çıkarılan 
rakamı düşün; Türkiye'de böyle bir yasa çıkarılmasına 
gerek olmayacak bir rezerv var demektir. Ancak, di
ğer bir görüş : «Türkiye'de (Ki bugün ilgili Kurumun 
görüşü) 500-600 milyon ton bir petrol rezervi vardır.» 
denmektedir, 

Bugün dünyada enerji ihtiyacının takriben yarısı 
petrolden karşılanır. Nükleer enerjinin bu toplam 
enerji içindeki boyutu >% 1-2 arasındadır. 2020 yılın
da Türkiye'deki nükleer enerjinin dünyadaki enerji 
boyutu içindeki yeri % 30'ların üzerine çıkacaktır. 
Yine o yıllarda dünyada petrol rezervleri zaten kuru
muş olacaktır. O halde, dünya, bugünkü kullanılan 
sıvı yakıtın, petrolün yerine yeni bir enerji kaynağı 
bulup vazetmeye mecburdur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O halde eğer Türkiye'nin sınırları içerisinde 500-600 

milyon ton petrol rezervi varsa, bunun kullanûabil-
ıme ömrü, maksimum 35-40 yıldır. Ondan sonra, dün
ya yeni bir enerji kaynağını bulup vazetmek mecbu
riyetindedir. O halde, Türkiye de bunu bir an önce 
çıkarıp, bundan istifade etmek mecburiyetindedir. Ba
zı uzmanlara göre bunun milyar tonun üzerine çık
tığı da söylenebilir, söylenmektedir; ancak biz ilgili 
kurumların vermiş ıolduğu rakamı düşünürsek, (yani 
bu kitapta geçen rakalmı değil de, bugün varsayımı 
yapılan 500-600 milyon tonu) işte bu ülkede bunu bu
labilmek üzere bütün imkânları bugün seferber et
mek için bu Yasa getirilmiştir. Bu Yasa getiriliyor; 
yabancı şirketler bu uğraşıya katılsın diye. 

Arkadaşlarım; 

Ancak, yabancı şirketlerin bu uğraşıya katılmaları 
ne boyutta olur? Onu da burada hiç kimse katiyetle 
söyleyemez ki; bu Yasa çıktıktan sonra yabancı şir
ketler ülkemize hücum edecek ve bunları bulup çı
karacaktır. Benim şahsî kanım oldur, deminden beri 
söylemek istediğim de odur. Türkiye'de bu işle gö
revli bir Kurum vardır; önce bu Kurumun bu işi 

Kanaatim odur ki, bu sahada güçlü, etkin ve her 
türlü faaliyeti birlikte yapabilecek bir teşkilat ve ku
ruluşa ihtiyaç vardır. 

Ülkemizdeki petrol rezervlerinin tespit ve üretimi 
için yabancı şirketlere güvence ve daha fazla men
faat sağlamayı amaçlayan yeni Yasa Tasarısının uy
gun olup olmadığını tartışabilmek için, aşağıda belir
teceğim hususların bilinmesinde fayda vardır, gerek 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni Yasa bazı imkânlar getirmektedir; yabancı 

şirketler veya özel şirketler için. Bunu saygıyla kar
şılıyorum; şu şartla : Türkiye'nin petrol rezervi ne
dir, petrol potansiyeli nedir?.. Önce bunun bilinme
si lazım. Yani Türkiye'de petrol var mıdır ki, biz 
bu Yaisayı çıkarıyoruz?.. Yoksa yok mu?.. Yoksa, niye 
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sonuna kadar büyük bir memleket sevgisiyle tatbik 
etmesi lazımdır; bugünkü haliyle değil muhterem ar
kadaşlarım. Ben üzüntü duyuyorum; çünkü bugünkü 
haliyle bu Kurumun içindeki hercümerç gazetelere ka
dar intikal ediyor. Bir sayın genel müdür görev ba
şında olduğunu tamimle bildiriyor. Halbuki biz bu 
sıralardan geçip geldik, Devlet bürokrasisinden geçip 
geldik; bir genel müdürün vazifede olup olmadığı ic
raatıyla bellidir, tamimle görevde olup olmadığı söy
lenemez. Demek ki bu (Kurum, görevini yapmıyor. 
Bu Kurum ı(A) dan (Z) ye bozulmuş. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bir (misal vereyim, işte yine bu kitaptadır; bu Ku
rumda bir memurun 1979'da aylık vasatisi 41 bin lira, 
bir işçinin de 48 bin liradır. Bir genel müdür, o za
man emekli olup 3 milyon İka civarında bir meblağ 
almıştır. Halbuki Devletin en yüksek memuru Başba
kanlık Müsteşarıdır, 1979 yılında Başbakanlık Müste
şarı emekli olsaydı 480 bin lira alırdı ve ben 1980'de, 
Devletin birinci dereceli memuruyum, 1+500'den 
17 bin lira para alıyordum. Hak verilmiştir; ancak 
bu Kurum içerisinde çok kıymetli, çok memleketse-
ver insanlar büyük ımaddî imkânlar beklememiştir. 
Verilenler, Devletin verebildiğiydi, bunu biz de tak
dirle karşılardık; ama manevî baskı altında huzursuz 
olma yolunda bunlar ülkelerini bırakmış, bugün bir 
kısmı Aramko'da, bir kısmı Amerika'da, bir kısmı 
Libya'da, bir kısmı Cezayir'de çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İşte, yukarıda da biraz önce arz ettiğim gibi, bu 
nedenlerle ülke rezervlerinin ve ülke imkânlarının en 
kısa sürede memleket yararına kullanılmasını temin 
için bu Yasaya beyaz oy vereceğimi huzurlarınızda 
belirtmek isterim; ancak bazı maddelerdeki görüşle
rimi sırası geldiği zaman arz edeceğim. 

Hükümetin, mevcut Kuruluşun da ihtiyaçları ve 
yönetimi için gerekli maddî ve manevî yardımı esir
gememesini temenni eder, Yasanın memlekete hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Yılmaz, söz sırası sizin efendim; buyurunuz. 
FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

pek muhterem, üyeleri; 
Türkiye'nin güvenliği, ekonomimizin buhrandan 

çıkışı ve layık olduğumuz refaha kavuşmamızla il
gili çok mühim bir Kanun Tasarısı sebebiyle huzu
runuzda bulunuyorum; hepinizi en derin saygılarım
la selamlarım. 

Söz konusu Petrol Kanunu Tasarısı, bir yıla ya
kın bir zamandan beri Yüce Meclisimizin komisyon
ları gündeminde yer almaktadır. Özellikle İktisadî iş
ler Komisyonu, Tasarı üzerinde son derece hassas, 
ciddî ve derinliğine çalışmalar yaptı; petrol ile ya-
kın-uzak ilgili bütün resmî ve özel kuruluşların uz
manlarını dinledi. Ezcümle, bu zevatın çalışmalara 
baştan sona kadar katılmaları sağlandı. Bütün Dev
let kuruluşlarının ötesinde, ilgili özel teşekküllerin, 
hatta bu konuda tecrübesi olan zevatın mütalaa ve 
raporları alındı. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı, Müsteşar ve TPAO Genel Müdürü günlerce 
Komisyona gelerek çalışmalara katıldılar. Çok geniş 
bilgi ve tecrübeleriyle Komisyona büyük ölçüde yar
dımcı oldular. On birleşim süren bu çok ciddî çalış
maların devamınca Komisyonda daima 40-50 kişilik 
seçkin bir heyet bulunmaktaydı. 

Pek sayın arkadaşlar, 
Bu on birleşim içerisinde, her seferinde gelen 

40-5ö'ye yakın zevatın içerisinde bu Tasarıya karşı 
çıkan tek bir kişi görülmüştür. Onun ötesinde; bu 
Yasaya karşı çıkan ve bunun için ciddî gerekçe gös
teren bir tek kişi olmamıştır. Bunu dikkatinize sun 
makta fayda mülahaza ediyorum, 

Bunları, konuya verilen önemin derecesini tebarüz 
ettirtmek için arz ediyorum. Bu, çok geniş ve ciddî 
çalışmalarda pek büyük emeği geçen Sayın Bakan, 
Müsteşar, TPAO Genel Müdürü, Bakanlığın diğer 
temsilcileri, iktisadî işler Komisyonu mensupları ile 
özel teşekkül temsilcilerine hassaten teşekkürü bir ve
cibe telakki ederim. 

Pek sayın arkadaşlar; 
Bu mükemmel eser, şüphesiz ki sizlerin büyük 

himmetinizle daha da tekâmül ederek, Yüce Meclise 
layık seviyede bir kanun 'olarak çıkacaktır; ancak bu 
Tasarının, bir gerileme devrini durdurma ve istih
sal kapasitesini daha çok yüksek seviyeye .ulaştırma 
mecburiyetinden doğduğunu asla unutmamak gerekir. 
1973 yılında çıkarılan 1702 sayılı Petrol Reformu Ka
nunu ile başlayan istihsal gerilemesinde 3,5 milyon 
tondan 2,5 milyon tona kadar istihsal düşmüş; yani 
kaynak 1973 yılından önce verdiğinin % 30 eksiğini 
vermeye başlamıştır. Bu keyfiyetin de ciddî bir ha
reket noktaisı olarak akılda tutulması şarttır. 

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere, bütün dün
yanın petrole adeta esir olduğu bir (dönemde, petro
lümüzü tercih ve sistem münakaşası uğruna yeraltın
da bırakamayız. Yurdumuzun emniyeti ve Türk mil
letinin refah ümidini doğmadan mezara gömmek, 
hiçbir insaf ve vicdan ölçüsüyle bağdaşamaz. 
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Unutmayalım ki; Silahlı Kuvvetlerin harp mües-
siriyeti geniş ölçüde hareket kabiliyetine, yani petrole 
bağlıdır. Jeopolitik durumumuzun nezaketi ve duvar 
ötesindekilerin menhus emelleri her zaman bizi siyasî 
buhranlara itebilir. Tanrı korusun, bu gibi durumlar
la karşılaştığımız zaman, yıllık istihlak olan 15 milyon 
ton petrol ve Silahlı Kuvvetlerin harekât ihtiyacını 
kim getirip bize 'verecektir, getiren bulunursa hangi 
denizden geçecek?.. 

Arkadaşlar; 

Bir fikir olmak üzere söylüyorum; Silahlı Kuvvet
lerin bir günlük harekât ihtiyacını elimde done olma
dığı için hesaplayamadım; ama ileride lüzum, hâsıl 
olursa onu 'hesaplayıp arz edeceğim, yalnız bir fikir 
olması amacıyla söylüyorum; bir uçağın, bir saatlik 
uçuşu için gerekli olan yakıt ihtiyacı 5,5 tondur. Bu, 
çok yüksek oktanlı benzindir. Gene bir tankın, bir ki
lometre mesafeye gidebilmesi için harcayacağı benzin 8 
litredir; bu da yüksek oktanlı benzindir. Bu tankı 100 ki
lometreye götürdüğünüz zaman 800 kilo benzin ya
kar. Bir Itank taburunu, yani aşağı yukarı 60 tankı 100 
kilometreye götürdüğünüz zaman, 50 ton eder. 10i tane 
uçağı kaldırdığınız zaman, o kadar eder. Bu hesap
landığı takdirde, günde yüz binlerle tonu ifade eder. 

Bu yakıt meselesine gayri ciddî bir tavırla bak
mak yanlıştır, bunun, memleket gerçeklerini bilmey
le alakası yoktur. 

Arkadaşlar; 
Yakıt olmadığı zalman, Ordumuzun tankı, topu, 

uçağı; bütün araç ve gereçleri demir yığını olmanın 
ötesinde hiçbir şey ifade etmez ve pek kısa zamanda 
yok edilmeye de mahkûmdur, Yerinde duran tank, 
yerinde duran uçak, elbette ki hasım tarafından en 
kısa zamanda itahrip edilecek ve ortadan kaldırıla
caktır. Bunu da bir taraftan bilmekte herhalde fayda 
olur. 

Pek sayın arkadaşlar; 
Acil olan bu Tasarıdaki vazgeçilmez büyük ih

tiyacı lütfen doğru kıymetlendirelim. Tercihlerin ar
kasına takılıp; tekrar söylüyorum, tercihlerin arka
sına takılıp dolaştırmayalım. Tasarının bir kül oldu
ğunu kabul ederek, bütünlüğüne sadakat göstermek 
suretiyle tekemmül ettirelim.. 

Sayın üyeler; 
Yanına ulaşamadığımız hiçbir şey bizim değildir. 

Tabiatıyla, petrol için de keyfiyet aynıdır. Petrol ara
ma ve istihsali, tabiatı itibariyle çok zor, teknik, risk
li ve pahalı bir iştir. Buna gücümüz yetmiyor ve ula-
şamıyorsak, millî menfaatimizin rencide olmaması 

kaydıyla, niye başkalarıyla beraber petrolümüze ulaş
mayalım. 

Duvar ötesindekiler dahil, bütün dünyadaki uygu
lama budur; Evet, Doğu Blokunda da budur. 

Petrolün bir daımlasının dahi ziyan edilmesinin 
ihanet olduğu bir döneimde, petrolümüzün yedi kat 
yerin dibindeki mezarda gömülü bırakılması, hangi 
Türk'ün vicdanını sızlatmaz?.. 

Günümüz şartlarında en verimsiz kuyular dalhi 
çalıştırılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde bu
gün günlük kapasitesi 10 varil olan 600 bin kuyu ça
lışmaktadır. Biz de, kaynağımız zayıf ve fakir de ol
sa, peşinde koşacağız; hem de gücümüzün sonuna 
kadar koşacağız. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Lütfedin, elbirliği ile Tasarıyı tekemmül ettirerek 
kanunlaştıralım ve Batman-Kurtalan arasında, Trak
ya'da, Adıyaman'da yüz binlerce kuyuyu refah abi
deleri gibi dikelim ve o haşjmetli manzaranın saadetini 
hep beraber, milletçe yaşayalım. 

Bunu gerçekleştirmemiz, millî güvenliğimizin ke
sin emridir. Millî güvenlikle çok yakın ilişkisi var
dır. Ekonomik buhrandan çıkışın mutlak zaruretidir. 
Milletçe bütünleşmenin vazgeçilmez ihtiyacıdır. 

Maruzatıma burada son verirken, Tasarının öne
mi, aciliyeti ve çok iyi hazırlandığı gerekçesine bir 
daha dikkatinizi istirham ederim. Sonsuz saygılarım
la siz Yüce Meclis üyelerini selamlar, hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu geç saatte yorulmanın ağırlık noktasına gel

diğinizi biliyorum; fakat müsaade buyurursanız beş 
on dakikanızı da ben alacağım. 

Efendim, genel gerekçede açıkça belirtildiği gibi, 
bu Tasarının amacı, yurdumuzda, özellikle petrol 
arama ve işletmelerini geliştirmek ve yurt ekonomi
sindeki olumlu etkilerini artırmaktır. Bunun için de 
Türkiye petrol kaynaklarının; kamu ve özel, yerli 
ve yabancı tüm imkânlardan yararlanarak, hızla bu
lunup geliştirilmesi; dışarıdan petrol ithal etmek ye
rine, ülkemizdeki her türlü imkânı seferber etmek 
suretiyle, petrolün hızla bulunmasını sağlamaktır. 
Zannediyorum ki, bugüne kadar bütün kanunlar aynı 
amaç?, yönelik hazırlanmıştır. 

Petrolün ülkemiz ve ülke ekonomisi için önemi
nin büyük olduğu da hepimizce bilinmektedir. O 
halde, biz bu sahada niçin başarılı olamadık ve ola-
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mıyoruz?.. Bu bakımdan Tasarıyı genelde inceleye
rek bir sonuca gitmeyi faydalı buldum. 

Tasarının genel gerekçesi ve bazı dokümanlardan 
edindiğim bilgilere göre, 19'50'de bütün enerji kay
nakları içerisinde petrol tüketimimiz % 7 iken, 1980' 
de bu oranın % 50'ye çıktığı; 1974'te petrol ürün
leri ithalatına 790 milyon dolar ödenirken, 19'80'de 
3,3 milyar dolar ödememiz, (Bu rakam, tüm ihra
cat gelirimizin 1,1 dolar fazlası oluyor) petrol ara
ma ve üretimi yerine, ithalatını tercih ettiğimizin ve 
dünyada üçüncü derecede imkânlara sahip olduğu
muz hidrolik gücümüzden ve diğer kaynaklardan ya
rarlanmadığımız anlaşılmaikta ve bu kaynakların bu
lunup işletilmemesinin sebebinin, yalnız kanunları
mız değil, başka problemlerimizin de olduğunu orta
ya koymaktadır. 

Gerçekten, bugüne kadar Türkiye'de planlı ve 
programlı bir şekilde petrol arama ve üretim faali
yetlerinde bulunulmamıştır. Ülkemizin her yöresin
de olduğu gibi, petrol üretimi yapılan Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin dahi petrol imkân ve kabiliyet
leri belirlenememiştir. Bu sonuçta, petrol sektörün
deki teşkilatsızlık, dağınıklık, kontrolsüzlük kadar, 
politikacıların da rolünün ve etkisinin büyük oldu
ğu görüşü kuvvetlidir. 

Bu kısa açıklamadan sonra, arzu ederdik ki, bu 
Tasarı bugüne kadar geçirdiğimiz tecrübe ve dene
yimlerden yararlanarak karşılaştığımız bütün prob
lemlere çözüm getirsin. Bunu anlayabilmek için de, 
Tasarıyı bazı faktörlerin ışığında incelemeyi daha ya
rarlı buldum. 

Gerekçede belirtilen ve sözümün başında açıkla
dığım amacın sağlanabilmesi için, önce takip edile
cek petrol politikası, bunu uygulayacak sorumlu bir 
makam ve teşkilatı, güç birliği, akıl, para ve bun
ların kanunla düzenlenmesi gerekir. 

Şimdi, bu faktörleri dikkate alarak, hali hazır 
durumumuzu özet olarak inceleyip, bu Tasarıya; Tür
kiye'deki petrol kaynaklarının kamu ve özel, yerli 
ve yabancı tüm imkânlardan yararlanarak hızla bu
lup bulamayacağımızı, ülkemizin her türlü imkânını 
seferber edip etmediğimizi kısaca araştırmak suretiy
le sonuca gitmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Enerji ve bu meyanda petrol konusunu çözüm

lemek ve yürütmekten Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı yükümlüdür. Bakanlık bu görevi ve hiz
metlerini, kendisine bağlı olan Petrol işleri Genel 
Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve 

I kendisiyle ilgili olan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yü
rütmektedir. 

I Bunların dışında, petrol üretim ve işletme faali
yetlerinde bulunan yerli ER'SON Petrol Sanayi Ano
nim Şirketi, KOÇ; yani PETRÖMA ve Sanayi Ano
nim Şirketi, EPAŞ, (Eczacıbaşı Petrol Arama ve İş
letme Anonim Şirketi, Transtürk Holding ve Servet 
Petrol (Malum bu kasdettiğim Banker Servet) ve 
yabancı olarak da Shell, Evrensel Petrol Araştırma 
Anonim Şifketi, Mobil gibi şirketler bulunmaktadır. 

İşte burada Hükümet, çıkarılacak olan bu Tasarı 
I ile bu üç imkânı; yani kamu, özel ve yabancı ku

ruluşları kullanarak amaca ulaşmak ve bunun için 
I de ülkenin bütün imkânlarını kullanmak istemekte

dir, 
Her şeyden önce yürürlükte olan kanunlar ve 

bu Tasarı tetkik edildiğinde, açık ve net bir petrol 
I politikamızın olmadığı, bütün bu faaliyetleri yürüt

mek ve koordine etmekten sorumlu olduğunu bildi
ğimiz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuru-

I luş kanununun olmadığı gibi, ne 6326 sayılı Kanunda 
ne de bu Tasarıda Bakanlığa direkt bir sorumluluk 

I verilmediğini görürüz. 
Sayın Bakan da 1983 Bütçe konuşmalarında, 19 

yıl geçmesine rağmen, Bakanlığının bir kuruluş kanu
nuna sahip olamamasının talihsizliğini açıkça belirt-

I mislerdir. Bu bakımdan bugün, Bakanlık sanki gün
cel meselelerle uğraşan ve bu meyanda petrol arama, 
bulma ve işletme işlerini pazarlayan bir şirket görü
nümündedir. 

6326 sayılı Petrol Kanununda değişiklik yapan 
1702 sayılı Petrol Reformu Kanunu gereği, devlet 
adına petrol sektörünün yönetim ve denetimi Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Petrol İşleri 

I Genel Müdürlüğüne verilmiş olmasına ve teşkilatı da 
Kanunda açıklıkla belirlenmesine karşın, bugün bu 
Genel Müdürlük ne merkez, ne de taşra teşkilatını 
kurabilmiştir. Petrol îşleri Genel Müdürlüğü, teşki
latlanmaması nedeniyle de Kanunun öngördüğü hü
kümlerden arama, üretim, işletme, pazarlama, kont
rol ve denetim usulleri, idarî ve cezaî tedbirler uy
gulanamamıştır. Adeta petrol konusu kendi haline 
terk edilmiş ve Genel Müdürlük, Sayın Bakanın 1983 

J Yılı Bütçe konuşmalarında görüldüğü gibi, işletme 
ruhsatı veren ve geri alan bir kuruluş hüviyetinden 
ileri gidememiştir. 

Yeri burası olmamakla beraber, bu Tasarı dör-
I düncü maddede, 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
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Kanun ile değişik 18 inci maddesi, bu arz ettiğim 
mahzurları ortadan kaldıracak şekilde değiştirilerek, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bir genel müdürün 
idaresi altında merkez kuruluşu ile merkez kurulu
şu dışında bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı mü
dürlükler, idarî ve teknik personelden müteşekkil 
yeni bir düzen getirilerek bu eksiklik giderilmeye 
çalışılmıştır. 

Sermayesinin '% 51'i devlete ait olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1954 yılında yürürlüğe 
giren 6327 sayılı Kanun ile kurulmuş ve esas kuru
luş amacı, petrol kaynaklarımızı arayıp bulmak ve 
işletmek iken, asıl görevini genellikle bir yana bıra
karak, daha çok ticarî menfaatler sağlayan pazarla
ma, ulaştırma, gübre ve petro - kimya sanayii, mü
hendislik ve müşavirlik gibi hizmetlerin içine girmiş
tir. Bunu da yine 1983 Yılı Bütçe konuşmasında Sa
yın Bakanımızın, aynen görebilirsiniz. 

Bugün kamu niteliğinde bir devlet kuruluşu mu 
yoksa bir özel kuruluş mudur, isim bulmak bile 
zordur. Böyle olduğu bilindiği halde, önümüzdeki 
Tasar; tetkik edilirse, bu kuruluşun yeniden teşki
latlandırmak, esas amacı olan petrol kaynaklarını 
arayıp, bulmak ve işletmek görevlerini yönlendirici, 
petrol ithalatı ve dağıtım gibi işlerden uzaklaştırıcı 
hiç bir yenilik getirmediği görülür. 

Ayrıca, amaca ulaşmak için Türkiye petrol kay
naklarının kamu ve özel, yerli ve yabancı, tüm im
kânlardan yararlanarak hızla bulunup, işletilmesi ol
duğuna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile yine Bakanlığa bağlı Maden Tetkik Arama Ens
titüsünün petrol arama imkânlarını tek elde toplaya
rak bir güç birliğine gidilmemiş, bilakis devletin ken
di kuruluşlarına olan ümit ve güven duygusu sarsıl
mıştır intibaını uyandıracak şekilde özel kesimle eşit 
duruma getirildiği gibi, bazı hakları da kısıtlanmış
tır, 

Petrol Kanununa göre, Maden Tetkik Arama Ens
titüsü sanki Türkiye'deki diğer madenleri halletmiş 
olmalı ki, petrol aramaları yapabilmektedir. Petrol 
aramalarında çok değerli cihazlara sahip bulunan, 
bir adet Sismik - 1 gemisi, iki adet kara sismik ciha
zı, ve ekibi, dört adet sondaj makinesi ve kulesi, bu 
kuruluşa da Tasarıda hiç bir görev, yer ve sorumlu
luk verilmediği gibi, biraz önce arz ettiğim şekilde, 
gücünden yararlanacak hiç bir tertip ve düzenlemeye 
do gidilmemiştir. 

Petrolü pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürü
ten Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 1941 yılında ku

rulmuş ve halen kuruluş kanunu da yoktur. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının pazarlama şir
ketleriyle Petrol Ofisi arasında pazarlama ve dağıtım 
konularında bazı sorunların olduğu da bilinmekte
dir. Tasarı da, bu kuruluşun da diğer pazarlama şir
ketleriyle faaliyetlerini düzenleyici veya birleştirici 
hükümlere rastlanmamıştır. 

Konuşmamın başında arz ettiğim gibi, halen 
Türkiye'de petrol arama faaliyetleri-Türkiye Petrol
leri Anonim Ottaklığı ve Maden Tetkik Arama Ens
titüsü ile özel sektörden beş, yabancı sermayeden 
beş şirket tarafından yapılmaktadır. 

Petrol aramalarında faaliyet gösteren özel sek
tör, düşük sermayeli, teknik personel ve malzeme 
sıkıntısı çeken ufak şirket görünümündedir. Maddî 
güç ve kadro bakımından güven verici durumda ol
madıklarından, bu Tasarı ile her türlü imkân ve gü
vence verilse dahi, bir kaçının bir araya gelerek kad
rolaşmaya gitmedikleri ve yabancı şirketlerle ortaklık 
kurmadıkları sürece, daha uzun seneler petrol saha
sında bir varlık gösterecekleri ümit edilmemelidir. 

1975 senesi hariç tutulursa, yabancı şirketlerin 
son senelerdeki arama faaliyetlerinde önemli ölçü
de düşüşler olduğu müşa'hade edilmektedir. Bu du
rumda şüphesiz Türkiye'nin jeolojik yapısı, bürokra
tik güçlükler, siyasî ve ekonomik istikrarsızlığın et
kisi büyük olmuştur. Sermaye, teknik insangücü, 
teknolojik seviye ve döviz imkânlarından yararlana
rak, yabancı sermayenin bir an önce Ülkemize gel
mesinde yararlar olduğu da bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Buraya kadar kısaca hedefe ulaşabilmek için ta

kip edilecek politika, sorumluluk, teşkilat, güçbirliği, 
para ve planlama gibi faktörleri dikkate alarak bu 
Tasarının halihazır durumumuzla karşılaştığımız 
problemlerimize ne dereceye kadar çözüm getirdiği
ni açıklamaya çalıştım. 

Bende o kanaat hâsıl oldu ki, bugüne kadar gel
miş geçmiş olan Hükümetler ve bu konuda görevli 
olan Bakanlık, öncelikle çözülmesi gereken ve açık
ladığım problemleri bir kenara bırakarak, amaca 
ulaşmaktaki aksaklıkları sadece kanunlarda aramışlar 
ve var olup da bulunamayan petrolün senelerce kav
gasını yapmışlar ve böylece eksik yanlarını örtmeye 
çalışmışlardır. Bugün de aynı davranışın tekrar edil
diğini görüyorum. 

135 maddeden oluşan, 18 Mart 1954 tarihli Pet
rol Kanunu, bugüne kadar dört defada 78 maddesi 
değişmiş ve değişmeyen 57 maddesi kalmıştır. Bu Ta-
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sarı ile beşinci defa değişmekte olan Kanunda, geri
ye değişmeyen kaç madde kaldığını bilemiyorum. 

Bir bakanlık düşünün ki, takip edeceği petrol po
litikası, sorumluluk ve görevi belli değil, görevi ver
seniz dahi ifa ettireceği kuruluşların kimisi kendine 
bağlı kimisi kendisiyle ilgili. Bir maksadın sağlanma
sı için vazife alacak olan üniteler, sorumluluk taşı
yan makamın kuruluşunda olur, emrinde olur veya-
hutta kontrolünde bulunur. İlgili ne demektir?.. Ben 
anlayamadım. Bugün dünyada birbiriyle ilgili olma
yan makam ve kuruluş kalmadı. 

Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye'de petrol 
aramayı bırakmaları ve gelmeyişlerinin başlıca sebe
bi, yalnız jeolojik yapı Ve maddî güvence değil, bü
rokratik engeller ve karşılarında sorumlu makam bu
lamayışlarıdır. İşte bütün 'bunları dikkate alarak tes
pit edilecek politikaya uygun bir petrol ve Bakanlı
ğın görev, sorumluluk ve yeniden düzenlenmesine 
açıklık getiren Kanun Tasarısını hazırlayıp, eskileri
ni niçin yürürlükten kaldırmıyoruz, anlayamıyorum, 
Biliyorum, «19 senedir gelmeyen kuruluş kanunu ya
kında gelecektir» diye belki Sayın Bakanımız cevap 
verecekler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Huzurunuzda kemali nezaketle şunu belirtmek is

terim ki, burada Sayın Bakanı ve konu ile ilgili Hü
kümet Temsilcilerini tenkit etmiyorum. Bugün içiniz
den herhangi bir arkadaşımız bu göreve getirilse arz 
ettiğim problemler çözülmedikçe karşılaşacağımız so
runlar aynıdır. Ancak hiçbir şey yapmamış olmak 
için ara sıra ya enerji tasarrufu hakkında veyahutta 
bir genel müdürümüzün yaptığı gibi İskenderun'dan 
Van'a kadar uzanan petrol kuşağından bahseder ve 
yakında petrole kavuşarak bağımlılıktan kurtulaca
ğımız üzerine demeçler verirsiniz. 

Sayın Bakan, sayın üyeler; 
Bu açıklamalardan sonra şimdi bu Tasarının 

amaca ve yurt gerçeklerine uygunluğu bakımından 
olumlu ve olumsuz yönlerini de kısaca özetleyeceğim. 

Olumlu yönleri : 
1702 sayılı Petrol Reformu Kanununun bugü

nün şartlarına uymayan bazı maddeleri bu Tasarı ile 
değiştirilmiş ve yabancı sermayeyi teşvik edici hü
kümlere açıklık getirilmiştir. Bugüne kadar Türkiye' 
de petrolün bulunmayıp, işletilmemesi sebepleri özel, 
yerli ve yabancı şirketlerin faaliyetlerine getirilen kı
sıtlayıcı tedbirlerde arayanlara cevap teşkil edecek 
şekilde devlet tekelini ortadan kaldırmış ve kamu 
ile özel kuruluşlara eşitlik ilkesi getirmiş, ayrıca Ta-

' sarıda görüldüğü gibi petrol aramalarında üretilen 
petrol ve tabiî gazın ı% 35'inin ihracında, petrol ve 
tabiî gaz fiyatlarının tespitinde, arama ve ruhsat sü
relerinin uzatılması, boru hattı döşeme, rafineri kur
ma hakları tanınmıştır. 

Katı hidrokarbonatlar kanun kapsamına alınmış, 
petrol mevzuatını ilgilendiren konuların tatbiki ile 
ilgili Petrol İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatına ye
niden bir düzenleme getirilmiştir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı yerli ve yabancı bütün şirketlerle 
ortaklık kurabilecektir. 

Esasında 1973 yılında çıkarılan 1702 sayılı Pet
rol Reformu Kanunundan sonra 1973 yılı Kasım 
ayında petrol fiyatlarının aniden artması üzerine; ya
ni 5,2 dolardan, 11 dolara çıkması gibi, 1974 yılın
da 20 sayılı Kararla bir fon kurulmuş fakat detayla
rına inilememiş ve uygulama esaslarına da açıklık 
getirilemediğinden 1980 senesinde çıkarılan kararna
meler ile Maliye Bakanlığı ve şirketler arasındaki ih
tilaflar çözülmeye çalışılmıştır. Bu arada Türkiye' 
nin petrol ihtiyacının süratle karşılanabilmesi mak
sadıyla petrol aramalarında yerli ve yabancı her tür
lü imkânın seferber edilmesi millî bir politika ola
rak tespit edilmiş ve yukarıda olumlu olarak belirtti
ğim hususlara yer verilerek Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının ruhsat sahibi olduğu sahalar dahil 
bütün sahaların aramaya açılması için Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünce gerekli çalışmanın yapılması 
öngörülmüştür. 

Petrol hakkı sahiplerinin 1.1,1980 tarihinden son
ra keşif ettikleri sahalardan ürettikleri petrolün '% 
65'inin memleket ihtiyacına ayrıldıktan sonra % 35' 
ini ihraç edebilecekleri Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının da aynı hükümlere tabi olduğu ve yine 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının arama ruh
satına sahip olduğu sahalarda yerli ve yabancı şir
ketlerle ortaklık tesis edebileceği gibi kolaylıklar sağ
lanmıştır. Burada arz etmek istediğim bu Tasarı ile 
getirilen ve olumlu olarak bahsettiğim kolaylık ve 
haklar yerli ve yabancı şirketlere 1.1.1980 yılından 
beri kararnamelerle tanınmıştır. Şimdi biz bunları 
bu Tasarı ile kanunlaştırıyoruz, yeni bir şey yapmı
yoruz. Ne var ki, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü de 
bugüne kadar ciddî olarak kendisine verilen görev
leri maalesef yerine getirememiştir. 

Tasarının olumsuz yönlerine gelince : 
Petrol konusunda açık ve net olarak takip edile

cek petrol politikası ortaya konmamıştır. Tasarının 
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gerekçesinde petrolün bulunması için memleketin ka- I 
mu ve özel, yerli ve yabancı tüm imkânlarından ya- I 
rarlanmak ve her türlü imkânı seferber etmek sure- I 
tiyle petrolün hızla bulunmasını sağlamak deyimiyle I 
genel bir politikanın ana hatları ifade edilmek iste
niyorsa da bunu tatbik ve takip edecek sorumlu bir I 
makam ve kuruluş tayin ve tespit edilmemiştir. Ener- I 
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı dün olduğu gibi bu- I 
gün de aynı statüyü muhafaza ettiği şu anda devle- I 
tin güç ve imkânını temsil eden ve öncelikle sefer- I 
ber edilmesi gereken Türkiye Petrolleri Anonim Or- I 
taklığı ile Maden Tetkik Arama Enstitüsünün du- I 
rumu gibi, I 

Bugüne kadar Türk ye'de petrol arama ve üreti- I 
mi konusunda en büyük harcamayı Türkiye Petrolleri I 
Anonim Ortaklığı yapmıştır. Şirketin Türkiye'nin '% I 
80'ini aramalara kapattığı ve kendi istifadesi için ge- I 
rekli görmediği sahaları da iade etmediği bir ger- I 
çektir. Elinde halen 3'8 adet sondaj kulesi vardır ve I 
bu miktarın 28 adedi kullanılabilir durumdadır. Biz I 
bunu 15 adet biliyorduk; fakat Sayın Genel Müdü- I 
rümüz 28 olarak belirttiler, ama şunu da ilave et- I 
tiler «eğer bu sene devlet bütçesine yeterince para I 
konmazsa bu arızanın çoğalabileceği.» I 

Bu Şirketin arama ve üretimden ziyade daha I 
kolay ve kârlı işlere yöneldiği bilindiği halde gücün- I 
den yararlanmak için yeniden düzenleyici hiçbir ted- I 
bire yer verilmediği gibi, bilakis sahip olduğu bazı I 
hakları da alınarak bir kenara bırakılmıştır. I 

Petrol aramalarında çok değerli cihazlara sahip I 
olduğunu belirttiğim bir adet Sismik - 1 Gemisi, I 
iki adet modern kara sismik cihazı ve ekibi, dört I 
adet sondaj makine ve kulesi olan Maden Tetkik I 
Arama Enstitüsüne de hiçbir görev, yer ve sorum- I 
luluk verilmediği gibi ne olacağı, ne yapacağı da bel- I 
li değildir. I 

Burada şunu da açıklamak isterim yine Sayın Ge- I 
net Müdürümüz Komisyon görüşmelerinde, «Bizim I 
modern cihaz olarak belirttiğimiz sondaj makineleri- I 
nin demode olduğunu, bunların daha çok doğu bloku I 
ülkelerinde Romanya gibi memleketlerde kullanıldı- I 
ğını yere çakıldıktan sonra çıkmadığını ve bakıldığı I 
zaman 'bir çelik tarlası halinde görüldüğünü, onun I 
için eğer kullanılırsa bizim Karabük Demir Çelik'in I 
de üretiminin artacağını» belirttiler. Ben de şunu I 
söylerim, mademki elde bu makineler vardır, tavsi- I 
ye ediyorum Urfa'lı çobanın değneği ile gösterdiği I 
yere çakın toprağın içinde çürüsün, dışarıda çürü- I 
yeceğine) belki tesadüfen bir şey bulursunuz. | 
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Yine Sayın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürümüzün ifade ettiklerine göre, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünün petrol arama ile ilgili 
ekip ve cihazları Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı tarafından kiralanarak kullanılmaktadır. Daha 
açık bir ifade ile Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Maden Tetkik Arama Enstitüsünün bu im
kânlarını emirle alıp diğer ilgili kuruluşlar Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına verememektedir; 
yani bir güç birliği sağlanamamaktadır. Görüldüğü 
gibi bu iki kuruluşun güçlerini birleştirici yeni bir 
teşkilatlanma da düşünülmemiştir. 

Petrol aramalarında faaliyet gösteren özel sektör 
düşük sermayeli teknik personel ve malzeme sıkın
tısı çeken ufak şirketlerdir. Bunların kendi araların
da ve yabancı şirketlerle ortaklığa gitmemeleri halin
de Tasanda verilen avantajlardan yararlanarak pet
rol arama yerine boru hattı döşeme, nakliye, petrol it-
haîli ve rafineri kurma gibi kârlı işlere yönelmelerini 
önleyici yükümlülüklere de yer verilmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sonuç olarak kamu ve özel ayni; etmeden her şe

yi devletten bekleyen bir toplum karşısında devletin 
menfaat ve yararlarını düşünerek muhakeme ettiği-
rriizide bu Tasarının tek taraflı hazırlandığını devletin 
güç ve kudretini kullanmak yerine insafsızca israf 
ederek sanki onun hiçb'ir şey yapamayacağı inancıyla 
özel ve yabancı sermayeye kucak açmaktan başka ça
re kalmadığı sonucunu çıkarabilirsiniz. 

Üzülerek şunu ifade etmeliyim ki, aynı metot 
sanki bütün hata ve kusurlar geçmişin kötü uygula
malarından geliyor da yerli ve yabancı sermayeye gü
vence ve avantaj verilmemiş, şimdi bunlar sağlanın
ca bütün bu şirketler Sayın Genel Müdürün bahset
tiği İskenderun'dan Van'a kadar uzanan petrol ku
şağı üzerinde hazır tuttukları sondaj makinelerini faa
liyete geçirerek en kısa zamanda Türkiye'yi petrol
de yüzdüreceklermiş gibi bir telaş ve heyecanın için
deler. 

Kendi güç, kudret ve imkânlarını tespit ettiği 
hedef istikametinde kullanamayan hiçbir devlet, yal
nız başkalarına verilen tavize bağlı imkânlarla sonu
ca ulaşamamıştır. 

Bugüne kadar, yerli ve yabancı şirketlerin Türki
ye'de 'istikrar olmadığı ve bazı haklar tanınmadığı için 
petrol arama faaliyetlerini durdurduktan ileri sürülü
yor. Yabancılar, bir kere jeolojik yapı bakımından 
parmağınızı soktuğunuz yerden petrol çıkan bazı 
Arap ve Afrika memleketlerini daha avantajlı bul
dukları için Türkiye'den ayrıldılar. 



Danışma Meclisi B : 

Sonra, 1973 Petrol Reformu Kanunu ve bunu ta
kiben 1980*de çıkarılan kararnamelerle şu anda huzu
runuzda bulunan Tasarı maddelerindeki tüm imkân
lar bunlara tanındı, yine ciddi bir ses çıkmadı. 

Bu sözlerimle yerli ve yabancı sermayeye karşı 
olduğum anlamı çıkarılmasın. Yerli ve yabancı şir
ketlerin çıkardıkları petrolün yüzde 35*ini değil, yüz
de 40'ını ihraç etme hakkı tanınsın, ona 'da evet di
yeceğim. Ben, yeterli ve yetersiz, önümüzde duran 
mevcut imkânlarımızı düzene koyup seferber etmek 
yerine, bugün ayakta zor duran özel sektör ile bü
tün imkânlar tanınmasına rağmen gelmekte nazla
nan yabancı sermayeye ümit bağlanmasına ve Ta
sarıda yalnız bunlara yer verilmesine karşıyım. 

Ne olduğu bilinmeyen bir petrol politikası takip 
ettiğimiz, yerli ve yabancı bütün şirket ve kuruluşları 
bıktıran, karmaşık, bürokratik bir düzene sahip ol
duğumuzu, az da olsa kendi imkânlarımızı kullan
maya yönelik bir düzenleme getirmediğimizi, bu sa
halardaki aczimizi, yenisini yapmak yerine sık sık 
kanun maddeleri değiştirerek daha anlaşılmaz hale 
getirmek suretiyle gidermeye çalıştığımızı kabul ede
lim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Yarkın, söz sırası sizin efendim, buyuru

nuz. 
ŞER AFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler, sayın Bakanım, Bakanlığın değerli mensup
ları; 

Çağımızın en önemli enerji kaynaklarından biri 
olan petrolün, bütün dünya ülkeleri ve ülkemiz açı
sından taşıdığı büyük önemi hepimiz iyi biliyoruz. 
Petrol, bugün artık b'ir ülkenin hayatı demektir, eko
nomisi demektir ve ekonomik kalkınmamızın en te
mel unsuru da petrol ihtiyacımızı kendi kaynakları
mızdan karşılayabilmekte yatmaktadır. 

Öte yandan ülkemizde petrol tüketimi, ekonomik 
gelişmeye paralel olarak devamlı artmaktadır. Bu 
tüketimin büyük bölümünü ithal ettiğimiz için, bu
nun gerektirdiği döviz de aynı şekilde her yıl artma 
göstermektedir; bu nedenle de petrol ihtiyacımızı 
kendi kaynaklarımızdan karşılayabilmenin önemi de 
gittikçe büyümektedir. 

1954 yılın'da yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol 
Kanununda bugüne kadar yapılan çeşitli değişiklikle
re bu defa da genel gerekçesinde belirtildiği gibi, 
petrol arama ve işletmeciliğini geliştirmek ve yurt 
ekonomisindeki olumlu etkilerini artırmak amacıy-

t 7 . 2 . 1983 O : 2 

ya hazırlanan yeni bir değişiklik tasarısının daha 
eklendiğini görüyoruz. 

Buna göre Tasarının değişiklik hükümlerinin ge
nel olarak hazırlanış amacını ve özellikle Petrol Ka
nununun 2 nci maddesinde yer alan Türkiye Cum
huriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uy
gun olarak hızla, sürekli ve etkili bir şekilde aran
masını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağla
mak şeklindeki genel amacı ne ölçüde karşıladığı ve
ya karşılayamadığı sorusuna cevap arayarak eleştir
mekte yarar vardır. 

Bu eleştiriyi yaparken, yine Taasrının Genel Ge
rekçesinde yer alan şu esasları göz önünde tutumak 
uygun olacaktır : Bunları genel gerekçeden okuyo
rum : 

«Ülkemiz, hep petrol ikmalinde, hem de petrol 
ithali için gerekli dövizi temin etmekte büyük güç
lüklerle karşılaşmakta, petrol fiyatlarındaki artışlar 
ekonomimize menfi etkiler yapmaktadır. Bu durum 
karşısın'da en akılcı ve millî menfaatlere uygun yol, 
Türkiye petrol kaynaklarının kamu ve özel, yerli ve 
yabancı tüm imkânlardan yararlanarak hızla bu
lunup geliştirilmesidir. Dışarıdan petrol ithal etmek 
yerine ülkemizdeki her türlü imkânı seferber etmek 
suretiyle petrolün hızla bulunmasını sağlamak daha 
doğrudur.» 

Sayın üyeler, burada altı kalın çizgilerle çizile
cek ve buna göre üzerinde önemle durulacak husus, 
«Ülkemizdeki her türlü imkânı seferber etmek su
retiyle petrolün hızla bulunmasını sağlamaktır.» De
mek ki, petrol arama ve işletme konusunda bir se
ferberliğe girmemiz zorunlu bulunmaktadır. 

Tasarıyla getirilen değişiklikler arasında : 
1. Petrol haklarıyla ilgili başvuru ve karar süre

lerini kısaltan ve işlemleri hızlandıran (Madde 5 ilâ 
10)., 

2. Uygulamadaki güçlük ve tereddütleri gider
mek için arama ruhsatnamesi başvurularına açıklık 
getiren (Madde 11). 

3. Petrol arayıcı şirketlerle işletmeci şirketlerin 
ödemekte oldukları Devlet haklarını, günün koşulla
rına uygun düzeye getiren ve ayrıca, her seferinde 
yasa değişikliğine gitmeden Bakanlar Kuruluna ge
rektiğinde on misline kadar yükseltme gibi yeni ayar
lamalar yapabilme yetkisi veren (Madde 14 ve 17). 

4. İşletme ruhsatnamesine geçiş nedeniyle, ara
ma ruhsat sahasının bir kısmını terk etmek zorun
da kalan petrol hakkı sahibine terk ettiği saha için 
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yeniden arama ruhsatnamesi başvurusunda bulunma
sı halinde tecrübelerinden yararlanma imkânının ve
rilmesi bakımından bazı kolaylıklar getirmeyi öngö
ren (Madde 16). 

5. Petrol ameliyeleri için gerekli malzemenin 
sağlanmasında malî bakımdan petrol hakkı sahibine 
teşvik edici kolaylıklar getiren (Madde 18) hükümleri
ni olumlu değişikler arasında sayabiliriz. 

Ancak, yine Tasarının genel gerekçesinde yer alan 
ve sözlerimin başında belirttiğim temel unsurlarla ve 
bazı hükümler açısından da Anayasanın 168'inci mad
desiyle bütünüyle bağdaştırılamayan bazı hükümle
rine genel olarak değinmekte de yarar görüyorum. 
Bunların tabiî ki, maddeler görüşülürken daha ge
niş olarak üzerinde durulacağını da göz önünde tu
tarak özetle şöyle belirtmek mümkündür : 

1. Ülkemizde petrol kaynaklarının aranması, iş
letilmesi ve tasfiyesi alanlarındaki, gerek 1935 yılın
da 2084 sayılı Yasayla kurulan Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün ve gerekse 1954 yılında 6327 sayılı 
Yasayla kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının büyük gayretlerine rağmen arama ve işletme 
konularında istenilen seviyeye gelemediğimiz bir ger
çektir. 

Anayasamızın 168'inci maddesinde tabiî servet ve 
kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu ve bunların aranması ve işletilmesi hakkının 
Devlete ait bulunduğu, Devletin bu hakkını belli sü
re için gerçek ve tüzelkişilere devredebileceği hükmü 
yer almıştır. 

Buna paralel olarak Tasarının 2 nci maddesini de
ğiştiren 6 ncı maddesinde halen yürürlükteki hüküm
de olduğu gibi, Devlet adına müsaade, arama ve iş
letme ruhsatnamesiyle belge alma hakkı 6327 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına aittir, hükmü yer almıştır. Acaba bu 
hüküm yeterli midir?... Yani, Anayasamızla göre Dev
lete ait olan arama ve işletme hakkını Devlet adına 
tek bir kuruluşa vermek yeterli midir?... Her ne ka
dar bu kuruluşun Devlet adına kullanacağı arama, iş
letme ruhsatnamesiyle belge alma haklarının bir kıs
mını veya tamamını katıldığı ortaklıklar aracılığıy
la da kullanabileceği veya bu ortaklıklara kanun hü
kümlerine uygun olarak devredebileceği de 6 ncı mad
dede belirtilmiş ise de, 1935 yılında kurulmuş olan 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne bu alanlarda hiç
bir görev verilmemesi bence Tasarının önemli bir 
eksikliğidir. 

Ülkemizde bir petrol seferberliğine girme gereği
ni yerinde bir görüşle ortaya koyan Tasarının ge
rekçesiyle Maden Tetk'ik Arama Enstitüsünün bu 
konunun dışında bırakılmasını bağdaştıranlayız. En 
azından petrol arama çalışmalarında Yasayla Ma
den Tetkik Arama Enstitüsünün de görevlendıriHme-
sinde hızlı ve etkin çalışmaya olan ihtiyacın gereği 
olarak yarar görüyorum. 

2. Hükümet Tasarısında yer alan petrol hakkı 
sahiplerinin 1.1.1980 tarihinden sonra keşfettikleri 
petrol sahalarından ürettikleri hampetrol ve tabiî gaz
dan Devlet hissesi alındıktan sonra kalan miktar için 
ihraç hakkı veren hükümdeki. Devlet hissesinin ön
ce alınması ilkesini ikinci plana bırakan Komisyon 
metnini bu açıdan uygun görmek imkânı bulunma
maktadır. 

3. Tasarıyla getirilen diğer bir olumsuz değişik
lik de Devlet adına petrol arama, 'işletme ve belge 
alma hakkını kullanan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına uygulanan sınırlamalardır. 

6326 sayılı Kanunda ve bu Kanunda değişiklik 
yapan 1702 sayılı Petrol Reformu Kanununda yer 
alan bazı hakların kaldırılması ve Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığı dışındaki tüzelkişiler için Kanun
da öngörülen sınırlamaların, Devlet adına arama ve 
işletme hakkını kullanan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına da kısmen de olsa uygulanmasını, Ana
yasanın 168 inci maddesiyle de bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Bu sınırlamaların birkaç örneğini vermek istiyo
rum. 

1. Kanunî süresi sona eren veya terked'ilen bir 
arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için 
aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden baş-

- vurulamayacağı şeklindeki sınırlamaya, hatalı olarak 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dahil edilmiş
tir. 

2. Bir 'bölgede bir tüzelkişinin aym zamanda sa
hip olacağı azamî arama ve işletme sahalarıyla ilgili 
kayıt, biraz farklı da olsa yine Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için de geçerli kılınmıştır. 

3. Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunma
yan bir sahanın işletme ruhsatnamesi mevzuu olarak 
Bakanlar Kurulunca açık artırmaya çıkarılmazdan 
önce, bu sahayı işletme konusu olarak isteyip isteme
diği Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığından sorulması ve olumlu 
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cevap alındığı takdirde açık artırmaya çıkarılmasına 
ilişk'in 6326 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin be
şinci bendinin Tasarıyla yürürlükten kaldırılması. 

Tasarının gerekçesinde ise, «Diğer tüzelkişiler için 
getirilen sınırlamalara, Devlet adına petrol hakkı sa
hibi olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının da 
dahil edilmesi» eşitlik ilkesi ile açıklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olduğunu ve arama ve işletilmesi hakkının da Dev
lete ait bulunduğunu hükme bağladığı bir konuda, 
Devlet adına petrolü arama, işletme ve belge alma 
hakkına sahip bir kuruluşu, eşitlik ilkesi altında özel 
teşebbüsle aynı sınırlar içinde tutamayız. Burada 
eşitlik söz konusu olamaz. Eşitlik ancak özel girişim
ler arasında, bunlara, bu konuda uygulanacak hü
kümler açısından söz konusu olabilir. Yoksa Dev
lete ait bir hakkın kullanılışında Devletle özel te
şebbüsü aynı kayıtlara tabi tutmak söz konusu ol
mamak gerekir. 

Önömi dolayısıyla son oüarak bir hususa daha de
ğinmek istiyorum. 

Petrol arama çalışmalarının, özellikle ülkemiz açı
sından büyük teknoloji isteyen, güç, riskli ve pa
halı olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla bazı teşvik ted
birlerinin yerli ve yabancı sermaye için getirilmesi
nin amaçlanması gayet normaldir; ama Tasarıyla bu 
ilkenin dışında bir düzenlemeyle, yabancı devletler 
mevzuatına göre Kamu İktisadî Teşekkülü niteliğin
de bulunan kuruluşlara da petrol arama ve işletme 
ruhsatnamesiyle belge alma hakkı da getirilmektedir. 
Bu bizii, kendi topraklarımızda ve Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olan yeraltı servet ve kaynakları
mızın işletilmesine, yabancı bir devletin katılması gi
bi bir sonuca da götürebilir. 

Esasen bu düzenleme, 6326 sayılı Petrol Kanunu
nun «Millî menfaatlerimizin korunması» başlıklı bö
lümünün 12 nci maddesindeki, «Yabancı devletlerin 
doğrudan doğruya veya dolayısıyla idaresinde mües
sir olabilecekleri mikyasta veya şekilde malî ilgileri 
veya menfaatleri bulunan hükmî şahıslara (Ki, ya
bancı devlet mevzuatına göre Kalmu İktisadî Teşekkü
lü de bu niteliktedir) petrol arama ve petrol ameliyesi 
yapma hakkını ve imkânını açıkça yasaklayan» te
mel hükmüne de aykırı bulunmaktadır. Bu yasa ya
sanın diğer hükmünü değiştirebilir; ama bunun zo
runluluğu iyice açıklanmalıdır. 

Sayın 'Başkan, sayın üyeler; 

Tasarının maddelerine geçildikten sonra bunlar 
ve diğer çeşitli konular üzerinde her halde ayrı ayrı 
durulacaktır. 

Tümü üzerindeki sözlerimi burada bitirirken, 
Türkiye petrol kaynaklarının tü'm imkânlardan ya
rarlanarak hızla bulunup geliştirilmesi ve Devlet adı
na petrol arama ve işletme ruhsatnamesi ve belge 
alma hakkını kullanan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına ve ayrıca Maden Tetkik Arama Enstitü
süne, gereksiz sınırlamalar getirilmemesi yönlerinde-
ki olumlu katkılarıyla, Yüce Meclisinizin, Sayın Hü
kümetin ve değerli Komisyonun bu konudaki olumlu 
katkılarıyla Tasarının amacına daha uygun bazı de
ğişikliklere ta'bi olacağı inancı içindeyim. 

Bu inançla hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza geüen Petrol Kanunu Tasarısı üzerin
de bazı görüşlerimi duyurabilmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Efendim, ilk değineceğim konu, tamamen İçtüzü
ğümüzü ilgilendiren bir usul konusu. 

Sayın İktisadî İşler Komisyonumuz, Bütçe Ko
misyonundan mütalaa sormuştur. Esas Komisyon 
kendileridir; Bütçe Komisyonu tali komisyondur, fa
kat Bütçe Komisyonuna gönderilen metin; bize gön
derilen metin, onların görüşmelerinden sonra kesin
lik kazanmış bir metin hüviyetindeydi. Biz buna 
rağmen, Genel Kurulda arkadaşlarımıza daha de
ğişik bir perspektiften bakma imkânı tanıyabilir mi
yiz diyerek geceyi gündüze kattık, günlerce üzerin
de çalıştık, Petrol Kanununda kendi görüşlerimiz çer
çevesinde bazı değişiklikler yaptık; görüşlerimizi Sa
yın İktisadî İşler Komisyonuna gönderdik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dikkatlerinizi çekmek isterim, Basılı metnin bir 

tarafında İktisadî İşler Komisyonunun, bir tarafın
da Bütçe Komisyonunun metinleri vardır. 

Bütçe Komisyonunun yapmış olduğu değişiklikler
den Hiçbirine Komisyonun katıldığı yahut katılma
dığı yönünden bir mesaj, bir ifade görmeniz müm
kün değildir. Huzurunuza gelmiş olan bu Tasan, 
iki Komisyonun iki ayrı metni halindedir. İki Ko
misyon arasında hangi noktalarda tedahül vardır, 
hangi noktalarda mutabakat temin edilmiştir, hangi 
noktalarda görüş farkı vardır, bu tamamen sizin ince 
tetkiklerinizle su yüzüne çıkacak bir gerçektir. 
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Gönül isterdi ki, Sayın Komisyon, Bütçe Komis
yonundan mütalaa sorduğu zamana kadar, kesin ola
rak mütalaa beyanında bulunmasına kadar beklet
sin ve daha önceki tasarı görüşmelerinde yapıldığı üze
re, diğer komisyonlarda uygulandığı biçimde, bir kıs
mını benimsesin huzurunuza öyle gelsin, daha olgun 
şekliyle gelsin veyahut haklı olarak uygun görmedik
lerine de katılmasın. 

Şimdi huzurunuza gelen bu Tasanda Bütçe Ko
misyonu tali komisyon olarak görülmüştür; fakat hiç
bir görüşüne Komisyon katılıp katılmadığını huzu
runuza indirdiği metinde tetkikle bulmak durumu 
söz konusu değildir. Yani takdir tamamen Genel Ku
rulda arkadaşlarımızın insiyatifine kalmaktadır. 

Efendim, huzurunuza gelen Tasarı, Petrol Kanu
nu olarak geldi ve sadece Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının patronajı altında getirilmiş şeklindeki 
bir intiba ile geldi; fakat Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığını ilgilendiren hususlar kesinlik arz etme
mektedir. Şimdi ben bazı değişik noktalara huzuru
nuzda değinmek istiyorum. 

Sözünü ettiğimiz Kanunu yetki bölüşümü açısın
dan üç bölümde incelemek yararlı olur değerli arka
daşlarım. 

Bunlardan bir tanesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığım ilgilendiren teknik konular, ikincisi Ma
liye Bakanlığı, özellikle Gelirler Genel Müdürlüğünü 
ilgilendiren piyasa fiyatı, Devlet hak ve hisseleri, ver
gilendirme ve gümrük muafiyeti gibi konular, üçün
cüsü yine Maliye Bakanlığının, alma bu defa başka 
bir birimini, Hazine Genel Müdürlüğünü ilgilendiren 
malzeme ve sermaye tescilleri, kâr transferleri ve 
kambiyo gibi konular. 

Bu hususları dikkate aldığımızda enerji politika
sıyla maliye ve ekonomi politikasının, Petrol Kanu
nu içerisinde içice olduğu ve bu politikaların bir
birleri içerisinde tutarlı oldukları ölçüde yapılacak 
değişikliklerin anlamlı ve yararlı olacağı kolayca an
laşılan gerçeklerdendir. 

Yapılması istenilen değişikliklerin enerji politika
sına uygun, maliye ve ekonomi politikasına ters ya 
da aksi olması halinde beklediğimiz sonuçları alma
mız mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Örnek mi istiyorsunuz, huzurunuzda bir örneği 
dile getirmek istiyorum; diyelim ki Petrol Kanununun 
bir maddesini değiştirmek suretiyle piyasa fiyatını ta
yin ve tespite çalışıyoruz, piyasa fiyatı, hampetrolün 
ithal fiyatı ve ürünlerin rafineri çıkış fiyatı demek
tir. Bu fiyat öylesine bir denge ve baz fiyattır ki, 

önemli ölçüde artırırsanız bugün hampetrol ithala
tı yapmayan şirketler ithalata başlayabilirler. İthal 
hampetrolü işlemeyen rafineriler tam kapasite ile 
çalışmaya girebilirler. Ancak, ülke aynı miktar it
halata ödenmesi gerekenden daha çok döviz öder dı
şarıya bunu da unutmamak lazımdır. 

Bütçenin vergi dışı gelirlerinin en önemli kalem
lerinden bir tanesi akaryakıt istikrar fonu hesabı
dır. Bütçeye bu fon (Dediğim şekliyle iki Bakanlık 
tarafından farklı şekilde yaklaşırsa bir fiyatın tes
pitinde) istenilen ve beklenilen katkıları sağlayama
yacaktır. Dolayısıyla Kanundan çok önemli bir konu
da Bakanlar Kuruluna ait yetki ve etkinlik çıkarıla
rak tek elden piyasa fiyatı düzenlenirse, etkin bir eko
nomi politikası, denk ve gerçekçi bütçe hazırlanması 
sanırım büyük ölçüde tehlikeye girecektir 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kadarla da bitmez, halmpetrol ithal etmeyi ve 
ithal edilmiş hampetrolü işlemeyi teşvik edersek 
Türkiye'nin kendi petrolünü kendisinin bulmasını bo
şuna bekleriz. Kârlı ithal hampetrolü sağlayıp daha 
çok kâr etmek dururken neden şirketler kendilerini 
ve sermayelerim' riske sokarak Türkiye'nin petrolünü 
arayıp bulsunlar?... Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının Bakanlar Kuruluna ait bazı yetkileri alma
sının bu nedenle bazı mahzurlar doğurabileceğini dile 
getirdim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Hukukta bir özdeyiş vardır, «kötü misal emsal ol
maz» derler; ama ben hep 1978 senesindeki Enerji 
Balkanını hatırlarım ve bu kötü misali emsal almamak 
da mümkün değildir. Düşünün Türkiye 'bir zamanlar 
petrolsüzlükten kırılmaktadır, mazot yoktur çiftçi sü
rüm yapamamaktadır, mahsulünü kaldıramamakta
dır, yakacak yakıt bulamayız, TRT ekranlarından 
Sayın Bakanın bir beyanatı çıkar, filanca yerden 
geçen gemiye müdahale ettik, hemen gelecek petro
lünü boşaltacak ve Türkiye istediği petrole kavuşa
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demek ki, balkanlara bu kadar yetki vermek ile

ride başımıza büyük belalar açabilir. Gelin makulde 
birleşelim, bu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
verilen yetkilerin büyük bir kısmını eskiden olduğu 
gibi, orfinal Kanununda olduğu gibi yine Bakanlar 
Kuruluna bırakalım. İnşallah ikinci bir 1978 - 1979 
olayı yaşanmayacaktır Türkiye'de, ama ola ki, biz yi
ne o kapıyı açık bırakmayalım, tıkayalım sonrasım 
düşünelim, 'derim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının bazı yönlerinde tutarsızlıklar da söz 

konusu. Vergicilik yönünden genelde herhangi bir 
teşvik söz konusu olmadığı bir yana, vergi yükü ge
tirilen 18 inci madde hükmüyle tamamen Hükümet
ten gelenden biraz daha fazlasıyla Komisyonumuz 
tarafından ağırlaştırılmıştır. Buradaki vergi tavanı 
% 55 olarak öngörülmüştür, dikkatlice incelenirse 
Hükümetten gelen Tasarıda böyle bir tavan yoktur, 
gerekli madde de zaten düzel'tilmemiştir; ama mev
cut uygulanan durumunda vergi yükü yanlış hatırla
mıyorsam % 50-51 civarındadır. % 50-51 vergilen
dirmeyi bir tarafa atacaksınız, Hükümetten böyle 
bir teklif gelmemişken siz bu vergilendirmeyi % 55'e 
çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki, biz Türkiye'de pet
rol aramasını teşvik edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir puanlık vergi yükü dahi son derece nazik, 

son derece kaprisli olan özsermayeyi başka ülkele
re kaçırabilecek niteliktedir, bunu hiçbir zaman göz 
ardı etmek doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bununla da kalmamış, getirilen vergi istisna ve 

muafiyetlerine de Komisyon herhangi bir zaman tah
didi koymamış, esas Kanundaki 1994 tarihini âdeta 
görmemezliğe gelmiştir. Biz Bütçe - Plan Komis
yonunda yaptığımız incelemeler sırasında bunu met
ne aldırmışızdır. Yani misal vermek lazımsa şöyle 
demek lazım; bir yabancı şirket Türkiye'de petrol 
arıyor, fakat petrol aramasında kullanacağı bütün 
malzemeleri bir kuruş vergi ödemeden getirtecek. De
ğerli arkadaşlarım, bu bugün için Türkiye'nin tek
nolojisi yönünden evet mümkün olmayabilir, mut
laka ithal zorunluluğu vardır diyebiliriz, fakat 1994'e 
kadar bizim bir zamanlar tökezleyen, daha sonra 
emekleyen, fakat bugün yavaş yavaş koşmaya başla
yan bir sanayimiz vardır; bu sanayimizi neden gör
memezliğe geldik? 

Dünyada bütün bakanların, sayın kabine üyeleri
nin himayeci teşviklerin son derece ilk plana çıktığı
nı dile getirdikleri, bas bas bağırdıkları bir ortamda 
biz neden bazı himayeci tedbirlerden vaz geçelim, 
memleket menfaatine olacağını bile bile neden vaz ge
çelim değerli arkadaşlarım?... Bu da bir taraftan ver
giyi artırırken, öteki tarafta vergi istisna ve muafi-
yetleriyle ilgili tarih getirmemek Tasarıda gördüğüm 
en büyük tutarsızlıklardan bir tanesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türkiye'de Petrol Kanununun ilk çıktığı günden 

bu tarafa Türkiye'de iki tür görüş çarpışmış ve bu

güne kadar gelmiştir. Kanunu hazırlarken aman de
mişiz, yabancı sermayeyi can kurtaran simidi gibi 
görmüş ve sarılmışız. Yabancı sermayeyi beklemişiz, 
fdkat yabancı sermayeden çok şey beklediğimiz dev
rede zaman olmuş demişiz ki, bunlar çok uluslu şir
ketlerdir, bunun altında Batının emperyalist güçleri 
yatmaktadır, yabancı sermaye Türkiye'ye son dere
ce zarafJıdır, zaten seneler öncesinde Türkiye'deki 
petrol haritalarını yapmışlardır, petrolün bittiği dev
re olan ikinci devrede Türkiye'yi ekonomik olarak 
görmüşlerdir, o zamana ertelemişlerdir petrol arama
larını, onun için yabancı sermayenin Türkiye'ye gir
mesinde hayır yoktur, fayda yoktur denmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 

Şimdi. Türkiye'ye yabancı sermaye böyle kanun
larla gelmez. Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye bir 
defa Türkiye'nin bir uygulamasına bakar. Ne yap
mışlar, Türkiye'nin yalbancı sermaye konusunda 
gösterdiği performansa bakar. Türkiye'nin yabancı 
sermayeye gösterdiği saygıya bakar. Türkiye'nin ya
bancı sermayeye gösterdiği kolaylıklara bakar, on
dan sonra gelir. Biz Kanun Tasarısını bu haliyle ka-
nunlaştırırsak Sayın Başbakanım beni bağışlasınlar 
televizyon ve radyoda bir, iki defa beyanatları çıktı 
izledik, Petrol Kanunu çıkınca sanki inanıyorlar ki, 
Türkiye petrol krizini atlatacak. Bu mümkün değil de
ğerli arkadaşlarım. 

Her şeyden önce bu bir teknoloji meselesidir. 
Türkiye'de petrol bulmak şu haliyle mümkündür. 
Türkiye'de 5 bin metrenin altına sondaj yapabilecek 
teknolojiyi transfer edebilirsek, yabancı sermaye, 
Türk sermayesi yahut TPAO sermayesi Türkiye'de 
o zaman petrole ulaşabiliriz. Aksi takdirde mümkün 
değildir ve ben şunu iddia ederim ki, bu Tasarıyı de
ğiştirmeden de, huzurunuza gelen Tasarıyı değiştir
meden de Türkiye'ce petrolü bulmak mümkündür, 
ancak dediğim şekliyle Türkiye'ye gerekli olan tek
nolojiyi getirmek mümkün olabilsin. 

Demek ki, kanun yapmak meseleyi tam halletmiş 
demök olmuyor değerli arkadaşlarım. Buna işletme
cilik yönünden, buna sermaye birikimi yönünden, 
buna saygı yönünden de yaklaşmakta çok büyük fay
dalar vardır. 

Eski bir mensubu olduğum TPAO Genel Müdür
lüğüne de bazı arkadaşlarım takdir yollu veyahut 
teknik yollu bazı yollamalarda bulundular. Ben eski 
bir mensubu olarak daha değişik şeyler söyleyece
ğim; efendim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
bu işe girmiştir; fakat bu işe girdikten sonra kendi 
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çalışma imkânları zaman zaiman büyük ölçüde bu
danmıştır. Nasıl mı diyeceksiniz şöyle değerli arka
daşlarım; dünyanın hiçbir yerinde petrol arayan bi
rimlerin ücretleri önceden tespit edilmemiştir. Petro
lü bulmuşlardır, buldukları petrolden zaman zaiman 
hisse vermdk suretiyle bunlar teşvik edilmiştir. TPAO' 
da uygulanan petrol aramasıyla ilgili ücret rejimi bu 
yönüyle âdeta baltalayıcı olmuştur. 

Yüksek tespit edilen ücretler değerli, kıymetli ele
manları petrol aramak için araziye sevk etmek yeri
ne masa başında oturmaya sevk etmiştir ve masa 
başında oturan bu değerli kardeşlerimizin hepsi yurt 
dışından çok iyi transfer ücretleri almak suretiyle 
gitmişlerdir. Türkiye okutmuştur, Türkiye yetiştirmiş
tir; fakat giden bu değerli personel Türkiye'de pet
rol bulabilecekken bulamamışlardır, yurt dışında pet
rol aramayı yeğlemişlerdir. Bu çok ince bir nüanstır 
değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrollerine biz eğer 
petrolü bul diyorsak, bunun ücret rejimini mutlaka 
değiştirmek zorundayız. Bugünkü bizim bildiğimiz 
ücret rejimi ile bu değerli mensupları burada tutmak, 
arazide çalıştırmak mümkün değildir. 

Dediğim şekliyle petrolü bulan bir firmaya daha 
önceden yaptığı masrafları kendisi üstlenmek kay-
dıyle en ufacık bir vaatte bulunulmaz değerli arka
daşlarım. 

Petrolü bulur, işletir, ondan sonra kendisine üste
lik tespit edilmeyen kapalı zarflar halinde teşvik edi
ci olması yönüyle ücretler verilir. Dünya'daki tat
bikat böyledir. 

Biz eğer Türkiye Petrollerine petrolü bulamamış
tır diye tenkit ederek yaklaşırsak sanırım pek hak
lılık etmiş olmayız. Bunun nedenleri çok derinlerde 
yatmaktadır. Gönül ister ki, bu nedenlere Sayın Hü
kümetimiz ve bundan sonra gelecek Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetleri çok sağlıklı biçimde eğilsinler ve 
Türkiye'de varlığına inandığımız petrolü beş bin met
relerde arayarak bulsunlar, su üstüne çıkarsınlar ve 
TürkiyeMeki millî gelire katkısı bu yönde de olsun. 

Hiç unutmayalım ki, bir yabancı sermaye giriş -
çıkışını, Türkiye'ye getireceği, götüreceğinden çok 
yabancı sermayenin Türkiye'ye gelip petrolü bulma
sıyla millî gelirimizde bir artış olmuşsa yahut olma
mışsa o şekliyle değerfendirmek suretiyle yargılaya
lım ve ona göre not verelim. 

Benîm herşeye rağmen Tasarı üzerindeki görü
şüm müspettir. Yalnız dediğim şekliyle üye arkadaş
larımızın ince tetkikleri sonucunda bu huzurunuza 
gelen metin iki Komisyonun ayrı ayrı metinlerini bir-
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leştirmek suretiyle en faydalı, en uygulanabilir taraf
larını almak suretiyle daha olgun hale gelecektir. 

Sözlerimi bitirir, hepinize saygılar sunarım efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan çok kıymetli arkadaşları
mız Petrol Kanunuyla ilişkili olarak fevkalade de
ğerli istatistikî bilgileri ortaya koydular, bu Ka
nunun öneminden, petrolün Türkiye için ifade ettiği 
manayı çok veciz bir şekilde dile getirdiler. Aslın
da ben de aynı şeyleri söyleyecektim. 

Hepimizin kolayca kabul edeceği gibi önernlli bir 
Kanunun müzakeresini şu anda yapmaktayız. Kanu
nun önemi şüphesiz günümüzde enerji üretiminde en 
önemli kaynak olma vasfını elan devam ettiren ve 
alınacak bütün önlemlere rağmen daha yıllarca da 
devam ettireceği anlaşılan petrolle ilgili bulunmasın
dan geliyor. Özellikle ülkemizin enerji darboğazında 
olduğunu ve diğer enerji türlerine yönelsek de bun
ların uzun vadeli projeler olması, ayrıca sahip ol
duğumuz ve bilinen diğer kaynaklarımızın; su, kö
mür, güneş enerjisi, nükleer enerji, biyogaz, rüzgar 
enerjisi, odun gibi sınırlı bulunması nedeniyle daha 
uzunca bir süre petrole bağımlı olacağımızı göz önü
ne aldığımız takdirde konunun önemi daha da art
maktadır. Bunun da ötesinde ekonomimiz için vaz
geçilmez enerji ihtiyacımızın karşılanması bakımın
dan zorunlu olarak ithal ettiğimiz petrol ve petrol 
ürünlerine ödediğimiz dövizin bütün ihracatımızın 
çok önemli bir bölümünü alıp götürdüğünü, bunun 
da döviz darboğazının en büyük nedenini oluşturdu
ğunu hatırlarsak ülkemizin kalkınması için petrolün 
direkt ya da dolaylı rolünü çok daha iyi anlamış 
bulunuruz. Bu husus fazla izahata ya da gerekçe 
göstermeye gerek kalmadan herkesin bildiği ve üzün
tü duyduğu açık bir hakikattir. 

Bu kadar önemli olan petrolü eğer ülkemizde ye
terince üretebİlseydik şu andaki ekonomik kalkınma 
düzeyimizin çok üstünde bir yerlerde bulunurduk. 
Ayrıca bugün hep birlikte şahit olduğumuz toplu
mumuzun felaket düzeyine ulaşmış sıkıntıları ve ça
resizliğinden her yerde bahsedilmezdi. İnsanlarımız 
daha mesut olur, sosyal bunalımlar, hatta hatta son 
yıllarda içimizi sızlatan, gözümüzü korkutan kanlı 
tedhiş olaylarının hiçbiri vaki olmazdı. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Konu bu kadar önemli olduğu için Kanunu çok 

iyi tetkik etmemiz, ne kazanıp ne kaybedeceğimizi 
iyice düşünmemiz, karar vermemiz gerekecektir. Hü
kümet kendi öz varlığımızı, hem de bu kadar önemli 
bir kaynağı yabancılarla paylaşmak yolunu niçin seç
miştir?... Onu hu yola sevk eden nedenler, zorunlu
luklar nelerdir?... 

Bunun nedenlerinin bir bölümünü, biraz evvel 
petrolün ülkemizin kalkınmasındaki rolü ve etkileri 
hakkında yaptığım açıklamalar arasında bulabiliriz. 
Bir başka nedeni de, petrolün aranması ve işletil
mesi için gerekli finansman, teknik kapasite ve bilgi 
birikimimizin maalesef yerli imkânlarımız ve kapasi
temizin çok üstünde olması, yerli gayretlerimizin çok 
yetersiz kalması olarak ifade edebiliriz. 

Bu teknoloji konusunda bir hususa nazarı dikka
tinizi celbetmek istiyorum. Tabiî ki, ülkemizde bu 
konuyla uğraşan kuruluşlar beni bağışlasınlar; kendi
lerinin fevkalade yararlı gayretlerini küçümsemek is
temiyorum, yalnız bugün bu kürsüde konuşan bir ar
kadaşımızın verdiğü iki rakamı size ifade etmekle 
yetineceğim. Sayın Sarıoğlu ilk konuşmasında, bu 
tarihe kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
1 980 000 metre (Yanlış zaptetmedimse) sondaj yap
tığını, Shell Şirketinin de 500 000 m. civarında son
daj yaptığını ifade ettiler. Buna mukabil (Tabiî tek 
faktör bu değildir ama) Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının bulmuş olduğu petrolün miktarı yıllık 
1 milyon ton seviyesinde, SheU'in bulmuş olduğu 
petrol 1,5 milyon ton seviyesindedir. Yani bunları 
alırsanız biri diğerine nazaran altı misli daha ucuza 
petrolün litresini, varilini veya tonunu mal etmekte
dir. Burada teknolojinin varlığını inkâr etmemiz el
bette mümkün değildir. 

Özellikle ülkemiz jeolojik yapısının çok büyük 
ve devamlı teknoik olaylar sonucu petrol oluşumla
rını muhafaza etme bakımından çok gayrî müsait 
bir bünye göstermesi hem aratmayı fevkalade güçleş
tirmekte, hem de pahalılaştırmakta, rezervlerin par
çalanmış olması muvacehesinde ekonomik istetme 
şartlarının altına düşmektedir. 

Yıllar !boyu Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu sahada
ki çalışmaları çok sınırlı imkânlar nedeniyle maalesef 
arzuladığımız boyutlara ulaşamamıştır. Geçmişte ya
bancı şirketlerin faaliyetini ürkütücü bazı girişimlerin, 
güçlü kimselerin bu yoldaki olumsuz beyanatları, çe
şitli amaçları olan bazı çevrelerin menfi propaganda

ları, eylemleri, davranışları ve nihayet yasal dü
zenlemeler şeklinde mevcudiyeti Petrol Kanunuyla 
başlangıçta ümit edilen sonuçların elde edilmesini en
gellemiştir. Tabiî tek neden bu değil, arkadaşımız be
lirtti, gayet doğru; fakat bunun payını inkâr etmek, 
bu olumsuz şartların petrol bulma veya gerekli se
viyelere ulaşma açısından önemini tamamen orta
dan kaldırıcı şekilde bir ifade kullanmak mümkün 
değildir. Buna rağmen bazı büyük şirketler arama ve 
işletme faaliyetlerini durdurdukları veya sınırladık
ları halde; Sayın Komisyon Başkanı bunu ifade etti
ler; Mobil Şirketi 1974'lerden itibaren tamamen faa
liyetini durdurduğu gibi bir ölçüde, Shell Şirketi de 
hiçbir yeni arama faaliyetine girişmemiş, sadece bul
muş olduğu sahalardaki üretim faaliyetlerini devam 
ettirmiştir, buna rağmen her yıl bu şirketlerin üret
tikleri petrol Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
üretiminin da'ima çok üzerinde olmuştur. Bugün da
hi bu üretim Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
üretiiminin 1,5 katı kadardır. 

Petrol üretiminin dünya ölçüsünde sınırlanmasına 
gidildiği OPEC ülkelerindeki birliğin son günlerde 
sarsıntı geçirmesi nedeniyle birçok petrol üreticisi 
ülkeden çok müsait şartlarla petrol temininin müm
kün görüldüğü bir ortamda yabancı petrol şirketleri 
ülkemizin bölük pörçük çok sınırlı petrol sahalarına 
rağbet ederler mi ya da gereken ölçüde ilgi gösterir
ler mi?... 

Bu husus tabiî çok haklı olarak cevaplanması ge
reken önemli bir konudur. Ancak soruna uzun vadeli 
bakmakta yarar vardır. Yarının ekonomik ve siya
sal şartlarının ne gibi 'değişiklikler göstereceğini ve 
bugün önemsiz ya da zayıf görünen petrol 'imkânları
nın zaman içinde ne mahiyet alacağını kesinlikle tah
min etmek fevkalade zordur. Amerika gibi her türlü 
teknik imkânlara sahip bir ülkenin komşusu ve ilgi 
duyduğu Meksika^da dünyanın en zengin petrol kay
naklarından biri uzun yıllar her türlü gayretin, sabır 
ve sebatın gösterilmesi sonucu ancak son yıllarda bu-
lunaibilmişljir. Türkiye için de bütün olumsuz şartlara 
rağmen ümidin kesilmesi için şu ana kadar harcanan 
ça'balar karyen yeterli değildir. Bu nedenlerle yaban
cı petrol şirketlerinin daha 'büyük hacimde ülkemize 
ilgi göstermeleri ihtimal dışı sayılamaz. Hem ilgi gös-
termezlerse bugünkü durumumuza kıyasen ne farke-
der. 

İşte Hükümetimiz sanırım bu mülahazalarla için
de bulunduğumuz zor durumu bir an önce aşma ih
timaline dayalı olarak bu Kanun Tasarısını hazırla-
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mıştır. Tasarıda İktisadî İşler Komisyonu bazı ta
diller ve tashihler yapmıştır; bu değişikliklere bazı 
Komisyon üyeleri muhalif kalmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Heznedar müsaade eder mi
siniz efendim?... 

Sayın üyeler, Sayın Haznedâr'ın konuşmasının 
tamamlanmasına kadar birleşimin uzatılmasını oyla
rınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Zaten bir daki
ka sürmeyecek Sayın Başkan. 

• « •<»! 

Tasarının müzakeresi safhasında Yüce Meclisi
miz elbette ülkemiz yararına en uygun şekli tasarıya 
verecektir; ancak şahsî kanım olarak ifade ediyorum 
ki, bu Kanunu müzakere ve kabul etmemiz mutlaka 
gereklidir. Reddi bahis konusu olmamalıdır. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın üyeler, günlük çalışma süremiz dolmuş bu

lunmaktadır. Bu nedenle, 9 Şubat 1983 Çarşamba 
günü saat 14.00te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum efendim. 

Kapanıma Saati : 19.00 

• * 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
52 nci BÎRLEŞÎM 

7 Şubat 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler (ko
misyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (Dağıt
ma tarihi : 26.1.1983) 

(2) Fayık Güngörmez Hakkımdaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/64) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi: 4.2.1983) 

(3) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/555) (S .Sayısı : 268) (Da
ğıtma tarihi: 27.12.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Mu
vakkatinim Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK ve 
10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) (S. 
Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kamun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe-Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi: 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununum 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarM : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OGLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclîsi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü-, 
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi.: 7.1.1983) 

(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1 /462) 
(S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 11.1.1983) 



ı(14) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY 
ve 17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. 
Sayısı : 30)1) (Dağıtma tarihi : 17.1.1983) 

(16) 8.6.1965 Tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) 
(Dağıtma tarihi ; 18.1.1983) 

x (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacette
pe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı: 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S., Sayısı: 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

x (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-, 
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıt
ma tarihi: 31.12.1982) 

x (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
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[ sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
•Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı: 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

x (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu-
I na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 
282) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu-
I na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 

Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı :283) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

x (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu

na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
vSayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

(25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
j Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayı

sı : 305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 
j (26) Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 

Hakkında Kahun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

(27) 5.1.1961 Tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka-

I nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(28) 13.5.1981 Tarih ve 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde-

I lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 

I Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 
I 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Ka

nunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Madde-
I sinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 



Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek- < 
lifi ile içtüzüğün 36 nci Maddesi Uyarınca Gündeme I 
Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo- I 
ru. (2/36) (S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci 
Ek) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci I 
Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile I 
İçtüzüğün 36 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alın- I 
ma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. I 
(2/44) (S. Sayısı : 229, 229'a 1 inci Ek, 229'a 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR -
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 
Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ile İçtüzüğün 36 nci Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (2/43) (S. Sayısı : 230, 230'a 1 inci Ek, 
230'a 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

x (32) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hu
dut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Bara
jın Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Ta
rif Protokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü . 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(33) 2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim Komisyonu Raporu. (1 /595) (S. Sayısı : 
323) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(34) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaltıbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım ve Or
man, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(35) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının Tababet ve Şüabatı Sa
natlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(37) 4 . 1 . 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad
desinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi : 1.2.1983) 

(38) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) {S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

( x ) Açık oylama. 




