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TUTANAK ÖZETİ 

I 4. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının görüşül-
I me usullerine dair Başkanlık Divanı kararı, üze

rinde yapılan görüşmelerden sonra değişiklikle kabul 
edildi. 

5. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerin
deki görüşmelere devam edildi. 

9 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

j Başkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

EN KÂĞITLAR 

I. — GEÇEN 
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Muzaffer Ender, Siyasî Partiler Kanunu 

hakkında; 

2. — Tevfik Fikret Alpaslan, millî çıkarlarımız 
ve orta menzilli nükleer silahların sınırlandırılması 
konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
3. — Kıbrıs Türk Federe Meclisinin Sekizinci Ku

ruluş Yıldönümü Törenlerine bir heyetle katılmak 
üzere ismen davet edilen Danışma Meclisi Başkanı 
Sadi Irmak ve Başkanvekili M. Vefik Kitapçıgil ile 
Danışma Meclisi Üyelerinden; Mehmet Pamak, Şa-
dari Tuzcu ve Avni Müftüoğlu'nun kura ile seçildik
leri bildirildi. 

II. — GEL] 

Tasarılar 
1. 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı tmar ve îskân 

Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 
Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/625) .(Başkanlığa geliş tarihi: 
7.2.1983) (Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Tu
rizm ve Tanıtma (Esas), Bütçe - Plan komisyonları
na : 9.2.1983) 

2. 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) Fık-

1. — Abdülbaki Cebeci'nin, Siyasî Partiler Ka
nununun Danışma Meclisi Genel Kurulunda görü
şülmesine dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin gündem dışı ko
nuşma isteği vardır, okutuyorum. 

rasına Bir Bent Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı. 
(1/626) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.2.1983) (Bütçe -
Plan Komisyonuna : 9.2.1983) 

Rapor 
3. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSlN'in Ha
san Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet DEMÎRCÎOĞLU Hakkında Özel 
Af Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/85) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 7.2.1983) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanununun Genel Kurulda görü

şülmesine değin usul hakkında, gündem dışı konuş
mama 9 Şubat 1983 Çarşamba günü 53 üncü Birle
şimde söz verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdübaki CEBECİ 

..», «a>••«»•—<••• 

BtRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTÎP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Sayın Cebeci, buyurun efendim, ko- ı 
nuşma süreniz 5 dakikadır. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; I 

Genel Kurulumuzun 7 Şubat 1983 Pazartesi gün- I 
kü 52 nci Birleşiminde konuların oylanması sırasın- I 
daki dikkatiyle de saygımızı kazanan Oturum Başka- I 
nımız, Siyasî Partiler Kanununun Genel Kurulda 
görüşülmesine ilişkin zamanlama, başka bir deyişle, I 
takvim üzerinde oylama sonuçlarını saptarken bu ko
nuda önemli sandığım bir kaygımı dile getirmeye fır- I 
sat bulamadığım için şimdi izninizle bu kaygımı açık- I 
lamak istiyorum. I 

Arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanununun Genel Kurulda görü- I 

şülmesine ayrılan zaman anımsayacağınız üzere, Baş- I 
kanlık Divanınca pazar günleri dışında 11 - 2'8 Şu- I 
bat 1983 günleri ve her gün 8 saat çalışılmak üzere 
takvime bağlanılarak önerilmişti. Ancak, bu takvim 
önerisi üzerinde Genel Kurulda yapılan değişiklik
lerle zamanlama, Cumartesi, Pazar günleri dışında I 
14 - 28 Şubat 1983 günleri, yine günde 8 saat çalışıl
mak üzere oylanmış ve benimsenmiştir. Bu durumda, I 
Başkanlık Divanının önerisine oranla 4 gün, yani 32 I 
çalışma saati yitirilmiş bulunmaktadır. Gerektiğinde I 
önceliği bulunan diğer kanun tasarılarının Çarşam- I 
ba günleri gündemine alınarak görüşülmesi de ka
bul edildiğine göre, Siyasî Partiler Kanununun görü- I 
şülmesi 28 Şubat günü de dahil 9 günde, yani her 
gün 8 saat çalışılacağına göre 72 saatte bitirilecektir. I 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin iki gün
de bitirilebileceğini kabul edersek 124 maddelik Ka- I 
nun Tasarısının maddelerinin görüşülmesine sadece 7 I 
gün kalacaktır. Bu da günde 8 saatlik çalışma ile I 
% saat eder ki, her bir maddenin görüşülmesine, ve- I 
rilecek önergelerin okunmasına, açıklanmasına, leh
te ve aleyhte konuşulmasına, soru ve cevaplara ve I 
sonunda oylanmasına yarım saatlik zaman dahi kal- I 
mamaktadır. Kaldı ki, kimi önemli maddeler üzerin
de görüşmeler hiç kuşkusuz saatlerce sürecektir. Va_- I 
kıa gerek görüldüğünde gece de çalışılabilecekse de I 
8 saatlik yoğun çalışmadan sonra yapılacak gece ça
lışmaları hem verimli olamayacak, hem de ertesi gün- j 
kü çalışmaları da olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bu nedenlerle Yüce Kurulunuza önerim : I 
Eğer demokrasiye geçiş genel takvimi içinde Par

tiler Kanununun Danışma Meclisi Genel Kurulunda 
görüşmelerinin tamamlanmasının 28 Şubat'a kadar I 
bitirilmesi zorunlu değilse, çalışmalarımızın 5 Mart j 

— 271 

1983 gününe kadar uzatılarak, Anayasa kadar önem
li olduğu herkesçe kabul edilen bu Kanunun en 
mükemmel biçimde hazırlanarak Millî Güvenlik Kon
seyine sunulmasıdır. 

Bu önerimiz kabul edilmediği takdirde çarşamba 
ve cumartesi günleri sadece bu Kanun üzerinde ça
lışmaktan ve gerekirse gece oturumları da yapmak
tan başka bir seçenek yoktur. 

Durumu arz eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
2. — Adalet Bakanı Cevdet Menteş'in, 8 Şubat 

1983 tarihinden geçerli olmak üzere istifasının kabu
lünün uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/531) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündeme geçiyoruz. «Genel Kurula Sunuşlar» 

bölümünde Sayın Cumhurbaşkanının tezkeresi var, 
okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 7 Şubat 1983 tarihli ve 

19-1/1-04030 
sayılı yazısı. 
Adalet Bakanı Cevdet Menteş'in 8 Şubat 1983 ta

rihinden itibaren geçerli olmak üzere istifasının ka
bulü, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 
3. — Açık bulunan Adalet Bakanlığına Gümrük 

ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/532) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının bir tezke
resi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 7 Şubat 1983 tarihli ve 

19-1/1-04031 sayılı yazısı. 

Açık bulunan Adalet Bakanlığına 8 Şubat 1983 
tarihinden itibaren Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. 
Dr. Ali Bozer'in vekillik etmesi, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

4. — Bekir Tünay'm Millî Eğitim Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi. (4/50) 

BAŞKAN — Sayın Tünay'ın Millî Eğitim Ko
misyonundan istifasına ilişkin' bir dilekçesi var; oku
tuyorum. 

IV. — GÖK 

1. — Petrol 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 — Sayın üyeler, 
Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 

Komisyonlardan Gelen İşler» bölümüne geçiyoruz. 
Geçen Birleşimde, Petrol Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve 
Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üze
rindeki görüşmelere başlamış idik. Tümü üzerindeki 
görüşmelerde dokuz arkadaşımız konuşmuş, iki ar
kadaşımız ise henüz daha konuşma imkânını bulama
mıştı. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar efendim. 

Söz sırası Sayın Bayer'de; buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de-

değrli üyeler; Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli tem
silcileri; 

Ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir Kanun 
Tasarısını Pazartesi günü görüşmeye başlamış ve ben
den evvel dokuz sayın üye arkadaşım değerli görüş
lerini belirtmiş bulunmaktadırlar. 

Dünyada petrol konusu, ülkeler arasında ekono
mik dengeler bakımından ne derecede önemli etken 
olduğunu ve 1973 yılından itibaren ekonomik ya
şantısında ne kadar büyük ekonomik zelzeleler mey
dana getirdiğini hepimiz biliyoruz. 

OPEC adını veren, dünyada petrol üreticisi ve pa
zarlayıcısı birliğin kararlarının hükümetleri yeni si
yasal kararlara sürüklediğini ve hükümet bunalımla
rı çıkardığını da bilmekteyiz. Hatta ülkelerde petrol 
gelirlerinin getirdiği kazançlar yüzünden iç harpler 
olduğunu da biliyoruz. 

(1) 307 S. Sayılı Basmayazı 3.2.1983 tarihli 51 inci 
Birleşim tutanağının sonundadır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyonundan 

istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bekir TÜNAY 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

I Siyaset bilimcileri «Hangi devlet sahasında petrol 
çıkmışsa, o devlet siyasette problem oluyor.» diye 
çok önemli de bir anekdot sunmaktadırlar. 

.İşte bu bakımdan, bugün ülkemiz için yeraltı 
servetlerimizin en stratejik olanı ve en önemi olan 
petrol konusunu görüşüyoruz. Uzun seneler bütün 
ihracatımız gelirleri gerekli petrol ithalatımızı kar
şılayamıyor, petrol açığımız dış ticaret dengemizin 
aleyhinde gelişiyordu. 

Bizden teknik bilgi ve görgü bakımından geri 
olan ülkeler, petrol varlıklarını yabancı sermayelerle 
aratıp, buldurarak işletmeye geçmişler ve kendilerin
den çok daha ileri milletlerin kredi, yardım ve iş 
imkânını sağlamış bulunuyorlardı. 

Bugün dünyanın bilinen en büyük petrol rezervi 
Suudi Arabistan'dadır. Bunun yanında ikinci derece
de Libya'da ve nihayet komşumuz İran ve Irak gel
mektedir, 

Petrol konusu dünya enerji problemi ile birlikte 
ele alınmaktadır. Bilindiği üzere dünyada enerji ko
nusu; tükenen enerji kaynakları, yenilenebilen enerji 
kaynakları diye ikiye ayrılır. Gene bilginlere göre, 
Türkiye'nin enerji kaynakları arasında, en önemli yeri 
alan, petrol kaynakları bulunmaktadır. Jeofizikçiler 
genellikle kara parçaları üzerinde dünyada gelecekte 
35 ilâ 50 yıl içinde petrolün biteceğini de belirtmek
tedirler. 

Diğer önemli bir konu ise; petrol arama, sondaj 
ve üretim işlerinin büyük, pahalı ve teknolojiye da
yanan bir iş olduğu gerçeğidir. Bugün, Kanada'da 
11 bin metrede petrol sondajları yapılırken, yılda 
tam üç bin kuyunun da kazıldığını raporlar göster
mektedir. Buna mukabil, ülkemizde bugüne kadar 
kazılan tüm kuyu adedinin 1 500'ü bulduğunu be
lirtmeyi, petrol konusunda dünya klasmanındaki ye
rimiz bakımından önemli görmekteyim. 

Petrolle ilgili diğer önemli bir konu ise; Desniz Hu
kuku konusunda petrol sahaları bakımındandır. He
pinizin bildiği gibi, denizlerdeki sahanlık meselesi al-
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tında, denizlerin dibinde yatan madenler ve bilhas
sa petrol yatakları konusu ağırlıklı olmaktadır. 

Bugün, ülkemizi ilgilendiren en son önemli konu 
ise, Yunanistan'la sahanlık meselesinde, yani Ege 
Denizindeki petrol kaynakları meselesinde oluşmak
tadır. Yunanistan 1976 yılından sonra (Bizler «Pet
rolü devletleştirelim mi, yoksa yabancı sermayeye mi 
verelim?..» diye münakaşa ederken) petrolü yabancı 
sermayeye vermiş, petrolü bulmuş ve halen de işlet
me safhasına, geçmiş bulunmaktadır. 

Dünya petrol piyasasındaki son krize de değin
meyi faydalı buluyorum. OPEC kararları dışında ba
sı güçler, petrol piyasasında yeni oyunlar oynamaya 
başlamışlardı. Son olarak bizler İran'dan 30 dolar 
üzerinden petrol alırken, (Bunu da yıllık ihtiyacımızı 
garanti altına almak mecburiyetinde olduğumuzdan 
yapıyoruz) İran'ın İstanbul'da Licht Petrol dediği
miz petrolü, İngiliz şirketlerine 22 dolardan sattığını 
da öğrenmiş bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, petrolün diğer bir nevi ise «Havi 
Petrol» denilen ağır petroldür. Bunun da fiyatının 
22 dolardan daha düşük olacağı tabiîdir. 

Bu kısa bilgiler de göstermektedir ki, dünyada 
petrol çıkarma işi özel teknik isteyen, zor, büyük 
yatırımlara ihtiyaç gösteren bir konudur. Bu bakım
dan; teknik, ekonomik hatta siyasal cepheleri bulu
nan bu Kanun Tasarısını, yukarıdaki kısa bilgilerle 
açıkladığım gerçekler karşısında beğeniyor ve kabu
lü için müsbet oy kullanacağımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; 
Kanun Tasarısı hakkında benden evvel görüşle 

rini açıklayan ve benim de benimsediğim konulara 
mümkün olduğu kadar az, kısa değinerek şimdi Ka
nun Tasarısı hakkındaki görüşlerime geçiyorum. 

petrol fiyatları yükselirken, biz noksan imkânlarımız
la petrol konusunu bir nevi devletleştirmiş, mevcut 
rezervlerimizi de çıkaramaz hale gelmiştik. 

İşte bu tutumların neticesi petrolde yerli üretim
de yeni kuyular azalmaya başlamıştır. Bu durumda 
yeniden petrol piyasası için bazı görüşler belirtmeyi 
faydalı görüyorum. 

Şimdi, üretim ile tüketim arasındaki ilişkiyi ayar
lamak üzere OPEC, bu sefer yeniden petrol varil 
fiyatlarında indirim yapmaya başlamıştır. Bu durum 
karşıs nda Türkiye'nin yeni petrol politikasında da
ha dikkatli bir tutum izlemesi gerektiği kanaatinde
yim. Zira, Türkiye'deki petrol rezervi konusunu cid
diyetle ele almak lazımdır. 

Devlet Denetleme Kurulunun bir raporunda, «Tür
kiye'de petrol rezervi 15 ila 16 milyon» diye göste
riliyor. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ise 500 ila 600 
milyon ton rezerv bulunduğunu belirtiyor. Aradaki 
fark büyüktür. Bu konuda Sayın Ayhan Fırat bey de 
aynı görüşlere değinmişti. Birinin mutlaka doğru ol
ması lazımdır, hatalısı hangisidir?.. Hükümetin açık
lamasını istiyorum. 

Diğer önemli husus ise, rezervlerin Türkiye'deki 
arazimizde dağılış konusudur. Uzmanlara göre, Tür
kiye'de petrol arazinin kırık yap sı bakımından torba 
şeklindeki rezervlerde olduğu için, kuyu maliyeti son 
derece yüksek olduğu gerçeği ile, Türkiye'de petrol 
aramasında yabancı sermayenin çok istekli olmadığını 
bazı uzmanlar açıklıyorlar. Acaba bu doğru mudur?.. 

Bu bakımdan, Hükümetin kuyu başına üretilen 
petrol ile, kuyu başı maliyeti hususlarında benzer ül
keler ile mukayeseli rakamlar vermesini ve Kanunun 
geleceği bakımından bu rakamlara göre kanaatleri
mizi yürütmemiz çok önemlidir. 

1934 yılından itibaren yurdumuzda petrol arama 
işlerini başlatp sürdüren ve ilk defa petrol arama
yı yürüten Maden Tetkik Arama Enstitüsü, bu se
fer, petrol arama seferberliği dışında bırakılmıştır. 
Bu çok hatalıdır. 

Bilindiği üzere, Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
bu konuda ülkemizde deneyimli, yetkili bir müessese
dir. Bu bakımdan, üretici ve pazarlayıcı TPAO yanın
da, MTA'nın da araştırma görevinin devam etmesi 
gereklidir. Ancak, bu çalışmalarda Devlet içinde dub-
likasyona gidilmesini de Hükümetin önlemesi gerek
mektedir. 

Yabancı petrol şirketleri dahi, Türkiye'de petrol 
aramalarında gravite çalışmalar nı MTA'ya yaptır
maktadırlar. Bugün bu iki kurum arasındaki sürtüş-

Ülkemizde bilindiği üzere 1954 yılında 6326 sa
yılı Kanunla petrol konusu gündeme gelmişti. O 
zaman, bu kanunun basında adı «Petrol Reformu» 
idi. Sonradan bu Kanun dört defa değişikliğe uğ
ramıştır. Ancak, 1973 yılında 1702 sayılı Kanunla 
petrol konusunda yapılan değişiklik tam bir devletçi 
görüşle olmuştu. 

Yapılan değişiklik ile petrol kaynaklarının hususî 
teşebbüs eliyle yatırımları geliştirilip, kıymetlendiril
mesi ilkesi Kanundan çıkartılmıştı. Bu yıllarda ülke
mizde petrol araması durmuş, hatta petrol çıkarma 
ihtimali bulunan yerlerde kuyulara tıpa vurularak 
yabancı arayıcılar ülkede işlerini durdurmuşlardı. 

Buna mukabil, petrol varil fiyatlar) beş dolardan 
34 dolara doğru hızlı bir tırmanışa geçmişti, yani 
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me neticesinde çok kıymetli petrol uzmanları MTA' 
da boş oturmaktadır. 

Diğer önemli bir husus ise Petrol Dairesi Genel 
Müdürlüğü ile TPAO arasındaki ilişkiler konusudur. 
Devlet malı petrol sahasında arama ruhsatını veren 
Petrol işleri Genel Müdürlüğü, ruhsat sahaları üze
rinde teknik bilgi bakımından bazı spekülasyonları 
millî karakterdeki petrol yataklarının bilgileri konu
sunda daha ciddî, daha tutumlu çal şması lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi konuşmamı toparlıyor, Kanun Tasarısı üze

rindeki önerimi maddeler halinde sunuyorum : 
1. Hazırlanan Tasarı ihtiyaçtan doğan bir Tasa

rıdır ve bu bakımdan prensipleri yerindedir. Ülke 
ekonomisi bakımından gecikmiş olup, yürürlüğe en 
kısa zamanda konması gerekli olduğu kanaatindeyim. 

Sayın Komisyon, hazırladığı teklifte, Bütçe - Plan 
Komisyonunun görüş ve kararların n hangisine işti
rak ettiği ve hangi hususları kabul etmediğini ra
porunda belirtmemiştir. Bu bakımdan, Sayın Ahmet 
Senvar Doğu'nun detaylı şekilde belirttiği üzere, bu 
konularda Sayın Komisyonun, maddeler üzerinde 
görüşmelere başlandığı zaman açıklama yapmasını is
tiyorum. 

2. Kanun Tasarısında Bakanlık, TPAO ve Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü, hizmet akışı ve sirkülas
yonu, hatta yetkiler bakımından bazı önemli nokta
lar görmüş bulunuyorum. Maddelerin görüşülmesi sı
rasında bu hususlardaki önergelerimi teker teker sun
maya çalışacağım. 

Bu arada, jeofizik çalışmaları gibi özellik isteyen 
petrol arama önçalışmalarında MTA'ya da yer ve
rilmesini bilhassa istirham ediyorum. 

3. Yabancı sermaye karşısında Devlet selahiyet-
lerini bir elde toplayan ve bürokrasiyi azaltan bir 
kurum olarak düşünülen TPAO'nın hem arayıcı, hem 
üretici hüviyeti bulunmaktadır. Bu da tabiîdir. An
cak, yabancı arayıcılara karşı, bir nevi, kontrol edici 
konusunda maddelerde bazı fıkralar bulunmaktadır. 
Bu, bir Devlet politikasıdır. Bakanın bu konuda yet
kili olması lazımdır. 

4. Kanun Tasarısının 19 uncu maddesi, esas Ka
nunun 112 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrala
rını değiştiriyor. Burada ikinci fıkra çok önemlidir. 
Yabancı sermayeye ruhsat hakkı ve petrol üretimi 
için Kanun Tasarısındaki hususları yeniden tetkik 
etmek lazımdr. Yani, Bakanın yetkisini, Bakanlar 
Kuruluna vermek lazımdır. 

f Diğer bir konu ise rezerv sahalarının kontrolü 
konusudur. Bana verilen dokümanlara göre, 1976 se-

I nelerinde petrol çıkan rezerv sahasının yanında ya
bancı şirketlere, kendi özkaynağımız TPAO durur
ken, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ucuz fiyatla sa
halar kapattırmıştır. Bundan sonra, Devlet ile ya
bancı şirketler arasındaki bu kontrolü daha sıkı şe
kilde yap İması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü, re
zerv sahasındaki petrol değerine göre, rezerv saha
sının kiralama değeri daha yüksektir, halbuki çıkma
yan sahanın değeri daha aşağıdadır. 

Netice olarak şunu arz etmeyi faydalı görüyo
rum : 

Petrol Kanun Tasarısını, Hükümetin sunduğu ana-
ilkeler çerçevesi içerisinde, ülkemiz gerçekleri bakı
mından faydalı görüyor, kanunlaşması gereği ve ül
kemiz için hayırlı olması dileği ile saygılanmı sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Uğur, söz sırası sizin. Buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Memleketimizin çok büyük bir, ihtiyacı için Pet

rol Kanununun değiştirilmesi hakkındaki Tasarı, gü
zel bir gerekçe ile getirilmiştir. Ancak, kapsadığı ted
birlerin gayeyi gerçekleştirebileceği kanaatinde olma-
d ğımı arz etmek isterim. 

Bunun en belirgin kanıtı, 10 senedir yapılan uy
gulamalardır. Yeni getirilen tedbirlerin, tatbikatta 
geçerliliği ve neler sağlayacağı ise tartışmaya değer 
bir konudur. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız konulara 
değindiklerinden, tekrarlardan kaçınarak, açıklığa ka
vuşturulmasına ihtiyaç duyduğum bazı noktalara kı-

I saca işaret etmekle yetineceğim. 
Arama ruhsatı alan özel sektör ve yabancı ser

mayenin, çalışmalarını, TPAO gibi bir kuruluşa ta-
n nmış olan haklar, engellemeyeceğinden, bu kurulu-

I şun, varsa noksanlık, düzensizlik ve çalışmalarını en-
I gelleyen hususların kaldırılarak, imkân ve kabiliyeti-
I nin artırılması gerekirken, arkadaşlarımızın ayrıntılı 
I olarak açıkladıkları üzere, Kanunun gayesine ters 
I düşen k sıtlamalarla, aynı şekilde MTA'ya bu Tasarı-
I da yer verilmemesi nedenleri üzerinde Sayın Komis-
I yonca durulacağı umudu ile bu konuda daha fazla 
I konuşmayacağım. 
I Maddelere geçilmeden evvel şu hususlara da açık-
1 lık getirilmesinde faydalar mülahaza ederim : 
I 1. Memleketimizde Tasarıdan beklenen ölçülerde 
I işi başaracak arama, çıkarma, nakil, işletme tesisleri 
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kurma yeteneğine sahip firma ve kuruluş var mı
dır?.. Yoksa, bunlar hangi imkânlarla, nasıl oluşturu
lacaktır?.. 

Yabancı sermayenin, tahminlere dayanmayan da
ha az rizikolu ve kârlı bölgelere rağbet edeceği ma
lum olduğuna göre, bundaki pay ne ölçüde değerlen
dirilmektedir?.. Böylece, Kanunun maksadının nasıl 
tahakkuk edeceği düşünülmektedir. 

2. Tasarı, malî ve teknik olanakları yetersiz ki
şi ve kuruluşlara da imkân sağladığından, bunların 
ruhsat alacağı sahalarda ve ayrıca olanak sağlanan 
ithalat konularında spekülatif amaçlı faaliyetleri nasıl 
önlenebilecektir?.. 

3. İhracatta, yurdun ihtiyacından fazlasının ih
raç edilmesi iktisadî bir esas iken ve malı alacak ül
kelerin çeşitli tutum ve durumlarıyla dünya piyasası 
etkileri malum iken, ihracata imkânlar veren hü
kümlerin işlerliği nasıl kıymetlendirilmektedir?.. 

4. Sayın Nedim Eray'ın, «Karşı oy yaz'sı» ışığın
da bugüne kadar etkin ve başarılı çalışmalar yapan, 
tecrübelere sahip Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve konu ile ilgili 
diğer teknik hizmetler kuruluşlarının bu konudaki 
teklifleri nelerdir ve bu öneriler ne gibi sebeplerle 
reddedilmiş veya ne ölçülerde tasarıda benimsenmiş
tir? 

5. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzen
lenmesini, Anayasamız, Bakanlar Kuruluna vermiş 
iken, Kanun Tasarısında Bakanlığa tanınan yetkiler, 
Meclis dış ndan bakan tayini olanağına göre; bu Ba
kanlığa daima uzman bir kimsenin geleceği düşün
cesine mi dayanmaktadır, Bakanlar Kurulu anlamı 
kastediliyorsa, bir düzeltme düşünülebilir mi? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının gayesinin tahakkuku ve amaçlarında 

hepimizin mutabakatında şüphe yoktur. Maksat, en iyi 
düzenlemeyi sağlamaktır. Sayın Komisyonun, soru
lara vereceği cevaplar konuya ışık tutacaktır ve kat
kılarınızla daha iyisinin yapılacağna inancımı belir
terek saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler; Tasarı üzerindeki, tümüne ilişkin 

konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen

dim, konuşmalarla ilgili?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Müsaade buyurulursa efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısı üzerinde gö
rüş belirten, katkılarını esirgemeyen ve bizleri dik
katle izleyen sayın üyelere Komisyonumuzun şükran
larını sunmak istiyorum. 

Amaç, Tasarının ülke ve milletin yararına en iyi 
bir şekilde çıkmasını sağlamaktır. Ben, sadece bazı 
görüşler üzerinde genel bir açıklama yapacağım, so
ruların cevaplarını, bu Tasarı için Komisyonumuzun 
Sözcüsü olan ve petrol işlerinde uzman olan üye
miz sunacaktır. 

Tasarı, Danışma Meclisine 1 Mart 1982 günü gel
miştir. Yani takriben 1 yıl evvel gelmiştir. 3 Mart 
günü Malî İşler Komisyonuna havale edilmiş, Bütçe 
Plan Komisyonu, kendilerine de havale edilmesini is
temiş, daha sonra, 19 Mart günü geçici bir komisyo
na havale edilmiş ve nihayet 22 Mart 1982 günü ik
tisadî işler Komisyonuna gelmiştir. 

Bu Tasarı, Komisyonumuzda Haziran ayı sonu
na kadar görüşülmüştür. Bu görüşülme sırasında dün
yanın tanınmış en büyük petrol şirketlerinin temsilci
leri, petrol ile ilgisi olan bütün kurum ve kuruluşların 
temsilcileri Komisyonumuza davet edilmiş, görüşleri 
alınmıştır. 

Tasarı, Haziran ayı sonlarına doğru tamamlanmış
tır. Tasarıyı Danışma Meclisi Başkanlığına sunmak 
üzere iken, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Ko
misyonu, Tasarının, kendilerine de havale edilmesini 
istemişlerdir. Tam bu sırada, Konseyden iki yazı al
dık üst üste : «Bu Tasarı, öncelik ve ivedilik arz et
mektedir; bir an evvel Genel Kurula getirilmesi la
zımdır.» Bunun üzerine Başbakanlık da, içtüzüğümü
zün bir maddesine dayanarak doğrudan doğruya Ge
nel Kurula getirilmesini istemiştir. Bunun üzerine 29 
Haziran günü, biz, hazırladığ mız Raporu Danışma 
Meclisi Başkanlığına sunduk, fakat geçen Yasama Yı
lı içerisinde bu Tasarının görüşülmesi mümkün ol
madı. Tasarı, yeni Yasama Yılında yeniden ele alın
dı. Yeni Yasama Yılında komisyonlar yeniden teşek
kül etti. iktisadî İşler Komisyonu da yeniden teşek
kül edince Danışma Meclisi Başkanlığı, bir evvelki 
Yasama Ylında hazırlanan raporu, «Benimsenmek 
veya yeniden görüşülmek üzere» Komisyonumuza ha
vale etti. Bu Tasarı, Komisyonumuzda eski şekliyle 
benimsendi. Bu, 28 Ekim günü oluyor. Yani gelir 
gelmez bunu hiçbir değişiklik yapmadan derhal be
nimsedik, fakat Başkanlığın ikazı üzerine, biz, bunu 



Danışma Meclisi B : 53 9 . 2 . 1983 O : 1 

Millî Savunma, içişleri, Dışişleri ve Bütçe - Plan Ko
misyonlarına göndermeye mecbur kaldık; birer sure
tini her iki Komisyona gönderdik. 

Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Komisyonu, Tü
züğümüzün ilgili maddesi gereğince bir haftada bize 
görüş bildirdi ve Tasarıyı, esas itibariyle, «Benimse
diğini» belirtti. Buna karşılık Tasarı, Bütçe - Plan 
Komisyonunda 2 ay kaldı. Takdir buyurulursa, biz, 
Tasarının tümü üzerinde zaten 3 aylık bir çalışma 
yapmışt k. Bu Tasarının, bir an evvel Genel Kuru
la gelmesi için, Konseyden birkaç defa tekit yazısı 
aldık. Bu nedenle beklemeye mecburduk fakat Büt
çe - Plan Komisyonundan rapor alır almaz, aynı 
gün Genel Kurula sunduk. 

Bu nedenle, Bütçe - Plan Komisyonunun hazırla
mış olduğu rapor, Komisyonumuzda yeniden ele alı
namazdı. Bir seneye yakın bir zaman, Meclisimizde 
kalmıştı bu Tasarı. Artık, tekrar Bütçe - Plan Ko
misyonunun görüşünü alarak ve bunu karşılaştırıp 
yeniden bir tasarı buraya getiremezdik. Bu nedenle, 
Tasar yi alır almaz Genel Kurula sunduk. 

Dikkat buyurulursa, eğer bu Tasarı, geçen Yasa
ma Yılında çıksaydı, Haziran ayından sonra yaz ay
larında bu Tasarının sağladığı imkânlarla şirketler 
faaliyete, yatırıma geçebileceklerdi. Biz, bu arada 
8 - 10 ayl k bir zaman kaybetmiş durumdayız. Bu 
büyük bir kayıptır. O zaman, daha petrol fiyatları 
yüksekti, düşmeye başlamamıştı; cazipti, bu işi teş
vik edici mahiyetteydi. Şimdi, aradan geçen zaman 
zarfında Türkiye'nin kayıplarını düşününüz, petrole 
verdiğimiz parayı ve ümitlerimiz' düşününüz - bu 
Tasarının teşvik edici durumunu düşününüz ve bir 
de bugün geldiğimiz durumu düşününüz. Bu neden
le, bu kaybedilen zaman büyük bir talihsizliktir. San
ki Kanuna bir hacer-i semavi çarpmış gibi oldu. Bu, 
çok üzücü bir şey. 

Bu bak mdan, sayın üyelerden istirham edeceğim : 
Katkılarınızla bunu daha iyi hale getirelim, fakat 
pek yakında Siyasî Partiler Kanununa başlayacağız. 
Eğer bu iki gün içerisinde bu Kanun çıkmazsa bu 
şanslar da elden gidecektir; bunun günahı, vebali bi
ze ait olmayacaktır. 

Yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi ümit eder, say
gılar mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Bakan, mevcut konuşmalara karşı bir be

yanınız olacak mı efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Sözcüden sonra efendim. 
BAŞKAN — Sayın özman, buyurun. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLI M. YILMAZ ÖZMAN — Sayın Başkan, 
Meclisin sayın üyeleri; 

Bugün hakikaten memleketimizi, bilhassa entere-
se eden bir Kanun üzerindeki çalışmalarım zı açık
layacağız ve konuşmacıların sorularını cevaplandırma
ya çalışacağız. 

Dikkat edilirse, petrolün kendisine mahsus, ken
disine doğru gelişen, uygulanan metotları, kendisine 
mahsus, diğer bir deyimle bir dili ve kendisine mah
sus bir gelişimi vardır. Zaten bu kısa aç klamam-
da görülecektir ki, Türkiye'deki gelmiş geçmiş tec
rübelerimiz bunu da bilhassa ispatlayacaktır. 

Dikkat edilirse, Türkiye Cumhuriyetinden sonra 
devletin tasarrufunda olan araştırmaları biz MTA'nın 
kuruluşuyla daha da kuvvetlendirmişiz ve esas pet
rolün varlığını 1950'de Raman'da bulmak suretiyle 
ispatlamış bulunmaktayız. Bunu müteakip gelişen du
rumlara göre daha da petrolün mevcudiyeti ispat
lanmış ve bir an gelmiş ki, bu petrolün değerlendiril
mesi artık bir MTA'dan, yani maden arama statüsün
de olan bir şirketten daha yüksek bir kapsama girdiği 
için bir Petrol Kanunu yap İmiş, liberal bir kanun; 
Türkiye'ye diğerlerini cezbetmek için gerekli bir şe
kilde bu Kanun çıkarılmıştır. 

Bu Kanun çıkarıldıktan sonra, bu işi devlet ken
di namına görevlendirilmek üzere TPAO'ya vermiş
ti; yani arama, sondaj, üretme, nakliye ve rafinaj 
için Türkiye Petrollerini görevlendirmiştir. MTA'ya 
ise Türkiye sathındaki diğer madenlerin araştırılması 
için görevlerine devamı hususunda bir karar vermiş 
ve bu şekilde bir iş taksimi yapılmıştı. 

Bu bakımdan bunu şöyle ayırmakta fayda var : 
Esasında bunun ışığında MTA ilmî bir araştrmadan 
ileri gidememiştir, gidemez zaten; çünkü esas görevi 
Türkiye Petrolleri üzerine almıştı. 

Biz bu Kanun Tasarısını aldığımız zaman çalış
ma prensiplerimizi tespit ve ne yapmam z gerektiği 
hususunda bazı prensip kararlarına vardık. Şöyle ki : 

Geçmiş tecrübelerden istifade ederek ve halen 
dünyada uygulanmakta olan, petrolde anlaşılır bir 
şekilde, yani bir serbest piyasa uygulamasına doğru 
nasıl bir intikal yapılacağı hususu araştır İmiş, gerek 
Hükümet yetkilileri ve ilgili diğer bakanlıklarla gerek 
yabancı şirketlerle ve gerekse bu işle alakalı herkesle 
işbirliği yapılmış ve iktisadî işler Komisyonunun ha
zırlamış olduğu bu metin huzurunuza getirilmiştir. 

Bazı hususlarda mutabakatınız oldu, maddeler 
aynen kabul edildi, bazı maddelerde değişiklik yapıl
dı ve bazılarında ise, bu bir paket kanun olduğu için, 
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bir balansı temin etmek gayesiyle yeni maddeler ila
ve edilmesi öngörüldü. 

Bu kadar bir çerçeve çizdikten sonra, mühim olan 
iki karşılaştırmayı yapmakta bir fayda bulmaktayız : 
Biz neredeydik, nereye geldik?.. 

1954'te çıkarılan Petrol Kanunu hakikaten teş
vik edici bir mahiyette idi ve bunun faydalı birçok 
neticelerini gördük. Bilindiği gibi, zaten konuşmacı
lar da bunu belirttiler, Türkiye Petrolleri de dahil 
olmak üzere 1962'ye kadar büyük bir araştırma faa
liyetine girişildi. Yine bilindiği gibi bu araştırmala
rın meyveleri ancak uzun zamanda develope olmak
ta, yani 5 - 6 senede değil ancak 10 seneyi aşkın 
bir zamanda kendini göstermektedir ki, işte neticeler 
meydanda; 1969'da sağlanan en yüksek yerli pet
rol istihsalinin erişilmiş olduğu nokta. 

Sonra niçin bu duraklad ?.. Gayet tabiî açıkla
nan durumlarda şöyle bir durum gözükmekte : Po
litik sebeplerle, daha ziyade devletçi bir yola itilme
sinden dolayı gittikçe yük Türkiye Petrollerine doğ
ru kaymış, hemen hemen azalan miktarlarda; bu da 
üretilen miktarlara bağlı olarak kendini göstermiş
tir. 

Esasına bakarsak, niçin biz serbest piyasa fiya
tına geldik?.. 

Dikkat edilirse; 1954 yılındaki durum şudur : 
Petrol bulunmakta, istihsal edilmekte ve çıkan pet
rol kuyu başı fiyatına, yani maliyetine göre değer
lendirilmekte idi. Bunun anlamı şu : Oradaki kaça 
çıkmışt r, burada bir teşvik verilmiştir, bir miktar 
daha fazla para ki o zamanki rakamları verdiğimiz 
zaman bunun ne kadar olduğunu gösterecektir. 

Mesela 1954 senesinde 1,92 dolar civarında olan 
bir varil petrol (ki memleketimize 1,20 dolardan it
hal edilmekte idi, hususi anlaşmalara göre) en fazla 
şirketlere 30 - 50 cent kadar bir kâr marjı bırakmak
taydı; yani bütün kâr en fazla bu rakamlar içerisin
de idi. Diğer bir sözle, bir ton petrol için, Arap pet
rolünü esas alırsak ve bunun yedi misli olan bir hız 
kabul edersek en fazla 2 - 2,5 dolar kadar bir kâr 
marjı bırakıyor idi. Halbuki sonradan gittikçe petrol 
fiyatları arttı ve o hale geldi ki, esas bir fiyat de
ğil, aynen bir borsa fiyatı gibi, kendi aralarında al
dıkları ve dikte ettikleri bir kararla dünyaya hük
meden bir petrol fiyatına doğru gidildi ki buna «Şişi
rilmiş bir fiyat» denilebilir, bugünkü serbest piyasa 
fiyatına. 

İstihsal halen 5 - 6 dolar ikin, 34 dolara satıl
ması neticesi (ki bu Kanunu hazırladığımız zaman 
öyle idi, bugünlerde 30 dolara düştü) arada büyük 

— 277 

9 . 2 . 1983 O : 1 

bir kâr marj nın olduğu görülmekte. Bu işlerle uğra
şan büyük devletler de gayet tabiî ki bu kâr mar
jını şirketlere bırakmadılar, bunların vergi miktarını 
yükseltmek suretiyle, % 90'a varan ve hatta aşan 
miktarlarla vergi almak suretiyle kârlarını hudutla-
dılar. 

Bizdeki durum ise şöyleydi : 1974 senesinde ya
pılan reform kanununa göre kuyu başı fiyatının (ki o 
zamanlar 5,21 dolar kabul edildi) deminki hesaplara 
göre gittikçe yükseldiği görülünce bir dondurulma 
mevzubahis oldu ve öngörülen şey şu şekildeydi : 
5,21 dolar artı orada varil başına yapılan masraflar 
(ki bu 2 - 3 dolar civarındadır) ve mesela o gün için 
11 dolar olan farkın ise fona yatırılması uygulaması 
getirildi; yani «Fon uygulaması» denilen şeyin esası 
budur. Esas nda ben çıkardığım petrolün fiyatını 
donduruyorum, masrafını ilave ediyorum, gerisini 
de, yani dondurulmuş fiyatla olan farkını da fona 
alıyorum. 

Bizim getirdiğimiz bu. yeni anlayış tamamen dün
yada yapılmakta olan usullere uygun olmamakta ve 
biraz çağımıza uymamaktadır. Çünkü 1954'teki ma
liyet fiyatı artık serbest piyasa fiyatına uymuştur. 
Artık biz de serbest piyasa fiyat na doğru döndük; 
çünkü hesaplarımızı yaparken Körfez fiyatı esas 
alınmaktadır, mesela Haziran ayında Arabistan pet
rolünün bir varilinin 34 dolar olarak kabul edil
mesi gibi. 

Serbest fiyattan ne anlaşılmaktadır?.. Serbest fi
yattan anlaşılan şudur : Eğer ben memleketime en 
yakın olan yerden (ki en yakın olan yer Basra Kör
fezidir veyahutta Doğu Akdenizdeki pipe - line'nın 
ucudur) petrol getirdiğim zaman, rafinerime boşalt-
t ğım andaki bana maliyet fiyatı, yani Körfezdeki 
o günkü borsa fiyatı artı nakliye fiyatı ve diğer 
masraflar, yani benim Türkiye'deki hakikî maliyeti
mi getirmektedir. 

Buna göre bizim düşündüğümüze ve dışarıdan ge
lenlerin daima sordukları bir suale bu şekilde açık
lık getirmekte fayda bulduk, o da şuydu : «Ben Tür
kiye'ye gelirsem ne şekilde vergilendirileceğim, bunu 
ne şekilde geri alabileceğim, benim kazancım ne
dir?» Bu suale açıklık getirmek istedik ve bunu da 
1980 kararlarında alınmış olan % 55 marjını kul
lanmak suretiyle aynen bizim maddemize dercettik. 

Petrol Kanunundan istenilen şudur : Petrol rafi
nerime en uygun fiyatta kaça mal oluyor ise, Türki
ye'de benim istihsal ettiğim de aynı maliyete gele
cek ve bu işlendikten sonra, rafineri hududunu ter-
kederken gerekli gümrük ve diğer vergiler alınmak 
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suretiyle Türkiye içerisine intikal edecek. Yani esa- [ 
sında halen bir fiktif depo olarak çalışmakta olan 
rafinerilerdeki uygulama bir serbest liman esasına da
yanmakta ve gümrüksüz gelmekte olan petrollerin 
işlendikten sonra mahsullerinin rafineriyi terkeder-
ken, memleket içerisine girerken gümrüklenmek su
retiyle, gerekli belgelerin verilmesi suretiyle bunun 
değerlendirilmesi ve piyasaya intikalidir. 

Görüldüğü gibi, biz bu esastan gitmek suretiyle 
iktisadî tşler Komisyonu olarak görüşlerimiz, çalış
malarımızı bu yöne teksif ettik ve 1954'den bu yana 
görmüş olduğumuz müşkülatları kaldıracak şekilde 
maddeleri dercettik, kolayl klar sağladık, alınması ge
reken kararlarda çabukluk getirmek istedik. Bilhassa 
bir noktayı belirtmekte fayda var; çünkü petrol de
mek zaman demektir. Zaman aleyhe çalıştığı müd
detçe maddî bakımdan büyük kayıplarımız olmak
tadır. Zaten bazı yerlerde Bakana bu yetkinin tanın
ması bu yüzdendir. Çünkü, öyle ki, kısa bir anda, 
dakikalı anlarda bile karar verme durumu olabilir. 
Esas nda bir bakanımıza veyahut da Hükümete itimat 
etmemek diye bir şey mevzubahis olamaz. Çünkü, 
zaten bunu bir iş bölümü haline getirmek suretiyle 
bu yetkileri iyi tarif eder, belli yerlere koyarsak bu 
bir sürat kazanır ve istenilen hedefe erişilmiş olur. 
Bakana bu yetkiyi o bakımdan tanıdık. 

Â 
Dikkat edilirse bütün konuşmacılar bir noktada 

birleşmektedirler : Anahatlarıyla, bu Petrol Kanu
nunun bir an evvel çıkmasında bir görüş birliği ha
lindedirler. j 

Ben şimdi sırasıyla konuşmacıların suallerini ce- j 
vaplandırmaya çalışacağ m ve böylece konuyu topar
lamış olacağım : 

Sayın Sarıoğlu, anahatlarıyla, getirdiğimiz Kanun 
Tasarısındaki bir çok maddelerin yerinde olduğunu, I 
ancak bazı hususlarda mutabakatı olmadığını belirt
mektedir, ki onlardan bir tanesi MTA'nın durumu
dur : 

MTA'nın durumu, biraz evvel bahsettiğim gibi 
şöyledir : Petrol sistemi entegre bir sistemdir. Arama, 
sondaj, nakliye, rafinaj; hepsi birbirlerine uygun şe- I 
kilde çalışması ve zamanında, uygun şekilde bir ser- I 
vis vermesi gerekir ki, MTA'nın yerini vaktiyle Dev
let tayin etmiş ve aramada laboratuvar ve diğer ki- I 
sımlarda olan durumları kendisine vazife edinmiştir. I 

Sayın üyeler; I 
Zamanımız çok değerli olduğu için cevapları çok j 

kısa tutmaya çalışacağ m. Çünkü Petrol Kanununu I 
ancak yarın akşama kadar görüşme imkânımız var. j 
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Doğan Gürbüz arkadaşımıza genelinde cevap ver
diğimizi zannediyorum. 

Sayın Fırat arkadaşımızın söylediği rakamlar ko
nusunda mutabıkız. Muhakkak ki, Türkiye Petrolle
ri bizim bir öncümüzdür, bizim lokomotifimizdir. 
Bu Kanun esasında Türkiye Petrollerine, Kuruluş 
Kanunundaki anlam na göre bir yeni ruh, teşvikle 
çalışma imkânı vermektedir. Bir rekabetle girmesi la
zımdır. Şuna inanıyoruz ki, Türkiye Petrolleri petrol 
bulduğu nispette ancak diğer şirketler gelebilir. Bu 
bir teşviktir ve burada bir kısıtlama değil, eldeki 
bütün imkânların bir noktada toplanmasına çalışıl
mıştır. 

Rezervler hakk nda bahsetmiş oldukları katî ra
kam çok daha büyüktür ve bunu da muhakkak ara
mak ve bulmak gerekmektedir. 

Biz burada bir açıklık getirmeye çalıştık. Bu % 35 
Kanunda olan bir rakamdır. Öncelik diye bir şey 
yok; esas orijinal Petrol Kanununda % 12,5 Devlet 
hissesi ayrılmaktadır, 35'i ihraç etme hakkına sahip 
şekilde belirlenmektedir, ki onu açıklığa kavuşturmak 
istedik. 

Sayın Ahmet Senvar Doğu konuşmalarında, Tür
kiye Petrollerinin çalışmalarından sitayişle bahsetmiş
tir ve beraber de çal ştık. Bunu iftiharla söylerim. Ha
kikaten Türkiye Petrollerini; çalışmasını frenlemek 
değil, budamak değil, ileriye matuf, hakikî bir pet
rol şirketine yakışır şekilde yapmak doğru olur ka
naatindeyim. Diğer hususlara zaten maddelerde geç
tiği zaman cevap verilecektir. 

Efendim; genelinde cevap verdiğimi tahmin etmek
teyim. Zaten maddeler geçtiği zaman daha da açık
lanacaktır. Kısaca, biz, açık olarak dünyanın her ye
rinde anlaşılabilir lisanda bunu tertiplemeye, açık bir 
şekle getirmeye çalıştık; çünkü geleceklerin bir lisa
nını teşkil edecek, karş lıklı bir konuşmayı teşkil ede
cek olan bir durumdur, bir hesap işidir. Onun için 
bu şekilde huzurunuza getirdik. 

Teşekkürler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özman. 
Sayın Bakan, bir açıklama yapacaktınız; buyurun 

efendim. 
ENERJİ VE TABÎİ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin saygıdeğer üyeleri; 

Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkraların Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı Genel Kurulu
muzun görüşlerine ve tasviplerine sunulmuştur. Bu 
görüşmeler için yararlı ve gerekli olacağı inancı ile 



Danışma Meclisi B : 53 9 . 2 . 1983 0 : 1 

petrol faaliyetleri hakkında bazı bilgileri sunmakta 
fayda mütalaa ediyorum. 

Petrol ithalatının ülkemiz ekonomisinde ne kadar 
büyük ve menfi etkisi olduğu izahtan varestedir. 
1982 yılındaki 5,7 milyar dolarlık ihracatımıza karşı
lık, petrol ithalatımız 3,5 milyar dolar sarfiyata sebe
biyet vermiştir. Yani ihracatımızın 2/3'ü doğrudan 
doğruya petrol ithalatına ayrılmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan etüt ve araştırmalar mem
leketimizin büyük bir petrol ülkesi olamayacağı; fa
kat kendi ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabi
lecek kadar bir petrolün bulunma ihtimalini ortaya 
koymuştur. Burada bazı rakamlar vermek isterim : 

Bugünkü vaziyette ispatlanmış Türkiye'deki pet
rol rezervi 600 milyon tondur. Bugüne kadar alman 
petrol bu rezervden 60 milyon tondur. Birinci üretim 
sistemleriyle bu petrol rezervinden alınabilecek pet
rol miktarı da yine 60 milyon tondur, tkinci üretim 
sistemleriyle de (Ki, bunun çalışmaları bugün Batı 
Raman Sahasında yapılmaktadır) 40 milyon ton da
ha bir üretim mümkündür. Demek ki, önümüzdeki 
seneler içinde, bugün ispatlanmış olan petrol saha
larından 100 milyon ton seviyesinde bir petrol almak 
kabildir. 

Üretimimizi vasati olarak bugün 2,3 milyon ton 
kabul ederseniz, hiç yükselmezse 40 sene yetecektir; 
fakat bunun behemahal yükselmesi lazımdır. Çünkü 
Türk ekonomisi bu petrol yükü altında hakikaten 
kendisinden beklenen gelişmeyi gösteremez vaziyet
tedir. 

Son on yılda yerli petrol üretimimiz 3,5 milyon 
tondan 2,3 milyon tona düşmüştür. Yani maziye bak
tığımız zaman on yıl evvel petrol ihtiyacımızın % 
28'ini kendi üretimimizden karşılıyorduk, bugün an
cak % 14'ünü karşılıyoruz. Burada bir hamle yapa
mazsak, bir gelişme temin edemezsek bir müddet son
ra bu % 14 rakamında bile direnemeyeceğimiz ihti
mali vardır. 

Petrol bulma diğer ülkelerde olduğu gibi doğru
dan doğruya yapılan arama ile orantılıdır. Türkiye'
deki aramalar, kendi ülke büyüklüğümüzü düşünür
sek, fevkalade düşük düzeyde kalmaktadır. Petrol 
arama faaliyetleri, riski büyük, maliyeti yüksek ara
malardır. 3 bin metrelik bir petrol kuyusunun açıl
ması 2 milyon dolara baliğ olmaktadır ve Türki
ye'nin petrol aramalarına ayırabileceği rakam da, 
Yüksek Meclisimiz tarafından zaten görüşülmüş ve 
malumlarıdır. 

1983 yılı için petrol aramalarına ayırabildiğimiz 
tahsisatla TPAO'nun elindeki 38 tane sondaj makine

sinden yalnız 15'ini kullanabiliyoruz; buna da işaret 
etmek isterim. Yani bir müddet sonra duyulacaktır, 
gazetelerde de okuyacaksınız; bizim tahsisatımızla 
TPAO'nun ancak 15 tane petrol sondaj kulesini faa
liyete geçirebilecek bir gücü vardır. Mütebakisi ma
alesef elindeki tahsisatla çalıştırılmayacak vaziyet
te olacaktır. O zaman ne yapmak lazımdır? Demek 
ki, buraya başka yerlerden kaynak ayırtmak lazımdır. 
Bu nerelerden gelecektir? Bir taraftan yerli sermayeyi 
buna yöneltmek gerekir, diğer taraftan da yabancı 
sermayenin de buraya teşvik edilmesi lazımdır. Ta
biî bir taraftan da yabancı ve özel sektöre ilaveten 
de belki kamu kuruluşumuz olan TPAO'nun da bun
larla muhtelif ortaklıklar yapmasının muhakkak su
rette düşünülmesi lazımdır. 

Türkiye'de bugün petrol var mıdır, yok mudur? 
Tabiî aramadan burnu söylemek mümkün değil. Bu
güne kadar yapılmış aramalarda 600 milyon ton pet
rol rezervi tespit edilmiştir. Üretimimiz 2,3 milyon 
ton. Bunu yükseltmeyi hedef alıyoruz; fakat arama
lara her halükârda devam etmek lazımdır. Türkiye'
nin, Suudi Arabistan veyahut îran, Irak gibi dünya
da petrol ihraç eden bir ülke haline kısa zamanda 
gelmesi bence bir hayaldir; buna güvenmeyelim. Fa
kat her halükârda Türkiye, bugün ihtiyacının ancak 
% 14'ünü karşıladığı petrol üretimini yükseltmek 
potansiyeline sahiptir; bu bir vakıadır. Bugün Trak
ya'da doğal gaz imkânları her gün gelişmektedir, Gü
neybatıdaki petrol aramalarında petrol üretimini yük
seltecek imkânlar ve belirgiler görülmektedir; fakat 
bunların üzerine gidilmesi lazımdır. Bunların üzeri
ne giderken de yalnız bizim elimizdeki kamunun im
kânlarını değil, başka imkânları da seferber etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'de enerji kaynaklarını geliştirirken gayet 
tabiî hidrolik enerji kaynakları da çok önemlidir. 
Burada tekrar temas edildi; «Efendim, hidrolik ener
ji kaynaklarımızı daha kuvvetle geliştirelim...» Geliş
tirelim... Bugün hidrolik enerji kaynaklarından 1982 
de elektrik üretimimizin % 50ı'sini temin etmiş bulunu
yoruz. Burada bir risk faktörü vardır. Kurak bir sene 
geçtiği takdirde, sizin elektrik enerjisi dayanağınızın 
yalnız hidroliğe dayanması riskli olabilir. Çok geliş
miş ülkeler yatırılan her hidrolik santralın arkasına 
yedek olarak termik santral koyar; yani iki hidrolik 
gücü varsa bir tane yedek termik santral koyar. Yok
sa, enerjisi olmayan bir memlekette o enerjinin ol
mamasının maliyeti o kadar yüksektir ki, bunun he
sabının altından kalkmak zordur. Onun için bizim 
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buradaki hedefimiz, kullandığımız elektrik enerjisinin 
muayyen bir orantısını hidrolikten almak, mütebaki
sini termik kaynaklara dayandırmak mecburiyetin
deyiz ve bu orantıda kategorikman bir şeyi kesip at
mak kabil olmamakla beraber, % 40ı seviyesinde ol
ması lazımdır. Bugün Türkiye'nin hidrolik enerjiye 
elektrik yönünden dayanan rakamı % 50ı seviyesin
dedir. Yani buna rağmen hidrolik kaynaklarımızın 
elektrik enerjisinde kullanılmasına özellikle önem ve
rilecektir. 

Buradaki konuşmalarda iki konu üzerinde durul
du : Birisi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
bu Kanun Tasarısı aşırı yetkiler getiriyor. Bu yetki
lerin Bakanlar Kuruluna alınması konusu üzerinde 
duruldu. Gayet tabiî verilecek karar, Yüce Genel 
Kurulunuzun kararı olacaktır. 

Fakat şuna işaret etmek isterim ki, özellikle Batı 
dünyasında muayyen yetkilerin ve mesuliyetlerin mu
ayyen yerde toplanması ve bir makamda toplanması 
cihetine gidilmektedir; ama bunun tersi olan hadise
ler de vardır. Bu karar, doğrudan doğruya Yüksek 
Kurulunuzundur. 

MTA'nm petrol aramalarına tevcih edilmesi mev
zuuna bir göz atacak olursak; MTA'ya fevkalade 
önemli görevler verilmiştir. Bu görevlerin başında, 
Türkiye'nin bütün genel jeolojisini çıkartması lazım
dır ve Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından olan ma
denlerin tespiti ve bunların fizibil olup olmama etüt
lerini yapma konusu MTA'ya verilmiş bulunmakta
dır. 

Burada bir görev ayırımı yapılmıştır. TPAO pet
rol mevzuunda çalışacaktır. (Arama ve üretim), 
MTA'da madenlerin bulunması konusunda faaliyet 
gösterecektir. Bu iki teşekkülün birbirine yardımcı 
olan noktaları her zaman olacaktır. Fakat Tasarımız
da, her ikisini birden sondaj uzmanlarıyla teçhiz et
mek yerine, belki bu kadroyu tek yerde toplamak 
daha iyi olabilir inancıyla bu yola gidilmiştir. Bu iza
hatı da vermeyi faydalı gördüm. 

Bu Kanun Tasarısının getirdiği bazı önemli ko
nulara da, paragraf başı olarak işaret etmek istiyo
rum. 

Petrol arama ve bulma tamamen ekonomik bir 
hadisedir. Hadisenin cereyan edebilmesi için önemli 
olan husus ise, petrol arayan şirket ile petrol bulu
nan ülkenin menfaatlerinin dengeleme noktasının 
tespit edilmesidir. Gayet tabiî, aşırı derecede çok 
şey verirseniz belki çok kişi gelir; ama size fazla bir 
şey kalmaz. Bu dengeyi iyi bulmaya çalışıyoruz. Bu 

denge öyle bir noktada bulunması lazım ki, diğer ül
kelerde alınan tecrübe ve derslerden de istifade ede
rek, bu denge noktası nerededir diye üzerinde ça
lışılmıştır ve yapılmış olan çalışmalar bizi Tasarımız
daki hususlara getirmiştir. 

Memleketimizde petrol arama faaliyetlerinin ye
tersiz oluşu, yürürlükteki mevzuatın yukarıda arz 
edilen menfaatler dengesini tam temin etmemesine 
de bağlanabilir. Fakat, başka birçok şeylere de bağ
lanabilir. Bir memlekette bu ekonomik denge tam 
tesis edilecek vaziyete getirilmiştir; fakat memleketin 
içinde huzur yoktur ve güven yoktur. Onun için de 
yabancı sermaye gelmeyecektir veyahut özel sermaye 
parasını dağdaki kuyulara bağlamak istemeyecektir. 
Burada bu husus da çok mühimdir. Yalnız ekono
mik olarak bir dengenin bulunması da yetmez. Yani, biz 
bu Kanun Tasarısını çıkarırız, en iyi ekonomik den
ge noktasını buluruz; fakat yine Türkiye'ye de he
men akın olacağını da kabul etmek doğru değildir. 
Bir taraftan da güven verilmesi ve memlekette bir 
çalışma huzurunun devam ettirilmesi de fevkalade 
önemli olacaktır. 

Petrolümüzü bir an evvel ortaya çıkarmak, sırtı
mızdaki petrol yükünü atmak için alınması gereken 
en mühim tedbirdir. Bu tedbiri almadığımız zaman 
Türk ekonomisi daima ağırlaşmaya devam edecek 
bir petrol yüküyle karşı karşıyadır. 

Çok şanslı 1982 senesi geçirilmiştir; petrol fiyatı 
yükselmem iştir. 1983 başında petrol fiyateları aşağı 
doğru bir oynama göstermektedir. Bütün bunlar lehe 
olmakla beraber, uzun vadede baktığınız zaman, pet
rolün fiyatının bu seviyelerde kalmama ihtimali çok
tur. Bir ıtaraftan gelişen Türk ekonomisinin petrol ih-
tivacı çoğalacak, diğer taraftan da petrol fiyatları 
yükselecek; bu yük,- Türk ekonomisine taşınması zor 
olacak bir külfet de yüklemiştir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, 
Huzurunuzdaki Yasa Tasarısı, işte bu görüşlerle 

hazırlanmıştır. İktisadî işler Komisyonunuzun yoğun 
çalışmaları ve değerli katkılarıyla olgunlaşmış, Millî 
Savunma ve içişleri, Bütçe-Plan Komisyonlarının müs
pet mütalaalarına mazhar olmuştur. 

Genel olarak burada, bu Tasarının hazırlanması
na neden olan bazı önemli noktalara da işaret edip 
sözümü toparlayacağım. 

Kamu, bu işe kâfi derecede ödenek ve kaynak 
ayıramıyor. Petrol arama faaliyetlerinin büyük riski 
var. Yatırım için harcanacak paranın maliyeti göz 
önüne alınarak yerli veya yabancı müteşebbise karşı-
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lığını verme imkânını bulmamız lazım. Bunu verirsek 
bu aramalar çoğalacaktır ve Türkiye'nin petrol im
kânları geliştirilecektir. 

Uygulamada güçlükler çıkaran, tereddütler yaratan 
maddeler vardı. Bu maddeleri düzeltmek ihtiyacı var
dı; onun için bu Kanun Tasarısında ele alınmıştır. 

Parasal mükellefiyetler bugünkü para birimlerin
den çok geri kalmıştı; bu Kanun Tasarısında bunların 
düzeltilmesi lazımdı. 

Transfer, vergi ve gümrük işletmelerine sadelik ve 
kesinlik getirmek gerekiyordu. Hadise o kadar karı
şıktı ki, şunu itiraf edeyim : Nasıl çalıştığını bana iki 
günde anlatamadılar. Belki ben pek alışık olmadığım 
için anlayamadım, dedim; ama benim gibi çok kişi
nin de anlayamaması mümkün olan bu kadar karışık
lık hayretler verici idi; burada bunu biraz basitleştir
meye çalıştık. 

Karar mekanizmasını hızlandırmaya çalıştık. Hiç
bir vecibe yok : Adamın birisi gelmiş müracaat edi
yor; 10 gün, 15 gün uzayıp gidiyor. Bir ruhsatın çı
karılabilmesi aylara, aylara, bazen yıllara vabeste olu
yor ve bunun neticesinde de bizden artık herkes bıkı
yor ve beziyor. Bunları muayyen sınırlamalarla, bu 
hizmeti muayyen günlerde kamu idaresi olarak bizim 
yapma mükellefiyetimizi; Petrol İşlerine vererek bunu 
yaptırtacağız. 

Özet olarak arz ettiğim bu hususların yerine geti
rilmesiyle, petrol sektörümüzde petrol arama faali
yetlerinin önemli ilerlemeler kaydedebileceğine inanı
yorum. Muhterem Heyetinizin değerli fikirleri, görüş
leri be katkılarıyla Tasarımızın memleket menfaatle
rine en uygun şekle getirileceğine kanaatim tamdır. 

Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, Sayın Ba

kandan bir sual sorabilir miyiım?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
ALÂEDDİN AKSOY — Efendim, dış ilişkileri ze-

deleyecekse Sayın Bakanım cevap vermeyebilirler; 
sualim şudur : 

OPEC; petrol üreten üye devletlerin anlaşmaması 
sonucu dağıldı ve 1983 yılı için bir petrol rayici tes
pit edemediler. Serbest piyasada petrolün çok ucuzla-
dığı, hatta varilinin 70 dolara kadar düştüğü söylen
mektedir. Tam bu sırada, bundan bir müddet önce 
Sayın Bakanımız İran'a gittiler, 1983 ithalatı için 
İran'la bir anlaşma yaptılar. 

Acaba bu son durum muvacehesinde, yapılan an
laşma ile bizim hukukumuz korunulabilmiş midir?.. 
Bu serbest piyasadaki petrol rayici sebebiyle, İran'la 

I olan anlaşmalarımızda bir indirim yapılması mümkün 
müdür?.. 

Eğer mahzuru yoksa, bu sorumun cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, bir 

I sual de ben sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 

biraz önce Komisyonun değerli sözcüsü, «Bakana ve-
• rilen yetkilerin acele hallerde süratli karar alınma

sına matuf olduğunu» dile getirdiler. 
Yanlış hatırlamıyorsam 1976 yılında çıkmış olan 

7/12069 sayılı bir Karar vardır. Bu Kararın 2 nci 
maddesiyle Enerji Bakanlığına ithal fiyatını tespit ve 
ithalata izin yetkisi verilmektedir. Acaba böyle bir 

I yetki varken, her şeye rağmen kanuna bu yetkinin 
alınmasına neden gerek gördüler?.. Bunu sormak 
istiyorum, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkanım; Sayın 

Bakanımız izahatta bulunurken, 38 sondaj ekibi ol
duğunu, 1983 Bütçesine konan parayla ancak 15 son
daj ekibinin çalışabileceğini belirttiler, Bu 15 sondaj 
ekibi acaba kaç metre derinliğe inme kudretinde olan 
ekiptir?.. Bu sene konan parayla bu ekipler tam ran
dımanla, tam kudretleriyle sene sonuna kadar çalışa
bilecekler midir?.. Mümkünse bu iki sorumun ceva
bını istirham ediyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Bakan, üç üye arkadaşımız soru tevcih bu

yurdular. Lütfedip cevaplar mısınız efendim?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İran'da yapılmış olan anlaşmamız 5 milyon ton 

içindir ve buna karşılık Türkiye'den de bu petrolün 
satın alınmasıyla ilgili, Türkiye'nin ödemesi gereken 
miktarda bir ihracat anlaşması yapılacaktır; Türki
ye'den oraya ihracat. Bununla ilgili olarak da heyet 
Şubat ayı sonunda veya Mart ayının başında Türki-

I ye'ye gelmiş olacaktır. 
} İran'da yapılmış olan anlaşmada alınmış olan fi-
I yat şu şekildedir. İran'dan iki tip petrol alınmakta

dır. Birisi hafif, diğeri ağır. Hafif petrol için fiyat 30 
dolar 20 senttir, ağır petrol için de 29 dolar 30 sent-

' tir, 
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Bugün İran hafif petrolünün, ağır petrolünün ve 
Suud petrolünün dünya rayiçlerini her gün takip et
mekteyiz. Bugünkü vaziyette İran petrolü, bizim bu 
fiyatlarımızdan yaklaşık olarak 2 dolar seviyesinde 
daha aşağıda seyretmektedir. Suud petrolü buna kar
şılık yaklaşık olarak 5 dolar seviyesinde daha aşağı- j 
dadır. Gazetelerde bahsedilen bu 25 dolarlık ve 20 
dolarlık fiyatlar aslında yoktur ortalıkta ve bunlar 
olduğu takdirde bizim İran ile yapmış olduğumuz s 
anlaşmamızda (Buna benzer anlaşmalarımız Libya î 
ile Suudi Arabistan ile ve Irak ile vardır) kati surette 
almadığımız takdirde cezaî bir şart yoktur; fakat bu 
bir denge noktasıdır. Türkiye'nin alacağı petrole kar- ' 
şı İran, Türkiye'den ne kadar mal alacaktır?.. Bu mev- I 
zu bu ayın sonunda tespit edilecektir. Türkiye'nin 
petrol alımındaki menfaatleri günbegün takip edil- j 
mektedir. Bu mevzuda bilmiyorum, gereken şekliyle 
cevap verebildim mi?.. Birincisi budur. 

İkinci suale gelince : Bugün Bakanın, Bakanlar 
Kurulunun o kararıyla petrol alımında istediği şek
liyle alınan fiyatları onaylama yetkisine sahiptir. Bu 
yalnız bir Bakanlar Kurulu kararıyla Bakana veril
miştir. Bu sefer, bu Kanun ile Bakana verilmesi der
piş edilmiştir Tasarıda. Bu, biraz evvel de arz etti
ğim gibi, Yüce Kurulunuzun takdirine kalmış bir 
şeydir. Bu mevzuda ille Bakan olsun veyahut Bakan
lar Kurulu olsun demek mümkün değildir. 

Yalnız şu hadise çok önemlidir. Petrol fiyatları 
oynamaya başlarsa, (Ki, bu sene küçük bir oynama 
vardır.) bu oynamayı koca bir Bakanlar Kurulunun 
takip etmesi mümkün değildir. Belki bir kişiyi vazi
felendirip onun takip etmesi gerekecektir. Esasen bu, 
çıkmış olan bu Kararname ile de bugün mümkün
dür. Zaten bu kararnameye istinaden de Bakanlığı
mız bu mevzuyu günbegün takip etmektedir. 

Diğer bir sual de, bu sondaj kuleleriyle ilgilidir. 
Bizim sondaj kulelerimizin senede yapmış olduğu 
sondaj miktarını sayın üyelerimizden bir tanesi, gali- I 
ba Sayın Fırat, 4 300 metre olarak belirlemişti. Bu 
yaklaşık olarak doğrudur; ama rakam aşağı yukarı I 
5 500 metre seviyesindedir. Bu miktar aslında dün
yadaki normal sondaj kulelerinin performanslarından 
oldukça aşağıdadır. 

Biz 15 sondaj kulesiyle bu sene 110 000 metre 
tulde sondaj yapmayı planlamış ve hedeflemiş bulu
nuyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz sondajın I 
miktarı da 150 000 metredir. Bu seneki tahsisatımız 
biraz daha azdır. Bunu da bilgilerinize arz etmiş olu- I 
yorum. I 

Teşekkür ederim. 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, bir nokta 

kaldı, zannederim iyi ifade edemedim. Efendim, son
daj ekipleri kaç metre derinliğe inme imkânına sahip
tir; yani her kulenin, her sondaj ekibinin kaç metre 
derinliğe inme imkânı vardır?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKER — Sondaj ekiplerimizin en derine 
inebilecekleri nokta 5 000 metredir; 5 000 metreye 
inme kapasitesine sahip kulelerimiz vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. Tasarının mad
delerine geçilip geçilmemesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Petrol Kanununun Bara Maddelerimin DeglteMtnrasâ 
ve Kamuna Bazı Madde ve Fıkralar Ekllenanıesıi Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 3 üncü maddesinin 25 inci fıkrası
nın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 42 nci 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 3.25.a. — Türkiye'de üretilen PETROL'ün 
en yaikın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve iza
fi ağırlık bakımlarından normal Ve mutad 'ayarlama
lara göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına, aynı 
evsafta Petrol'ün dünya piyasasından Türkiye'de tes
lim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün 
giderlerin öklenıme's'i ile elde edilen meblağa veya eri-
silebilir dünya piyasası mevcut olmadığı takdirde 
petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim 
edildiği yerde fiilen uygulanan, ancak kullanma malk-
siadırua göre ilkame ettiği peltriol ürününün bilumum 
vergilerini ödemök kaydıyla, satış fiyatına, PİYASA 
FİYATI, '(Bu fılkrada belirtilen serbest rekabet fiya
tı ihtiyacın devamlı olarak teminine müsait bir piya
sadan fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz. 
Hampetrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî ga
zın piyasa fiyatının belirlenımesıinde kalori değeri de 
diklk'a'le alınır.) 

Madde 3.42. — Türkiye'nin Sİfahlı Kuvvetleriyle 
tüm sivil ihtiyaçlarını 'karşılayan petrol veya buna, 
tekabül eden petrol ürünlerine MEMLEKET İHTİ
YACI (Bu miktara Türkiye Limanlarında yabancı 
gemilere ve ihava meydanlarında yabancı uçaklara ve-
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rilen yakutlar ve Türkiye'deki taısıfiiyâhanıelenin tas
fiye ©atikleri petrol için kullandıkları yakıtlar dahil
dir.) 

BAŞKAN — 1 indi mıadde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler 'llütifdn isimlerini yazdırsınlar efendim. 
Sayın Hazrtedar... iB'aşka sayın üyemiz?... Yok. 

Sayın üyeler; bir hususu ıttılaınıza arz etimek is
terim. Ad kayıt işlemi bittikten sonra herhangi bir 
üyeye ayrıca könuşimla müsaadesi verilmeyecdktir 
efendüm. Bu nedenle her defasında soruyorum. 

Sayın Hazinedar'dan başka söz İsteyen sayın üye?... 
Yok. Ad kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Haznedar buyurun öf eridim. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Petrolün b'ir ülkenin dkonomisi üzeri ndeki öne
mine değinimıeyeoeğilm. Konuşmıa yapan bütün arka
daşlarım zalten bunu gayet veciz bir şekilde dile ge^ 
tirdiler. Özellikle Sayın Balkan, bunun Türkiye için 
ifade dtrriiş olduğu manayı da birkaç rakamla hu
zurunuzda ifade .öttü. 

Kanun fevkalade önemli bir kanun. Yalnız Kanun 
hakkında kesin bir karara varabilmek ve bilinçli oy 
kullanalbilm'dk açısından, Kanunda İfade edilen bazı 
'kavramların açıklığa kavuşması gerektiği kanısında
yım. Özellikle şu «Piyasa Fiyatı» konusunda ben 
epeyce düşündüm; fakat bütün detayı ile bu kavra
mı kavrayabildiğîmi ifade ©demiyorum. Nedeni ga
yet basit. Sayın Özıman bir ölçüde buna açıklık getir-
ımek istediler; fakat sesinin biraz yavaş çıkması ve 
bütün benîm düşündüğüm (hususlara değinmemiş ol
ması nedeniyle bu madldle benülm için hâlâ karanlığını 
muhafaza etmektedir. Şimdi onu teali etmeye çalışı
yorum. Eğer Sayın Hükümet veya Komisyon bu 
konuda ilave bilgi lütfederlerse sanınım bu madde ile 
ilgili oyumu daha bilinçli kullanma imkânına sahip 
olacağım. 

Madde, 'biraz evVel okunduğu gibi, şöyle başlı
yor; «Türkiye'de üretilen petrolün en yakın erişebi
lir duruya piyasasında...» Şimdi bir kavram var; «... en 
yakın erişilebilir dünya piyasası...» Buranın bîr yer 
olduğu anlaşılıyor. Bu yerin Basra Körfezi veyahultta 
petrol boru hattının ucundaki nokta olduğunu Sa-
yıin Özıman ifade ettiler. Yalnız burada bir şey var 
«erişilebilir» ne demek; «erişilebilirlik» Meyi ifade 
ediyor?... Acalba bu ekonomik bakımdan taşıma yö
nünden, dkonıomiilk taşıma ölçüleri içinde kalan bir 
mesafe midir?... Bu konu aydınlığa kavuşmuş değil. 
Çünkü alt tarafta bir de diyor ki, «Erişildbilir dünya 

piyasası mevcut olmadığı itakdirde...» Ben bunu anla
yamıyorum. Erişilebilir dünya piyasasının mevcut ol
maması ne demdk?... Meksika'da bile olsa oraya da 
ulaşmak ve oradan pdbrol ithal etmek mümkün ol
duğuna göre, bunun 'bir başka mana ifade etmesi la
zım, işte ben onu kavrayamadım. 

İkinci bir husus; yine okumaya devam ediyo
rum, «evsaf ve izafi ağırlık bakımlarından normal 
ve mutad ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest 
rekabet fiyatına...» diyor. Demek ki, Türkiye'de üre
tilen petrol var, bu petrolün evsafı ve izafi ağırlığına 
eşdeğer; o «erişildbilir dünya piyasasında» en yakın 
piyasada buna eşdeğer petrolün fiyatı bulunacak. Na
sıl bulunacak?., Birtakım usuller var; evsafı ve izafi 
ağırlığı yönünden normal ve mutad ayarlamalar ya
pılacakmış... Buradan gayet tabiî şu çıkıyor : Demdk 
ki, bir petrolün fiyatını bulma açısından normal ve 
mutad olmayan birtakım ayarlamaların yapılması da 
bahis konusu olabiliyor demektir. Bu normal ve 
mutad ayarlamaların dışında böyle bir hadise var 
mıdır, yok mudur; kesinlikle bunu tayin etmek müm
kün müdür, yoksa bazı şartlara mı tabidir?.. O husu
sunda açıklığa kavuşması gerektiği kanısındayım. 

Oradaki bu ayarlamadan sonra elde edilen fiya
ta «serbest rekabet fiyatı» ismi veriliyor. Bu fiyat 
tespit edildikten sonra o, «en yakın erişildbilir dün
ya piyasasında,» (Neresi ise o) tahmin ediyorum pet
rolün evsafına göre bu noktalar da değişebilir; çünkü 
o evsafta petrolün satıldığı bir yer olması lazım. Ay
nı noktada Türkiye'nin çeşitli yörelerinden çıkan pet
rolün evsafı ve izafi ağırlığı değişik olabileceğine gö
re, belki tek bir noktada o petrolü bulmak da kabil 
değildir; değişik noktalar, değişik yerler olabilir. Bun
ların aydınlığa kavuşması bakımından bunu izah et
mek istiyorum. 

Oradaki bu fiyat bulunduktan sonra, Türkiye'de 
teslim edildiği yere kadar yapılan bilcümle giderler, 
diyor. Bilcümle giderler, bütün giderlerin eklenmesi 
suretiyle elde edilen fiyata... Birinci baz bu. Dışarıda 
demek ki, en yakın erişilebilir dünya piyasasında 
Türkiye'de üretilen petrol evsafına ait bir fiyat tes
pit edilecek, bu fiyata oradan Türkiye'de teslim edil
diği noktaya kadar olan bütün giderler eklenecek... 
Şimdi gerekçeyi açıp okuduğumuz zaman buradan 
ifade edilmek istenilen hususun şu olduğu anlaşılı
yor : 

Evvelce ithalatta alınan Gümrük Vergisi, Damga 
Vergisi, Rıhtım Resmi ve belediye hissesi bu iletim 
yapan şirketlere bir sübvansiyon olarak ödenmekte 

— 283 — 



Danışma Meclisi B : 53 9 . 2 . 1983 O : 1 

imiş. Şimdi bu sistemden vezgeçiliyor, bu vergiler bu 
fiyatın dışında tutulmak isteniyor. Bu böyle isteni
yor; ama bunu ancak gerekçe ile birlikte okuduğunuz 
zaman anlıyorsunuz. Oysa Kanuna daha fazla açık
lık getirmek bakımından bir teklif olarak ifade ediyo
rum, acaba Sayın Komisyon ne der : Burada «bü
tün giderler» sözcüğünden evvel veya oraya «Güm
rükte alınan bütün vergi ve resimler hariç» sözcüğü 
konsa acaba daha fazla açıklık getirilmiş olmaz mı?.. 
Bunu ikinci bir husus olarak kendilerine tevcih ediyo
rum. 

Bunun dışında şu «erişilebilir dünya piyasası mev
cut olmaması» hadidesi nedir? Onu anlayamadım. 
Onun da izahını istirham ediyorum. 

O takdirde şimdi ne yapılacak?.. Böyle bir piyasa 
mevcut değilse orada, bir fiyat tespit edemiyorsunuz. 
O zaman ne oluyor? Bu petrol Türkiye'de üretiliyor; 
maddenin bundan sonraki kısmı şöyle «...petrol hak
kı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde 
fiilen uygulanan...» Yani diyelim ki, Shell Şirketi Di
yarbakır ve havalisinden petrol istihsal ediyor, bunu 
getiriyor İstanbul'da yahutta IPRAŞ Rafinerisine 
teslim ediyor; o teslim edildiği yerde fiilen uygula
nan fiyat... Burada bir ifade var, gerçi içine girdiği
niz zaman anlaşılıyor; ama ifade pek iyi değil gibi 
geldi, «ancak kullanma maksadına göre ikame etti
ği petrol ürününün bilumum vergilerini ödemek kay
dıyla...» Vergiler sübvansiyon olarak verilmekten 
vazgeçildiği için, o petrol hangi cins petrol olarak 
orada teslim ediyor ise ona ait bütün vergileri firma 
ödeyecek. O takdirde bu fiyata, bu satış fiyatına «Pi
yasa satış fiyatı» denir, diyor. 

Şimdi burada «ikame ettiği petrol ürünü» sözcü
ğü geçiyor. Bu sözcük bana biraz tuhaf geldi. Gali
ba yerine kaim olduğu petrol ürünü anlamına bir 
sözcük, bir ibare olacak. Yalnız «ikame ettiği petrol 
ürünü» ifadesinin belki de düzeltilmeye muhtaç ol
duğunu zannediyorum, belki yanılıyorum; bunun lüt
fen aydınlığa kavuşmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. ('Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon, Sayın Haznedar'ın konuşması 

üzerine bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
IKTİSADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANVE-

KÎLÎ M .YILMAZ ÖZMAN — Kısa bir açıklama 
yapayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANVE-

KİLt M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, sayın üye-

— 284 

mizin açıklanmasını istediği hususları şu şekilde açık
lamak faydalı olacak : 

Esasında bu petrolle alakalı bir kanun yapıldığı 
zaman, bunların bütün teknik tabirlerini yerine geti
ren bir Petrol Nizamnamesinin de yapılması hususunu 
dercetmiştim. Biraz evvel Sayın, Haznedar'ın bahset
miş olduğu hususların nasıl yapılacağı aynen Petrol 
Nizamnamesinde gösterilmiş ve bunun nasıl hesapla
nacağı belirtilmiştir. Diğer bir sözle bir nevi standar
dı demek lazım buna; yani nasıl olacağını, nasıl ya
pılabileceğini göstermiştir. Gayet kaba bir misal ve
reyim. Biz umumiyetle Arap petrolünü, 34 A.P.I. 
esas alırız. Diyelim ki, 26 A.P.I; yani daha ağır bir 
petrolün durumu nedir, mukayesesi nasıl olacaktır?.. 
İşte buradaki Nizamnamede getirilmiş olan şartlara 
göre bütün hususlar hesaplanır ve ona göre uygula
mada bir rakam çıkar. Zaten onun için bu piyasa ta
biri getirilmiştir. Dikkat edilirse burada iki hususu 
birbirinden ayırmak lazım. Bir yerli petrol vardır, 
memlekette istihsal edilen petrol; bir de ithal edilen 
petrol vardır. 

Şimdi dikkat edilirse buradaki balans ters yürü
mektedir. ithal edilen petrolden biz vaktiyle gümrük 
alırdık, yerli petrol içinse biz bu gümrük kadar süb-
vanse edilen bir durum getirmekte idik. Halbuki ye
ni getirilen bu piyasa fiyatında esas şudur : 

Hangi petrol olursa olsun rafineriye gelmekte, ra
fineride işlenmekte; yani serbest liman bölgesine gel
mekte, işlenmekte, ancak rafineriyi terk ederken bü
tün gümrük ve gerekli vergi işlemleri tahakkuk etti
rilmektedir. 

Acaba kısaca izah edebildim mi?.. Yani zaten 
onun için piyasa kavramı getirilmiştir ve bütün dün
yada bu yapılmaktadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özman. 
Sayın üyeler; birinci maddeyle ilgili önergeleri 

okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Madde 1 ile iktisadî işler Komisyonunun Petrol 

Kanununun 3.25.a maddesini tadil eden teklifinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

«Madde 3.25.a) Türkiye'de üretilen petrolün en 
yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi 
ağırlık bakımlarından normal ve mutat ayarlamalara 
göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına, aynı ev
safta petrolün dünya piyasasında Türkiye'de teslim 
edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün gi
derlerin ve Kurumlar Vergisiyle Gelir Vergisi tev-
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kifatı hariç, petrolle doğrudan doğruya ilgili vasıta
lı vergilerle gümrük vergi ve resimlerinin de eklen
mesiyle elde edilen meblağ veya erişilebilir dünya 
piyasası mevcut olmadığı takdirde petrol hakkı sa
hibi tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde fii
len uygulanan, ancak kullanma maksadıma göre ika
me ettiği petrol ürünün bilumum vergilerini ödemek 
kaydıyla, satış fiyatına, PİYASA FİYATI, (Bu fıkra
da belirtilen serbest rekabet fiyatı, ihtiyacın devam
lı olarak teminine müsait bir piyasadan fiilen sağla
nabilen fiyattan yüksek olamaz. Hampetrolle birlik
te üretilen gazın veya tabiî gazın piyasa fiyatının be
lirlenmesinde kalori değeri de dikkate alınır.) 

Kemal DAL Tevfik Fikret ALPASLAN 
A. Avni ŞAHIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddedeki, 6326 
sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 3 üncü 
maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendindeki değişik
liğe yedinci satırda «...bütün giderlerin» tabirinden 
sonra, «ve petrolle ilgili bilumum ithal vergi ve re
simlerin de....» tabirinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

t. Doğan GÜRBÜZ 

BAŞKAN — Sayın Şahin, önergeyle ilgili açıkla
mayı siz mi yapacaksınız? 

A. AVNÎ ŞAHİN — Ben yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A, AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
tkdisadî İşler Komisyonumuzun tedvin ettiği 

metinde 6326 sayılı Kanunda ve onu değiştiren 
1702 sayılı Kanunda muhafaza edilmiş bulunan ve 
petrol müstahsillerini teşvike matuf bulunan bir 
husus, sanıyorum bir sehiv eseri burada metinden 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Biz, yüksek malumlarınız olduğu gibi, yerli ve 
yabancı petrol müteşebbislerini caydırıcı veya dur
durucu bir anlam ifade eder hale gelmiş bulunan 
1702 sayılı Kanunu değiştirirken, iç ve dış serma
yeyi ve teknolojiyi Türkiye'ye celp etmek istiyoruz. 
Bunu yaparken de, kaşıkla verip sapıyla almak gibi 
bir yaklaşım içinde olmayacağımız gayet tabiidir. 
Burada öyle zannediyorum ki, bir sehiv olmuştur. 

Madde 3.25.a'nın yedinci satırında bir değişikliği 
teklif ediyoruz ki, bu, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
gerek 6326 sayılı Kanunda ve gerekse onu tadil et-
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miş bulunan 1702 sayılı Kanunda aynen mevcuttur, 
bu da şudur : Yedinci satırda, «...bütün giderlerin...» 
tabirinden sonra, «ve Kurumlar Vergisi ile Gelir Ver
gisi tevkifatı hariç, petrolle doğrudan doğruya ilgili 
vasıtalı vergilerle gümrük vergi ve resimlerinin de...» 
ibaresini ekliyoruz; «... eklenmesiyle elde edilen...» 
diye devam ediyoruz. Bu, muhterem arkadaşlarım; 
bir teşvik unsurudur. Bu itibarla kanunun amaçladı
ğımız noktaya varabilmesi için, çıkarılması veya ta
dilatı için, esas aldığımız hedefe götürebilmesi için 
bu tamamlayıcı ibareyi de buraya eklememizde bü
yük fayda mülahaza ediyorum. Keyfiyeti olumlu gö
receğiniz inancıyla hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Şahin, Sayın Dal ve Sayın Alpaslan'ın öner

gesi üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Şahin ve arkadaşlarının 

önergesi üzerindeki düşüncenizi lütfen açıklar mısınız 
efendim? önergeye katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz? 

İKTİSADÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Efendim, biz bu durum kar
şısında Komisyonun verdiği maddeyi tamamen çıka
rıyoruz, Hükümetten gelen ilk şekli kabul ediyoruz 
efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurunuz efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, esasen da

ha evvel Yüce Mecliste bu konu teknik bakımdan 
konuşuldu. Hükümet teklifi «6326 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir» 
şeklindedir. Bunu, gerek Bütçe - Plan Komisyonu, 
gerekse İktisadî İşler Komisyonu maddenin sonuna 
almış. 

Ayrıca Hükümet teklifinde bulunmayan «6326 
sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 3 üncü 
maddesinin 25 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir» diyor. Böyle bir teklif yok. Böy
le bir teklif ne Bütçe - Plan Komisyonuna gelmiştir 
Hükümetten, ne de İktisadî İşler Komisyonuna gel
miştir. Biz öyle bir şeyle karşılaşıyoruz ki şimdi, Hü
kümet tarafından teklif edilmeyen, Yüksek Meclis
ten 10 üyenin imzasıyla teklif edilmeyen bir konu 
önümüzde müzakere mevzuu oluyor. Bu konuyu ge
rek Komisyondan, gerekse Hükümetten açıklamasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, zaten şu anda Ko
misyon da bir rücu ile, Hükümetten gelmediğinden 
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bahisle, biraz evvel okutulan 1 inci maddenin, (a) 
bendinin; yani 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Ka
nunla değişik 3 üncü maddesinin 25 inci fıkrasının 
(a) bendinin metinden çıkartılmasını ve sadece oyla
manın aynı 3 üncü maddenin 42 nci fıkrasıyla yeti-
nilmesi hususunu getirmiş bulunmakta; yani bu mad
de metnini değiştirmekte ve Hükümetin teklifine ay
nen katıldığını beyan etmektedir. 

Bu nedenle Sayın Şahin önergeniz üzerinde bir 
işlem yapılması artık mümkün değildir. Böyle bir ko
nu yok artık. Önergenizi geri alıyor musunuz? 

A. AVNİ ŞAHlN — Evet efendim, önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz?.. 
î. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, ben de 

geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Şimdi efendim, bu 

duruma göre biz, yabancı sermayeyi Türkiye'de pet
rol araması için teşvik ediyoruz. Teşvik etmek de
mek, bir nevi serbest pazar gibi yabancı sermaye Tür
kiye'de petrol bulduğu zaman dünya piyasalarına gö
re Türkiye'de herhangi bir rüsum almadan ihraç et
mesi demektir. 

Maddede iki husus vardır : Bir tanesi, serbest pi
yasaya göre petrolü ihraç etmesini serbest bırakıyo
ruz; ikinci husus, şayet bunu Türk piyasasına getir
diği takdirde vergilendiriyoruz. Bu husus nasıl ola
caktır, bunu anlayamadım? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Fırat, soru mu efendim?.. Buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; önerge sa

hipleri önergelerinde maddeye ilave edilecek kısa bir 
ibareyle Türkiye'de özel ve yabancı şirketlerin petrol 
aramalarını daha fazla teşvik ettiklerini, belirttiler; o 
ilave ile. 

Komisyon da bunun üzerine maddeyi geri aldı. 
Daha önce Sayın Haznedar burada bir şeyi vurgula
dı «Piyasa fiyatı nedir?» dedi. Hâlâ bu konu müp
hemdir; bir. 

İkincisi; Sayın Komisyon maddeyi geri alırken... 
BAŞKAN — Maddeyi geri almadı Sayın Fırat. 

Şu anda, kendi tedvin ettiği madde yerine, Hükümet 
Tasarısjndakini madde olarak getirdi efendim. \' 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, arz- etmek 
istediğim odur zaten. Kendi maddesini geri alırken, 
buradaki düşüncesi nedir? Bunu bize bu kürsüden 
açıklaması lazım. Aksi halde Bütçe - Plan Komisyo

nunun metni vardır; o metin üzerinde ben önerge ve
receğim. Yüce Kurulu lütfen aydınlatsınlar; neden 
getirdiler, neden geri aldılar? İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, bir hususu ıttılaınıza arz etmekte 

Başkanlık Divanı olarak yarar görmekteyim. 
Sayın İktisadî İşler Komisyonu maddeyi geri al

mış değildir efendim. Sadece mevcut önerge üzerine; 
«Maddenin bu şekilde düzenlenmesi yerine, doğru
dan doğruya Hükümetin birinci madde olarak getir
miş olduğu düzenlemeye katıldıklarını; yani birinci 
maddede birinci fıkra olarak getirdikleri hususun, 
madde metninden çıkarılmasının uygun olacağını» be
yan etmişlerdir. Arz ederim efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Bayer ve Sayın Fırat, ay
rı ayrı birer soru tevcih ettiler efendim. Bir cevap ve
recek misiniz?.. 

Bir cevabınız yoksa, «Cevabımız yok» dersiniz, 
zabıtlara geçiririz efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Vereceğiz efendim, Sayın Aş
kın cevap verecekler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aşkın. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli Meclis 
üyeleri; 

Önümüzdeki Petrol Kanununda yapılan tadilat 
tasarısı ile üç aşamalı bir gelişmenin öngörüldüğü ma
lumunuzdur. Bunlardan birincisi; Türkiye'nin kendi 
petrol arama - üretme imkânlarını teşvik etmek. İkin
cisi; Türkiye'ye gelmiş olan yabancı petrol şirketle
rinin sadece bugünkü üretimlerinin değil, arama ve 
yeni üretimlerini teşvik etmek. Üçüncü aşama ola
rak da yeni, başka petrol şirketlerini de Türkiye'ye 
çekmek ve bu suretle petrolde hâkim ülkeler karşı
sında, altını çizerek tekrar ediyorum, petrolde hâkim 
olan ülkeler karşısında daha farklı, daha teşvik edi
ci, daha cazibeli bir teşvik kanunu hazırlamaktır. 

Bu açıdan ele alındığında, şüphesiz ilk akla gelen 
şey, bugüne kadar mevcut ve daha önce değiştirilmiş 
petrol yasalarıyla ve ondan sonra bu yasaları açıkla
yan ve 24 Ocak kararlarından sonra ortaya çıkan ka
rarnamelerle tanınmış olan hakları geri almaksızın, 
bu hakları konsolide eden, sağlamlaştıran ve bu hak
ları teminat altına alan ve bunun üzerinde de daha 
basit ve daha sağlam bir sistem getiren bir yöndedir. 

Dolayısıyla bu çerçeveden ele alındığında, sayın 
üyelerin vermiş oldukları önergeler de dikkate alın
dığında, Sayın Bayazıt'ın hukukî açıdan yapmış ol
dukları eleştiri de dikkate alındığında, Komisyon 
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olarak bizim birinci maddeye ilave ettiğimiz 3,25 a 
bendinin gereksiz ve Kanunun temel amaçlarına aykı
rı düştüğü anlaşıldığı için ve piyasa fiyatıyla diğer 
tanımlar mevcut kanunlarda ve kararnamelerde açık
ça belirtildiği için, aklın yolu birdir diyerek Komis
yonumuz bu fıkrayı geri almıştır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın üyeler; Komisyonun vaki beyanına göre, 

birinci maddeyi, birinci fıkra çıkarıldıktan sonra ve 
Hükümet Tasarısı biçiminde yeniden okutup oylaya
cağım efendim. 

Maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desine aşağıdaki 42 nci fıkra eklenmiştir. 
Madde 3. — 42. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleriy

le tüm sivil ihtiyaçlarına tekabül eden petrole memle
ket ihtiyacı (Bu miktara Türkiye limanlarında yaban
cı gemilere ve hava meydanlarında yabancı uçaklara 
verilen yakıtlar ve Türkiye'deki tasfiyehanelerin tas
fiye etmeleri gereken petrol için kullandıkları yakıtlar 
dahildir.) 

BAŞKAN — Sayın Haznedar buyurunuz. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR '— Bir soru sor
mak istiyorum efendim. 

Komisyon bu üçüncü maddenin 42 nci fıkrasıyla 
ilgili bir değişiklik yapmıştır. Hükümet Tasarısında 
son cümle içinde var... 

BAŞKAN — «Petrol veya buna tekabül eden pet
rol ürünlerine...» demişlerdir efendim, evet. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — «Tasfiye etme
leri gereken petrol için...» ibaresi yerine, «Tasfiye 
ettikleri petrol için...» deyimini kullanmak suretiyle 
bir değişiklik yapmışlardır. 

Şimdi ben soruyorum : Tasfiyehanelerin tasfiye 
etmeleri gereken petrol nedir ve ikisi arasındaki fark 
nasıl teşekkül etmektedir? «Tasfiye ettikleri petrol» 
ile «Tasfiye etmeleri gereken petrol» arasındaki fark 
nedir? Bunun lütfen izahatını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon, Sayın Haznedar'ın beyanı açık

tır : «Komisyonun yeniden düzenlediği 42 nci fıkra
da Hükümet Tasarısına göre vaki bir değişiklik var» 
diyorlar; ama siz teklifi komisyon metni olarak ka
bul etmiş durumdasınız. «Bu farklılık neden ileri ge
liyor.» derler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHRİ İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
ben izahatta bulunayım. 

Bizim rafinerilerimize verilen programlar, onların 
yapmakla yükümlü oldukları işlerdir. Onun için, «Tas
fiye etmeleri gereken» şekliyle Hükümet Tasarısı gel
miştir. Aslında Komisyonda görüşülmesindeki kelime 
de Hükümetimizi rahatsız etmediği için, biz ona bir 
muhalefette bulunmadık. Aslında rafinerilere prog
ram Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
verilir. Onun için, «Tasfiye etmeleri gereken» tabiri 
doğrudur; ama öbürünün de Hükümetimizce bir mah
zuru yoktur; her ikisi kullanılabilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; birinci maddeyi, Hükümet Tasarısı 

biçiminde Komisyon kabul ettiğine göre, bu biçim
de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve iş
letme ruhsatnamesi ile belge alma hakkı 6327 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu haklardan bir kıs
mını veya bunların tamamını katıldığı ortaklıklar ara
cılığı ile kullanabilir veya bu ortaklıklara bu Kanun
da öngörülen hükümler dahilinde devredebilir. An
cak, devredilen ruhsat ve belgeler Kanunda gösterilen 
sınırlayıcı hükümleri aşamaz. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, ger
çek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve 
Türkiye Cumhuriyet Kanunları veya yabancı devlet
ler mevzuatına göre (Kamu İktisadî Teşekkülü) veya 
sermaye şirketi niteliğinde bulunan kuruluşlara da 
müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi 
ve bu Kanunun 60 inci maddesinde yazılı şartlarla 
belge verilebilir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Doğu, Sayın Yarkın, Sayın Ökte. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Doğu, buyurunuz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Okunan madde, Hükümetin düzenleyerek huzu

runuza getirdiği maddedir, metin aynen öyledir. Bu
nu, Bütçe Komisyonundaki görüşmelerimiz, müzake
relerimiz sırasında Hükümetten gelen bazı telkinatla-
rı da nazarı dikkate alarak, daha iyi şekilde tedvin 
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ettik, müsaade buyurulursa yavaş yavaş okumak is
tiyorum efendim: 

«Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve 
işletme ruhsatnamesi alma hakkı 6327 sayılı Kanun
la kurulmuş bulunan TPAO'na aittir.» 

Hükümetten gelen metinde de buna paralellik 
vardır. «Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve 
sermayesine hakim olduğu uzman kuruluşlarca kul
lanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu kuru
luşlara devredebilir.» 

Hükümetten gelen metinde bu gayeye matuf bir 
açıklık yok. Bu gaye istihdaf edilmiş; ama biz bunu 
gayesine müteveccih şekilde düzenledik Bütçe Ko
misyonunda. 

«Ancak, iktisap edilen ruhsatlar Kanunda gös
terilen sınırlayıcı hükümleri aşamaz.» 

Hükümetten gelen metinde de bu zaten var. 
Esas ilave edilen şu oldu değerli arkadaşlarım: 

«Devlet adına-kuruluş amacına uygun olmak şartıy-
le sermayesinin % 51 inden fazlası Devlete ait olan-
kamu kuruluşlarına, Bakanlar Kurulu kararı ile bel
ge verilebilir.» 

Hükümetten gelen metinde böyle bir açıklık yok
tu; yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı elin
deki ruhsatları herhangi bir şahıs şirketine de vere
bilecek anlamı çıkıyordu. Biz buna; mademki bir 
kamu kuruluşudur, kamu kuruluşunun sahip olduğu 
birtakım yetkileri devrederken de hiç olmazsa % 51 'i 
Devlet tarafından sermayesi vazedilmiş şirketlere bu
nu versin diyerek, başka kamu kuruluşlarının da pet
rol aramasına teşvikçi olmasını öngörmek suretiyle 
böyle bir ilave yaptık. 

Devam ediyorum değerli arkadaşlarım: 
«Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, 

gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları veya yabancı dev
letler mevzuatına göre...» diye devam ediyor; bu 
aynen Hükümetten gelen tasarı ile paraleldir. Yal
nız, Bütçe Komisyonumuzdaki görüşmelerimiz sıra
sında, görüşlerine hukukî yönden saygı duyduğum 
bir değerli arkadaşımın bu konuda bir muhalefet 
şerhi vardır; söz aldı, belki kendisi de konuşacaktır 
Sayın Ökte kardeşimiz, «Metinde (İktisadî Devlet 
Teşekkülleri) lafı geçmektedir. Acaba, Türk Mev
zuatında olan İktisadi Devlet Teşekküleri diğer ya
bancı mevzuatta da var mıdır? Bunun uygulanması 
için biz bir tersliğe girip de, sanki yabancı mevzuatı 
da kendi mevzuatımıza benzetmek gibi, maddede 
istenilenden, gayesinden daha dışarı çıkarak bir yo

rum şeklini mi benimsemiş oluyoruz?» demişlerdi. 
Sanırım kendileri de bu konuda konuşacaklardır. 

Benim bir önergem vardır Sayın Başkanım; Büt-
çe-Plan Komisyonundan gelen metnin oylanmasını 
istedim, sanırım söz sırası verildiği zaman buna açık
lamak imkânı doğacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyor, teşekkür ediyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Yarkın, buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Tasarının 2 nci maddesiyle 6326 sayılı Kanunun 

6 ncı maddesi değiştirilmektedir. Bu, Tasarının ve 
Kanunun en önemli maddesidir. Maddenin 1 inci 
fıkrasında: «Devlet adına müsaade, arama ve işlet
me ruhsatnamesi ile belge alma hakkı 6327 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu haklardan bir 
kısmını veya bunların tamamını katıldığı ortaklıklar 
aracılığı ile kullanabilir.» denmektedir. 1 inci fıkra, 
Anayasamızın 168 inci maddesine uygun olarak ha
zırlanmıştır, bu fıkra üzerinde derhangi bir diyece
ğimiz yoktur. 

Ancak, 1 inci fıkrada: «Bu ortaklıklara bu Ka
nunda öngörülen hükümler dahilinde devredebilir.» 
deyimi var. Anayasada bu, «Belli bir süre için dev
redebilir.» şeklindedir, ama sanıyorum Kanunun di
ğer maddelerinde bu belli süre, zaten bir süre ile 
tahdit edildiği ve gösterildiği için, burada belki o 
yüzden zikretmemiş olabilirler; ama fıkranın Anaya
saya tam uygunluğunu sağlamak için «Belli bir süre 
için devredebilir.» deyimi ilave edilebilir. 

2 nci fıkra üzerinde arz edeceğim hususlar şun-
iardır : 

Burada önemli olan, (ki tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada değinmiştim) yabancı devlet mevzuatına 
göre Kamu iktisadi Teşekkülü niteliğinde olan ku
ruluşa da, müsaade, arama, işletme ruhsatnamesi 
verilmesi konusu. Bu konu üzerinde Sayın Ökte'nin 
de geniş b r muhalefeti vardır. Karşı oy yazısında, 
bunun yaratacağı karışıklıklara ve ayrıca bunun hü
kümranlık haklarıyla ilgili olduğu hususuna da de
ğinmektedir. 

Bendeniz bu konuda 1954'te yürürlüğe giren 6326 
sayılı Kanunun 12 nci maddesini de (ki, bu madde 
bu Kanunun gördüğü dört değişiklikte de değişikliğe 
uğramamıştır; yani hiç bir hükümet, hiç bir parlamen
to bu maddeyi değiştirmemiştir) evvela o maddeyi oku
yacağım, sonra o madde dahilinde bu yabancı dev-
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letler mevzuatına göre «Kamu İktisadi Teşekkülü» ı 
deyiminin bu maddede yer alıp almamasını beraber 
inceleyeceğiz. 

12 nci madde 6326 sayılı Kanunun «Milli men
faatlerin korunması» başlıklı bölümünün ilk madde
sidir. Madde şöyle : I 

«Madde 12. — 
1. — Yabancı devletlerin doğrudan doğruya ve- I 

ya dolayısıyla 'idaresinde müessir olabilecekleri mi'k- I 
yasta veya şekilde malî ilgileri veya menfaatleri bu- I 
lunan hükmî şahıslarla...» I 

Kim bunlar?.. Şimdi getirilen maddeye göre en I 
azından yabancı devlet mevzuatına göre İktisadî Dev- I 
let Teşekkülü niteliğinde olan, ister % 50 den fazla 
olsun, aşağı olsun önemli değil. Burada diyor ki: I 
«...idaresinde müessir olabilecekleri mikyasta veya I 
şekilde malî ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmî j 
şahıslar; I 

a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve petrol I 
ameliyatı yapamazlar; I 

b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve gay- I 
rimenkul emvali satın alamazlar veya bunlar üze- I 
rinde hak veya menfaat tesis edemezler; I 

c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya onun I 
bir kısmını teşkil eden tesisleri kuramaz ve işlete- I 
mezler.» I 

Sayın üyeler; I 
Arz ettiğim gibi, bu madde bugüne kadar her- I 

hangi bir değişikliğe uğramamıştır. Ancak, bu mad- I 
denin son bendinde şöyle bir hüküm vardır; 12 nci I 
maddenin 2 nci fıkrası: «Bakanlar Kurulu kararıyla I 
bu hükme istisna tanınabilir.» diyor. Demek oluyor I 
ki, kanunlarımızda (ki, bu Kanun yürürlüğe girmiş I 
ve bu maddesi hiç değişmemiştir.) yabancı bir dev- I 
letin nüfuzu altında olabilecek nitelikte olan, onun I 
malî veya başka surette menfaati bulunan herhangi I 
bir kuruluşa, bir şirkete Türkiye'de petrol arama I 
hakkı, işletme hakkı verilmemiştir, verilmemektedir. I 

Buna istisna konulabilir; yani Hükümet şimdi I 
getirdiği Tasarıda, «Biz bu konuyu da kapatmak I 
istemedik, bu konuda millî yararlar bulunabilir veya I 
millî menfaatlere aykırı olmayan şekliyle birtakım I 
müşterek çalışmalar olabilir, bunun için getirdik.» I 
derse dahi; buna zaten imkân veren 12 nci madde- I 
nin son fıkrası var, hem de Bakanlar Kuruluna yet- I 
ki verilmiş; «Bakanlar Kurulu kararıyla bu hükme I 
istisna tanınabilir.» deniyor. I 

O halde, şimdi çok genel nitelikte ve artık ta- I 
mamen maddeyi normal olarak uygulanabilir hale I 
sokacak şekilde, yabancı devlet mevzuatına göre Ka- | 
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mu iktisadî Teşekkülü niteliğinde olan bir kuruluşa 
da, arama, işletme ruhsatnamesi alma hakkı veya 
belge alma hakkı verilmesine kesinlikle lüzum yok
tur, bunun bu maddeden çıkarılması uygun olacak
tır. 

2 nci fıkra üzerinde duracağımız ikinci husus da, 
belge alma hakkı konusudur. 

Bu kuruluşları saydıktan sonra burada deniyor 
ki; «Türkiye Cumhuriyeti Kanunları veya yabancı 
devletler mevzuatına göre (Kamu İktisadî Teşekkü
lü)». Bunu çıkardığımızı kabul edelim. Devam edi
yor; «sermaye şirketi niteliğinde bulunan kuruluşlar 
ve sermaye şirketi niteliğindeki yerli kuruluşları
mız.» Bunlara belge alma hakkı (ki, bu rafineri tesi
si kurma ve petrol boru hattı tesisini kurma hakkı 
niteliğindedir.) daha evvel sadece Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aitti. 

60 inci maddede de şöyle bir hüküm vardır; Pet
rol; Petrol Kanununun 60 inci maddesinin halen 
yürürlükteki hükmüne göre: «İşletmeciye tasfiye 
ameliyeleri ve işletme sahası dışındaki petrol boru 
hattı hariç olmak üzere, yapılması mümkün olan 
diğer ameliyeler için ancak belge verilmektedir.» der. 
Demek ki, bunun dışında belge hakkı yoktur. 

Şimdi, burada 60 inci maddeye göre belge hak
kı tanınıyor ve 60 inci madde de ayrıca değiştirili
yor ve 60 inci maddede biraz önce okuduğum istis
nai şartlar da kaldırılarak, sadece rezerv durumu 
ve ekonomik gerekler yeterli görülüyor. Belge alma 
hakkı gibi önemli bir hakkın, yine sadece Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına ait olması veya bu 
kuruluşlara da verilecek ise, halen yürürlükteki hü
kümde olduğu gibi, belge hissesinin yarıdan fazlası
nın devlete ait olmak şartıyla verilmesinin yer al
masıdır. 

Demek ki bu ikinci fıkrada iki önemli değişik
liğe yer vermekte yarar vardır. Birincisi, «Yabancı 
devlet mevzuatına» ve «KİT'lere» deyiminin çıka
rılması, ikincisi de, bunun Türkiye Cumhuriyeti Ka
nunlarına veya yabancı devletler mevzuatı kanunla
rına göre, sermaye şirketi niteliğinde olan kuruluş
lara belge alma hakkının, bu hakkın yarıdan fazla 
hissesinin devlete ait olması kaydıyla, yani yürürlük
teki hükümdeki gibi verilmesinde yarar vardır. 

Bu madde üzerinde, esasen bu nitelikte bir öner
gem de vardır. Dolayısıyla, önergemle ilgili olarak 
ayrıca söz almama gerek kalmayacak. 

Ayrıca, yine tümü üzerinde yaptığımız konuşma
da değinmiştik; «Maden Tetkik Arama Enstitüsü-
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nün de bu faaliyetlere katılmasında yarar vardır.» 
demiştik. Kuruluş 1935ten bu tarafa, yani kurulu
şundan beri bu çalışmalara da girmiş, 1941 yılında 
ilk petrolü bulmuş ve çıkan bütün kanunlar sırasın
da da bu Kuruluş en azından sondaj çalışmalarını, 
istikşaf çalışmalarını devam ettirmiştir. Yani bu ça
lışmaları, elbette ki Maden Tetkik Arama Enstitüsü, 
adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye'deki bütün ma
den sahalarının tespiti, keşfedilmesi, aranması temel 
göreviyle ilgilidir. Ancak, petrol konusunda da bu
güne kadar yaptığı etüt çalışmalarını, istikşaf çalış
malarını devam ettirmesinde, bu konuda Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığıyla işbirliği içinde bulun
masında fayda vardır. Yoksa, elbette ki bütün ara-

. ma, işletme çalışmalarının ve belge alma hakkının 
devlet adına tek bir kuruluşta toplanmasında fayda 
vardır. Birinci fıkradaki bu faydaya inanıyoruz; an
cak bu arama ve istikşaf çalışmaları konusunda Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyla işbirliği içinde 
bulunmasında yarar vardır. Bir de bu hususun mad
deye ilavesini lüzumlu görüyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın ökte, buyurun efendim. 
ERTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — Yüce Meclisin 

Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeleri; 
Bu meclisin en büyük özelliği, kanıtlanmış özel

liği; iktisadî olsun, siyasî olsun, malî olsun, kısacası 
her sahadaki bağımsızlık ve millî hâkimiyet üzerin
deki hassasiyetidir. 

Meseleyi başından beri izlediğiniz zaman ve özel
likle çok değerli Komisyon sözcülerini ve Cumhuri
yet Hükümetinin Temsilcisini dinlediğiniz zaman, 
konunun iktisadî olduğunu, petrolün muhakkak aran
ması gerektiğini, bulunması gerektiğini, bunun da 
kendi imkânlarımızla mümkün olmadığını, yabancı 
sermayeye, yabancı teknolojiye; kısacası gelişmiş tek
nolojiye, gelişmiş birçok şirketlere ihtiyacımız oldu
ğu vurgulanmıştır. Bunda kimsenin tereddüdü de 
yoktur. Gayet tabiî ki, yabancı sermaye gelecektir, 
yabancı teknoloji gelecektir. Zaten, bu bir vakıadır. 
Yayınlanan istatistikler, resmi dokümanlar, Türkiye-
de petrol arama, işletme, rafineri kurma gibi husus
ların % 90'ından daha fazlasının yabancılar elinde 
olduğunu gösteriyor. Bu açıktır, bu bir vakıadır. 
Yalnız, gelen Hükümet teklifiyle ve Komisyonun da 
kabulüyle bir yeni durum hâsıl olmuştur. Çok değer
li üyeler bu durumu size açıklamışlardır. Meselenin 
yalnız iktisadî cephesi dikkate alınarak, başka cep
heleri ihmal edilemez. Devlet hayatı bir bütündür ve 

• bu bütünün icabı yapılır. Devlet, İktisadî hayatıyla, 
siyasî hayatıyla, kültürel hayatıyla, sosyal hayatıyla 
bir bütündür. «Petrol arayacağız» diye imtiyaz veri
lemez, hiç bir yabancı devlete imtiyaz verilemez, hiç 
bir yabancı devletin şu veya bu şekilde sızmasına 
imtiyaz verilemez, işte bu 6 ncı maddenin ikinci fık
rası bu. imtiyaz belgesidir. («Bağırma» sesleri) 

Daha çok şey yaparız, yalnız bağırmayız. 

BAŞKAN — Sayın Ökte, lütfen... 
ERTUĞRUL ZEKÂ! ÖKTE — iktidarın kayna

ğı neresi olursa olsun, kimden gelirse gelsin, iktidarı 
I elinde bulunduranlar, Türkiye Cumhuriyetinin ba-

ğımsızlığıyla, millî hâkimiyetiyle herhangi bir şekil
de tasarruf eyleyemezler. Sebebi şudur : Bunun hu
kukî anlamı da vardır. Çünkü bu bağımsızlıklar, bu 
hâkimiyetler, binlerce, milyonlarca şehidin kanına 
mal olmuştur ve onların da iradesi gerekir. Şimdi 
siz, o iradeleri getirin buraya toplayın; bu birinci me-

I seledir, ikincisi, doğmamış milyonlarca Türk insanı -
I nın iradesinin de bu konuda mevcut olması gerekir. 
I O halde, yaşayan hiç kimse, kaynağını nereden alır

sa alsın; nasıl yaparsa yapsın, hangi iktidarı ellerin
de bulundururlarsa bulundursunlar, Türkiye'nin ba
ğımsızlığına, hâkimiyetine şu veya bu şekilde doku
namazlar. Şimdi denebilir ki, «Yahu Sayın Ökte, ne 
oluyorsun, alt tarafı burada ne var?..» Ha, ne oldu-

I ğunu anlatacağım. 

I Önce, «Kamu iktisadî Teşekkülü» ne demektir?.. 
Kamu iktisadî Teşekkülü demek, Türkiye Cumhu
riyeti Yasalarına göre, 440 sayılı Kanunda tanımla
nan bir Devlet ortaklığıdır. Bunun esas amacı şu-

I dur : Devletin ekonomiye müdahalesinin sonucunda 
bir devlet işletmeciliği doğmuştur ve devlet ekono-

I mik hayatta nâzım rol oynayacaktır. Kısacası, kim 
vardır?.. Devlet vardır. 

Bunu şimdi gelelim, yabancı mevzuata getirelim. 
Önce hukuk tekniği bakımından, esasen madde yan
lıştır. Türk mevzuatına göre veya yabancı mevzuata 
göre Kamu iktisadî Teşekkülü ne demektir, nasıl ta
nımlayacaksınız?.. 440 sayılı Kanuna göre mi; Ital-
ya'daki o meşhur şirketi veya Fransa'daki falan şir
keti veya A'vrupanın hâkimiyetini sağlamakla görev-

I li bazı şirketleri buraya getireceksiniz?.. Biz biliyo
ruz bunun altında ne yattığını. 

Bu, bir kere hukuk tekniği bakımından yanlıştır. 
I ikincisi; mademki Kamu iktisadî Teşekkülü bir dev-
I let, bir özel ortalıktır; siz bu hakları ona verdiğiniz 
I zaman, ne gelecektir?.. Yabancı bir devlet gelecektir. 
| işte, çok sakin, çok iyi niyetle, çok samimiyetle; va-
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tanseverliklerine, milletseverliklerine ve gösterdiği
miz hassasiyetin herşeysine emin olduğumuz Cum
huriyet Hükümeti ve komisyonlar, burada maalesef, 
ya tereddütten olacak veya uzmanlarına gönderdik
leri için, o uzmanlardan gelen raporlarda «evet» de
dikleri için bu madde buraya girmiştir. Böyle bir 
madde, çok sayın üyeler; ne 6326 sayılı Kanunda 
mevcuttur, ne de onu değiştiren ve çok tartışması 
yapılan 1702 sayılı Kanunda mevcuttur. Şu halde, 
yeni Wr metinle karşı karşıyayız. Bu metin, Türkiye' 
de petrol aramayı, işletmeyi ve diğer burada sayılan 
hakları yabancı bir devlete açmaktadır. Yabancı dev
lete açsın ne olur?.. Gelsin, o da Kamu İktisadî Te
şekkülü olarak gelsin; nasıl olsa kontrol edeceğiz; 
Bakanlar Kurulumuz var, kayıtlı maddelerimiz var; 
bundan niye sakınalım... 

Çok sayın üyeler; 
Devletler, yalnız çıkarları için vardırlar. Devlet

ten devlete ilişkiler nasıl çıkarlarıyla mevcutsa, bir 
devletin veya bir Kamu İktisadî Teşekkülünün bu 
şekilde girmesi bir devlet çıkarıdır ve bu mesele eko
nomik olmaktan çıkar; ne olur bilir misiniz?.. Siyasî 
bir mesele olur ve Lozan'da temizlemek için neler 
çektiğimiz mesele; bugün değil haşa, belki 20 ısene 
sonra, belki 50 sene sonra torunlarınızın başına gelir. 
O kadar ki, Osmanlı İmparatorluğu; hani «kötülediği-
miz, «Kapitülasyonlar verdirdi» dediğimiz Osmanlı 
İmparatorluğu bile, hiçbir yabancı devlete imtiyaz 
vermemiştir. İmtiyaz yoktur. O dahi, o imtiyazları 
dahi böyle yerlere verilmiş; Lozan'da başımıza ge
lenleri bilirsiniz ve demin arzettiğim gibi, buna ne 
Cumhuriyet Hükümetinin böyle madde getirmesine, 
ne de Komisyonun böyle «evet» demesine, müsaade
nizle çok özür dileyerek söylemek isterim ki, hakkı 
yoktur efendim. 

Önergemiz vardır; eksik olmasın arkadaşlarımız 
benden daha iyi izah buyurdular Anayasamız bakı
mından da izah edildi. Huzurunuzdan saygılarla ay
rılırken, bu hususta mutlak surette Meclisin büyük 
bir hassasiyet göstereceğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın üyeler, mevcut konuşmalarla 2 nci madde 

üzerinde söz alan üyeler tamamlanmış bulunmakta
dır-

Sayın Komisyon, 2 nci madde üzerinde vaki ko
nuşmalara bir cevabınız olacak mı? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir cevabi konuş
ması olacak mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR/ İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bir açıklama yapacağım. 

Burada, Türkiye Cumhuriyetindeki Hükümeti 
arazisi üstünde yabancı devletlere bir hak tanımak 
amacı güdülmemiştir. Bunu, zannediyorum ki zaten 
hepimiz kabul ediyoruz; yalnız buradaki mana, bunu 
ifade etmiyor. Buna bilhassa işaret etmek isterim. 

Yabancı devlet şirketleri vardır; mesela, İtalya' 
da ENİ, Romanya'da bir başka petrol şirketi. Bun
lar gelip Türkiye'de petrol arama durumuna gire
bilmelerine, Bakanlar Kurulunun yetkisiyle hak ka
zanıyorlar. Bakanlar Kurulu bu hakkı tanımazsa, 
zaten bu belgeyi veyahut bu ruhsatnameyi alma hak
kına sahip değillerdir. Burada yapılmak istenen; 
Bütçe - Plan Komisyonundaki metin şunu getirmek
tedir : Bugün Türkiye'de boru hattı yapmak ve ra
fineri yapma ve işletme hakkı, yalnız Türkiye'de ka
mu kuruluşu olarak Türkiye Petrollerine verilmiştir. 
Halbuki, Türkiye Petrollerine ilaveten, Türkiye'de 
boru hattı yapmak ihtiyacı hâsıl olduğu takdirde, 
Bakanlar Kurulu bu yetkiyi almak istemektedir. Şöy
le ki; İran'dan bir boru hattı yapılacaksa, bu TPAO' 
nun bir işi değildir. Bu, gereksiz birşeydir. Filvaki, 
bugün Irak'dan gelen boru hattının BOTAŞ tara
fından yapılabilmesi TPAO'nun İdare Meclisinin 
vermiş olduğu belge hakkının devriyle yapılmıştır. 
Daha ileriye gideyim; bugün Petro - Kimya Endüst
risi PETKİMİN yapılabilmesi TPAO'nun bir belge 
vermesiyle temin edilmiştir. Yani, Kanundaki bu ak
saklığın giderilmesi için Bütçe - Plan Komisyonun
daki belge noktası buradan neşet etmektedir. 

Burada bir hadise var; Türkiye'de belge alabile
cek Kamu İktisadî Kuruluşlarının bu konuda ihtisas 
sahibi olması fikri getirilmektedir; Bütçe - Plan Ko
misyonunun önerisinde. Hükümet olarak buna uyu
yoruz. Yalnız, buradaki yazılış şekli Yüce Kurulu
nuzu rahatsız ediyorsa, buradaki amaç, yabancı şir
ketlere 12 nci madde haricinde bir hak tanımak yo
lunda herhalde Hükümetimizin bir teklifi yoktur; 
tahmin ediyorum kelimeler gözden geçirilirse, zaten 
bu amaç güdülmemiştir burada. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, 2 nci maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum, efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Petrol Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini1 

arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla, 
Paşa SARIOĞLU Mahmut AKKILIÇ 

Madde 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı Ka
nunla değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve iş
letme rühsatnamesiyle belge alma hakkı 6327 sayılı 
Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat ve
ya idaresine ve sermayesine hâkim olduğu uzman ku
ruluşlar aracılığıyla kullanır veya bu kanun hüküm
leri dahilinde bu kurululara devredebilir. Ancak, 
devredilen ruhsat ve belgeler kanunda gösterilen sı
nırlayıcı hükümleri aşamaz. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, ger
çek kişi tacirlerle şahıs şirketleri dışında kalan ve 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri veya sermaye şirketi niteliğinde bu
lunan kuruluşlara da müsaade, arama ruhsatname
si, işletme ruhsatnamesi ve belge hissesinin yarıdan 
fazlası devlete ait olmak kaydıyla ve 60 nci madde
de yazılı şartlarla belge verilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 307 Sıra Sayılı Tasarmın 

6326 sayılı Petrol Kanununun 1702 sayılı Kanunla 
değişik 6 nci maddesini değiştiren 2 nci maddesi 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Bu kanundaki esaslara uygun olmak kaydıyla, 

gerçek kişi tacirlerle, şahıs şirketleri dışında kalan 
Kamu İktisadî Teşekkülleri ve Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarıyla yabancı devletler mevzuatına göre ser
maye şirketi niteliğinde olan tüzelkişilere de müsaa
de, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bel
ge hissesinin yandan fazlası devlete ait olmak kay
dıyla, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Petrol Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve 
Fıkraların Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı» 
nın, madde 2 ile değiştirilmesi öngörülen 6 nci mad
desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Ertuğrul Zekâî ÖKTE 

Madde 2. — 6326 sayı'lı Kanunun 1702 sayılı Ka
nunla değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — ikinci fıkra : Bu kanundaki esaslara 
uygun olmak şartıyla Sermaye Şirketlerine veya ya
bancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi ni
teliğinde bulunan özel tüzelkişilere müsaade, arama 
ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve bu kanunun 
60 nci maddesinde yazılı şartlarla belge verilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesiyle 

değiştirilen 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 nci mad
desine aşağıdaki hükmün son fıkra olarak eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

«Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünde Devlet 
adına müsaade alarak petrol arama ve istikşaf çalış
malarım yapar.» 

Sayın Başkanlığa 
Madde 2'de belirtilen 1702 sayılı Yasanın değişik 

6 nci maddesinin altına aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 

«Ayrıca, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge
nel Direktörlüğü de kendi imkânlarıyla ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı ile koordine ederek, mü
saade alınmak kaydıyla, petrol aramalarına' katılabilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve 
Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinin son fıkrası olarak, «Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünde işletme sahasına kadar olan 
petrol ameliyelerini Devlet adına müsaade alarak 
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yürütme hakkına sahiptir.» ifadesinin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Petrol Kanunu Tasarısının 2 nci çerçeve madde

siyle değiştirilen 6 ncı maddesinin, Hükümetten gelen 

9 . 2 . 1983 O 

şekliyle değil, Bütçe - Plan Komisyonundan gelen şek
liyle aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
BAŞKAN — Sayın üyeler; önergeler üzerindeki 

görüşmelere geçmeden evvel, Birleşime 15 dakika ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.30 

• > • - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 16.45 

BAŞKAN : BaşkanvekM Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 53 üncü Birleşimimi
zin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Önergeler üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Önergeler içinde en aykırı biçimde olan önerge, 

Sayın Doğu'nun önergesidir efendim. 
Sayın Doğu?.. Yoklar. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Ben tekabbül edi

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O zaman bir açıklama yapacak mısı

nız Sayın Bayer?. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, zaten Sa

yın Doğu açıklamayı yapmışlardı. Zannederim Sayın 
Komisyon da, Bütçe - Plan Komisyonunun hazırladığı 
Tasarıdaki metni tekabbül edecektir. O bakımdan, Sa
yın Komisyona sorarsanız sorun hallolur sanıyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, diğer önergeler de var; o za
man biçim olarak eğer kabul edilirse, Bütçe - Plan Ko
misyonunun kabul ettiği metin üzerinde diğer önerge
lerin takdirini yapacağız efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Doğu'nun önergesini Sa
yın Bayer benimsemiş bulunmaktadır. Getirdiğiniz 2 
nci madde metninin, Tasarıya göre değil de, Bütçe -
Plan Komisyonunun düzenlediği biçimde yürütülmesi
ni arzu etmektedirler efendim. Katılıyor musunuz bu
na?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkanım, Bütçe - Plan 
Komisyonu metninin son fıkrası hariç, aynen kabul 
ediyoruz, katılıyoruz efendim. 

Yalnız, son fıkrasını, Sayın Ökte'nin önergesi is
tikametinde kabul ediyoruz efendim. Değişikliğimiz 
sadece odur. 

Sayın Doğu, Bütçe - Plan Komisyonunun metni
nin kabul edilmesini istiyor. Buna, son fıkrası hariç, 
uyuyoruz, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Son fıkrası hariç uyuyorsunuz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Son fıkrası ise, Sayın Ökte' 
nin önergesi doğrultusunda olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Zannederim, Sayın Yarkın'ın da ona 
uygun bir önergesi var. Sayın Ökte ve Sayın Yarkın' 
in önergeleri birbirine yakındır zannederim. Siz Sa
yın Ökte'nin önergesine katılıyorsunuz... 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Ökte'nin, son fıkranın 
düzeltilmesi hakkında bir önergesi var, ona katılıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ona sıra gelecek efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

ben de Sayın Ökte'nin önergesi biçiminde düzeltiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Doğu, siz de 6 ncı 
maddenin birinci ve ikinci fıkrasının yerinde kalma
sı, üçüncü fıkra olarak da Sayın ökte'nin önergesi 
biçiminde olması doğrultusunda istemde bulunuyor
sunuz. 

Sayın Hükümet, görüşünüzü rica ediyorum efen
dim.^ 
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ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHtR ÎLKEL — Kabul ediyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet de kabul ediyorlar. Ay
nı biçimde, birinci ve ikinci fıkra Sayın Doğu'nun 
ve Sayın Bayer'in önergeleri biçiminde, daha sonraki 
fıkra da, Sayın Ökte'nin önergesi biçiminde olacak
tır efendim. 

Tabiî, Sayın Ökte'nin önergesinin sırası gelecek 
ayrıca. 

Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun önergesine ve Sa
yın Bayer'in benimsediği önergenin oylamasına geç
meden evvel, Sayın Tan'ın bir sorusu veya açıklama
sı olacaktır zannediyorum. Buyurun Sayın Tan. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, belki önerge
lerin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine yara
yacağı düşüncesiyle küçük bir soru sormak istiyo
rum efendim Hükümetten. 

Acaba, kamunun % 20 hissesine sahip olduğu 
bir İtalyan şirketi ile kamunun % 50 sermayesine sa
hip olduğu bir Fransız şirketi arasında, Hükümeti
miz için bir fark var mıdır, yok mudur? Fark varsa 
nedir?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Bakan, lütfen cevaplayınız efen

dim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, acaba soru şöyle 
mi : İtalyan Hükümetinin, İtalyan kamu kuruluşun
da mı % 20 hissesi var?.. Ne şekilde olduğunu kes-
tiremedim tam olarak birden. 

BAŞKAN — O zaman, müsaade ederseniz Sayın 
Tan'a sorusunu tekrarlatalım efendim. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, 2 nci maddenin 

üçüncü fıkrasında kastedilen yabancı şirket hükmü 
olarak soruyorum. Bu yabancı şirketlerden iki örnek 
veriyorum; birisi, sermayesinin % 20'sine İtalyan 
Devletinin ortak olduğu bir şirket, bir diğeri de 
Fransız Devletinin % 50 hissesine sahip olduğu bir 
şirket... Bu iki şirket arasında Hükümetimiz açısın
dan bir fark var mıdır yok mudur?.. Eğer varsa bu 
fark nedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, ben yine sualin 
inceliğini anlayamadım, özür dilerim. Bu, aslında 
Dışişlerini ilgilendiren bir konu; ama ben şimdi ne 

şekilde, sualin altında ne yatıyor, onu anlayamadım 
ve benden ne şekilde bir cevap isteniyor?... Endişem 
var. Belki tam kavramakta sıkıntı çekiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, soruma cevap 

almakta ısrar etmiyorum; fakat «Altında ne yatı
yor?..» şeklinde bir soruyu cidden anlayamadım. Al
tında yatan bir şey yok... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Her vesileyle Yüce Genel Kurula arz etmeye ça

lışıyorum ki, sorular sorulduktan sonra alınacak ce
vapların, mutlaka soru soran arkadaşımızın kendi 
bilgisi ölçüsünde olması mümkün olmayabilir, doyu
rucu olmayabilir. Çünkü, bir soru sorulmuştur, veri
len cevap da, cevap verenin kendi durumuna göre 
uygundur. 

Arz ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun ve Sayın Bayer'in 

önergesinin değiştirilmiş biçimiyle; yani Komisyon, 
Bütçe - Plan Komisyonu metnine birinci ve ikinci 
fıkrada uyduğunu, üçüncü fıkrada ise Sayın Ökte' 
nin önergesindeki vaki değişikliğe uymak suretiyle 
kabul ettiğini beyan etmiştir. 

Sayın Doğu'da, Sayın Ökte'nin önergesi biçimin
de üçüncü fıkrayı değiştirdiklerini söylemek suretiy
le, yeni bir önerge getirmiş bulunmaktadırlar. Bu 
önergeye Hükümet ve Komisyon katıldıklarını beyan 
etmişlerdir. 

Bu nedenle, kesin olarak oylacağım, ama bir şart
la; diğer önergeleri bu metin üzerinde götürmeye ça
lışacağız efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, özür 
dilerim, okundu mutlaka; ama çok uzun zaman geç
ti ve birkaç önerge birden okunduğu için hatırlamak
ta güçlük çekiyoruz. O fıkrayı bir daha okumanız 
mümkün mü?. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Doğu, Bütçe - Plan 
Komisyonunda kabul edilen metnin son fıkrasını de
ğiştirdiler. Son fıkra da, Sayın Ökte'nin vermiş oldu
ğu önerge biçimindedir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Unuttuk Sayın Başkan 
önergeyi. 

BAŞKAN — O önergeyi unuttuk diyorsunuz. 
Okutayım efendim. 

(Ertuğrul Zekâi Ökte'nin önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Bu önerge Sayın Ökte'ye aittir. 
Komisyon ve Hükümet de, Sayın Doğu'nun bu bi
çimdeki değişikliğini kabul ettiler efendim. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Şu anda soru sorma I 
imkânı var mı Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Bundan 
sonraki maddeler de her zaman sorabilirsiniz Sayın 
Akkılıç. 

Önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. Bundan sonra 2 nci madde üzerindeki 
görüşmeler bu metin üzerinden devam edecektir; di
ğer önergeler için. 

Sayın Sarıoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Akkılıç, önergeniz üzerinde bir açıklama 

yapacak mısınız, yoksa katılıyor musunuz diğer öner
gedeki hususa?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, bizim 
de önergemiz Bütçe - Plan Komisyonunun metni ile 
bir paralellik arz ediyor. Ancak, biraz evvel Sayın 
arkadaşımızın sorduğu soruya Hükümet açık olarak 
bir cevap vermedi. Ben şöyle sormak istiyorum : 

Bu yabancı şirket, özel şirket veya kamu iktisadî 
teşekkülü olursa, neden bizim Devletimiz üzerinde 
hâkim olsun? Yani hükümetler arasında çıkan anlaş
mazlık, siyasî anlaşmazlığa mı dönüşür acaba? Bunu 
sakınca olarak mı görüyorlar arkadaşımız, bunu mu 
savunuyorlar da, yabancı devletlerde sermayenin % 
51'i veya % 20'si olanların sakıncalı olduğunu mu 
beyan etmek istiyorlar?.. Bunu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Bu, biraz da Dışişlerini ilgilendiren bir konu gi

bi görünüyor; ama Sayın Komisyondan soralım. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, şunu . 

da açıklamama tekrar müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Kısa soru olarak, buyurun Sayın 

Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Yabancı devletleri ilgi

lendiren bir kanun çıkarıyoruz. Hükümetin Tasarı
sında tam açıklık yok. Bu nedenle; olaki, ileride ge
len bir bakan veya bir bürokrat bu Kanunu şu şe
kilde anlayıp uygulayabilir yabancı devlete, bir baş
ka bürokrat veya bir bakan, bir başka şekilde uygu
layabilir. 

Bütçe - Plan Komisyonunun metni ve bizim öner
gemizde de olduğu gibi, daha fazla teferruat vardır. 
Bence bunda da yarar vardır. İleride herhangi bir 
yabancı devletin özel şirketi ya da oranın kamu ikti-
sî teşekkülü ile bizim Devletimiz arasında herhangi 
bir anlaşmazlık olursa, daha açık olan maddede (Si
zin de buyurduğunuz gibi, Hariciyeyi ilgilendiriyor) 
bunun daha açıklık kazanması gerekir, kanısındayım; 

ileride «Şu Kanunun maddesi şöyle olsa idi daha iyi 
olurdu» denmesin. 

Şimdi sorumu tekrarlıyorum : 
Yabancı devletlerin özel teşebbüs ve kamu te

şebbüsünün memleketimize gelmesi halinde ülkemiz 
açısından ne zararı vardır? Sayın Bakanın açıklama
sını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR tLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Meri Kanunun 12 nci maddesi biraz evvel okun
du. Bu Kanunun 12 nci maddesi zaten buna sarahat 
getirmektedir ve buradaki Kanunun bu maddesini 
okursak suallere büyük ölçüde cevap vermiş olaca
ğız. 

Müsaade ederseniz ben Kanunun şu maddesini 
bir daha okuyayım. Biraz evvel okundu; belki bazı 
üyeler salonda bulunmamış olabilirler. 

Şöyle diyor : 
«Yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya do

layısıyla idaresinde müessir olabilecekleri mikyasta 
veya şekilde malî ilgileri veya menfaatleri bulunan 
hükmî şahıslarla yabancı bir devlet için veya yaban
cı bir devlet namına hareket eden şahıslar; 

a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve petrol 
ameliyatı yapamazlar. 

b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve gayri
menkul emvali satın alamazlar, bunlara sahip olamaz
lar veya bunlar üzerinde hak ve menfaat tesis ede
mezler, \ 

c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya onun 
bir kısmını teşkil eden tesisler kuramaz veya işlete
mezler.» 

Aynı maddenin ikinci bendi : 
«Bakanlar Kurulu kararıyla bu hükme istisna ta

nınabilir Bu karar aleyhinde birinci fıkradaki şahıs
lar tarafından adlî ve idarî kaza mercilerine müra
caat olunamaz.» diyor. 

Şimdi efendim, burada bir yabancı şirket geliyor, 
ona müsaade veriyoruz, arama ruhsatnamesi yapı
yor, petrol buluyor, onun için belgeye de hak ka
zanıyor, belki bir rafineri kuruyor; fakat bunu kur
madan evvel bir kere muayyen bir müsaade prose
dürü var. Aynı zamanda bu şirkette bir yabancı dev
letin iştiraki olabilir. Burada biz ruhsatı verirken bir 
taraftan bunu tetkik etme hakkına sahip olup herke
se, her müracaat edene de Türkiye Cumhuriyetinin 
makamları ruhsat verir diye bir şey değil, bu, bağ-
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layıcı da değildir. Bu, hudutları çiziyor ve verebi
lir, 

Şimdi tersinden gidelim. Fevkalade fena maksatlı 
bir yabancı devlet iştirakiyle bir şirket buraya geli
yor. Bu şirketin içinde de gizli veya açık olarak 
yabancı hisseler var. Türkiye'ye geliyor, petrol ara
maya başlıyor. Bu arada da masraf ediyor kendisi 
ve petrol buluyor ve bu kanunlara göre harekete ge
çiyor ve faaliyet gösteriyor. 

Bizim, bu Kanunun verdiği imkânlar dahilinde 
zaten onu gerektiği şekilde bu Kanunun hükümleri 
dairesinde hareket etmeye icbar ettirecek kâfi gücü
müz var. Burada büyük bir hak tanınmıyor karşı 
tarafa^ 

Yani, bunun için ben endişeye mahal görmüyo
rum. Zaten 12 nci madde de bunu gayet açıklıkla 
düzenliyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Akkılıç, önergeniz aslında biraz evvel ka

bul buyurulan önerge istikametindedir. Geri alıyor 
musunuz efendim?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz de katılıyorsunuz. O zaman 

önergeyi geri alacaksınız demektir (katılıyorsanız. 
Yani işlemden kaldırıyorum. Teşekkür ederim Sa
yın Akkılıç. 

Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın, Sayın Fırat'ın, 
Sayın Sarıoğlu'nun ve Sayın Tutum'un önergeleri 
aynı mealdedir : «Maden Tetkik Arama Entitüsünün 
arama işlemine katılmasına» ve bir fıkra şeklinde 
ilavesine ilişkindir. Bu nedenle bir tek işleme tabi 
tutulacaktır. 

Sayın Yarkın, Sayın Fırat, Sayın Sarıoğlu'ndan 
-Sarıoğlu yoklar zannederim- hangi arkadaşımız aca
ba bu konuyu açıklamak ister efendim?.. 

Buyurun Sayın Fırat. 
AHMET SENVAR DOĞU — Bunun aleyhinde 

konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; Sayın 

Fırat konuşsunlar... 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygı değer 

üyeler; 
Önergemizin esası, 2 nci maddeye birinci fıkra

dan sonra veya maddenin sonuna bir fıkra eklemek 
şeklindedir. Bu fıkra ile Maden Tetkik Arama Ens
titüsü Direktörlüğünün Türkiye'de herhangi bir yer
de elindeki mevcut kadro ve teçhizatla petrol arama
sına imkân verecek bir fıkradır. 

Bu fıkrayı getirirken ne getirir, ne götürür, mah
zurlu tarafı var mıdır? önce onu düşünmek lazım 

17Ö2 sayılı Yasayı tadil eden bu Yasa, Türkiye'deki 
petrol rezervlerinin tespit ve işletilmesini imkân da
hiline sokabilmek için Türkiye'de mevcut her türlü 
şahıs ve özel - tüzel kişilerle ecnebi, dış ülkelerden 
gelecek şahıs veya kamu kuruluşları da dahil, mü
saade etmiştir. 

O halde Maden Tetkik Arama Enstitüsüne, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile koordine etmek 
kaydıyla ve müsaade almak şartıyla elindeki mevcut 
teçhizatla bu aramaya bütçesi ve imkânı kâfi olduğu 
zaman katılmanın bir mahzur tevlit etmeyeceği açık
tır. Kaldı ki, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın, biraz önce de Sayın Bakanın belirttikleri ve 
benim de 1979 yılı verilerine göre arz ettiğim gibi, 
38 kulesinin bu sene ancak 15'i çalıştırılacaktır. O 
halde 20'ye yakın kule atıl kapasite olarak bekleye
cektir. Maden Tetkik Arama Enstitüsünün elinde 2 
tane eski kule vardır. Bu eski 2 kule ile burada mev
cut teknoloji ve bilginin, birikmiş bilginin atıl hale 
getirilmesi memlekete ne fayda sağlar? 

Diyelim ki, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
bütçesi kâfi değildir bugün için, ama yarın kâfi du
ruma gelebilir. Kaldı ki, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı da aslında bugün bu ihtiyacı tam manasıy
la karşılamış olsaydı, bir taraftan da Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün devreye girmesini Hükümet 
tabiî ki isteyecekti, ama Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı 3 sene öncesine kadar 2 milyar olan serma
yesini 10 milyara çıkarmış, bunun ancak % 60'ı 
ödenmiş kifayetsiz bir sermaye ile, biraz önce Sayın 
Bakanımızın belirttikleri gibi bu cephede istenilen ak-
tiviteyi gösterecek güce sahip değildir şu anda. Gönül 
arzu eder ki, sermayesi 50 milyara derhal çıkarılsın, 
ödensin ve bütçe imkânları tutarlı hale getirilsin, 
ondan sonra, Maden Tetkik Arama Enstitüsün deki 
kuleleri de ben işleteyim, desin, elindeki 38 kuleyi 
kullansın, onu da verelim, ama bugün için onu ora
ya vermenin hiçbir yarar ve faydası yoktur ülke ça
pında, arkadaşlarım. 

Kaldı ki, Türkiye'de ilk petrolü bulan Maden 
Tetkik Arama Enstitüsüdür. Ellerindeki 2 kule ile 
eğer yapabilirlerse, b."r fayda temin edebilirlerse bir 
şirket gibi onlara da müteşekkir olmamız lazım ge
lir, 

Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı 1979 yılında 77 kuyu aç
mıştır arkadaşlarım. 108 bin metre sondaj yapmış
tır. Yani kuyu başına 1 300 metre inebilmiştir. Tür
kiye engebeli bir ülkedir. Bir kanada, 10 bin met-
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reye iniyor petrol bulmak için. Türkiye'de vasatı 
1 300 metre. 

Biraz önce Sayın Paşam, oradan bir sual tevcih 
ettiler. Ben, onu belirtmek istiyorum. O halde Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye engebeli 
olduğu için tabiî ki ve bir masraf yapıp da 300 - 350 
milyon sarfedip 3 bin metre derinliğe indikten sonra 
eğer mümkünse 5 bine inmeli, 150 milyon daha sar-
fetmeli ama bu kuyudan petrol bulma ihtimali tabiî 
ki daha fazla artacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Arzımız odur ki, Maden Tetkik Arama Enstitü

sünün bugün içinde bulunduğu veya dün içinde bu
lunduğu durumları burada bugün söz konusu etme
yelim ve kanunla kendisine verilmiş maden arama, 
işletme değil, maden arama imkânını elinden alma
yalım. Kömür de aynı durumdaydı. Üç sene önce 
6 milyar ton olan linyit rezervlerini aramayla iki se
ne içerisinde 8,75 milyar tona çıkarmıştır. O halde, 
burada da bir arama mevzubahistir. Bu imkânı elin
den almayalım. Arzım odur; yardımlarınızı rica edi-
yorum^ 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
önerge üzerinde Sayın Bayer lehinde, Sayın Do

ğu aleyhinde söz istemiştir. 
AHMET SENVAR DOĞU — Müsaade ederse

niz ben bir soruya çevirmek istiyorum Sayın Baş
kam 

BAŞKAN — Daha sonra efendim, Sayın Bayer 
konuşsunlar müsaade ederseniz, lehinde konuşacak, 
siz aleyhinde söz istediniz, o nedenle size daha son
ra söz vereceğim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Tamam efendim, 
ben sadece soru soracağım. 

ALt DİKMEN — Ben de aleyhinde söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir lehinde bir aleyhinde söz veri
yoruz efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Ben aleyhinden 
vazgeçtim, Sayın Dikmen konuşsunlar; ben sadece 
soru soracağımJ 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKİM BAYER — Sayın Başkan; 

değerli üyeler; 
Müzakere ettiğimiz Kanun bir bütündür. Eğer 

Kanunun 121 inci maddesini okursak, 121 inci mad
dede; yani 1702 sayılı Kanunla değiştirilen bu mad-
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dede aynen MTA'ya jeolojik inkişaf mahiyetindeki' 
etütleri yapma mecburiyeti de verilmektedir. 

Bizim istediğimiz, bu jeolojik etütlerin, Türkiye' 
de madenlerle birlikte petrol konusunun da Maden 
Tetkik Arama Enstitüsüne verilmesidir; ama, yine Ta
sarıyı tetkik ettiğimiz zaman, arkasındaki 22 nci mad
dede, biraz evvel belirttiğim 121 inci madde yürür
lükten kaldırılmaktadır. Bu bakımdan, buraya bir 
fıkra ilave edildiği zaman Kanunun bütünlüğü sağ
lanacaktır. 1702 sayılı Kanunun 121 inci maddesin
deki hükümlerin geçerli olduğunu yeniden teyit et
miş olacağız ve bu bir zarurettir. Çünkü Türkiye'de 
tüm jeofizik araştırmalarını yapmak vazifesi, ele
manlarıyla bilgileriyle ve bütünleşmiş tecrübesiyle 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne aittir. Bir nevi 
müteahhit firma gibi dahi TPAO kullanma imkânını 
sağlamak durumundadır. Bu bakımdan, müşterek bir 
çalışmanın dublikasyona gitmeden yapılması için 
böyle bir fıkranın lehindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Dikmen, buyurunuz efendim, önergenin 

aleyhinde. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Tasarı üzerindeki genel konuşmamda bu konuya 

biraz değinmiş ve bilhassa Tasarının amacı üzerinde 
durmuştum. Tasarıda, «Petrolü bulmak ve işletmek 
için devletin bütün imkânlarından yararlanmak ve 
bunun için de her türlü yola başvurmak suretiyle 
bunları seferber etmek» deniyor. Tabiî önce haliha
zırda bizim gücümüz ne bu sahada, bir defa onu or
taya koyup ondan sonra başka şeyleri aramak yo
lunu denemek gerekiyor. 

Düşündüğümüz zaman Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığımızın, emrinde diyemiyorum, maalesef 
ilgili, işte onun üzerine de biraz kafam takıldı, «Ne 
demektir bu ilgili?» diye; iki tane kuruluşu var; 
bunlardan birisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
diğeri de MTA. Bunlar şimdi halihazırda devlet ku
ruluşu olarak karşımızda ve biz" bunlarla petrol arı
yoruz; fakat bizim inandığımız bir prensip vardır; 
yani eğer bir hedefe gitmek istiyorsak, netice al
mak için mutlak orada bir güç birliği sağlanır ki biz 
ona «Merkezî sıklet» veya «Sıklet merkezi» deriz; 
yani güç dağılmaz. 

Şimdi ne oluyor?.. İki tane kuruluş var. Bütçe
den bir para ayrılıyor, bunun sayesinde bu iki kuru
luşumuzla Bakanlığımız bu hizmeti yürütmek veya-
hutta bu hedefe gitmek istiyor. Bir tarafta maden 
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işleri var, aynı zamanda petrol işleriyle de uğraşıyor; 
böyle bir MTA var. Diğer tarafta hem ticaretle uğ
raşıyor hem de petrol arıyor; yine böyle bir kurulu
şumuz var. 

Biz diyoruz ki, mademki memleketin bütün im
kânlarını kullanacağız, o halde elimizde bulunan bu 
iki imkânı bir defa alalım ve bir noktada toplayalım; 
yani benim üzerinde durmak istediğim nokta bu. Ta
sarı bizim Komisyonumuzda görüşülürken bu konu
nun üzerine değindiğimde Sayın Genel Müdürümüz, 
«'Efendim, biz MTA'nın elindeki bu imkânını, yani 
üç tane sondaj makinesi, Sismik 1 gemisi ve diğerle
rini ve bunun diğer teknik elemanlarını alıyoruz, üc
ret karşılığında (Anladığım kadarıyla) biz bunu kul
lanıyoruz» dediler. Dadem ki bu imkândan yararla
nıyorlar. Müsaade edin diğeri de, Maden Tetkik Ara
ma da madenlerle uğraşsın. 

Madenlere geldiğimiz zaman; hakikaten Maden 
Tetkik Arama madenler sahasında bir başarıya ulaş
mış mı iki şimdi petrol sahasına da yöneliyor?.. Evet, 
takdir ediyoruz, ilk petrol arayan bir kuruluşumuz, 
belki büyük hizmetler yapmıştır; ama bunu yapmıştır 
diye hâlâ bu yola yönelmenin ve devam etmenin ben 
manasını bulamıyorum; yani benim kendi kanaatime 
göre, bir hedef tespit ediyoruz ve bu hedefe gider
ken de kuvveti dağıtıyoruz. O bakımdan ben öner
genin karşısındayım. Bilakis Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünün emrinde, kuruluşunda bulunan bu üni
telerin ve elemanların Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına, eğer Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
maden arama işini yapacaksa, onun elindeki ünite
lerin ve elemanların da bu tarafa yöneltilmesi sure
tiyle hizmetin bir elde toplanmasından ve bu şekilde 
hedefe gidilmesinden yanayım. Ancak bu şekilde bel
ki bir sonuç alabiliriz. 

Ben bunu bir sual halinde de esasen Sayın Ba
kanımızdan soracaktım; acaba ne düşünülüyor?.. Hâ
lâ onun elindeki bu imkânlar böyle para karşılığı 
alınıp Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında kul
lanılsın mı?.. Hatta bir nebze devam etmiştim, «Sa
yın Bakan alıp da emirle bunun emrine veremiyor» 
demiştim; yani benim kanaatimce bunların toptan 
alınıp bir başın altında toplanmasında fayda vardır. 
O bakımdan önergeye karşıyım ve bunu da yine bu
rada bu vesileyle Sayın Bakanımıza soruyorum : 
Acaba gelecekte bu iki kuruluşun tek elde toplan
ması bakımından Sayın Bakanımız ne düşnüyorlar?.. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 

Sayın Komisyon, Sayın Yarkın, Sayın Fırat ve 
Sayın Sarıoğlu'nun önergeleri üzerindeki görüşünüzü 
rica ediyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sual soracaktım 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz önerge
ler üzerindeki görüşlerini açıklasınlar, tekrar soru 
sorma hakkınız var. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sualleri alsaydmız 
da ondan sonra açıklasalardı. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özgöker. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

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

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Maden Tet
kik Arama Enstitüsü içerisinden doğmuştur, onun 
evladıdır, yavrusudur. Maden Tetkik Arama başlan
gıçta petrolü de aramıştır; yalnız petrol araması, pet
rolün bulunması, işletilmesi bir teşkilat içerisinde ol
sun diye bu Maden Tetkik Aramadan ayrılmış ve 
bu işleri yapmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı kurulmuştur. Bunun aslî görevi petrol ara
ma, bulma, işletme, sondaj vesairedir; yani hepsi bu 
kuruluşa verilmiştir. 

Maden Tetkik Aramadan bu faaliyet alınmış ve 
bir teşkilat kurulmuş; fakat onun içerisinde her na
sılsa bir de sondaj ünitesi bırakılmış, o da yapsın 
diye. Esasında kurulurken bu yapılmamalıydı. Çün
kü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kuruluş 
maksadı belli. Artık MTA neden bunu araştırsın?.. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı da yine oraya bağlı; çeşitli şekilde. 
Her iki kuruluş da aynı Bakanın emrinde; fakat pet
rol aramada, sondajda bakıyorsunuz MTA'nın içe
risinde bir tane ünitecik kalmış. Bakan, «Ben bütün 
bu petrol işlerini bu teşkilatla yürütüyorum, niye 
öteki teşkilat içerisinde küçük bir ünite kalsın, hepsi 
zaten bana bağlı» diyor ve tutuyor sırf idarî bakım
dan buraya bağlıyor. Bunu ortadan kaldırmıyor, at
mıyor, MTA yapmasın demiyor, «Ünite zaten be
nim» diyor ve bu tarafa alıyor onu; kulesiyle, son
daj makinesiyle, personeliyle ve her şeyiyle alıyor. 

Bu tarafta kalsa ne olacak?.. Bu tarafta, yani 
MTA'nın içerisinde daha kısır vaziyette kalacak. 
Türkiye Petrolleri çok daha büyük imkâna sahip. 
Personeli var personelle takviye eder, malzemesi var 
malzemeyle takviye eder, parası var parayla takviye 
eder. Artık o orada yalnız başına ne yapacak?.. Biz 
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Komisyonda bunları tartıştık ve dedik ki, Amerika' 
da olduğu gibi herkes bir şey yapsın; küçücük şir
ketler, şahıslar da bir şeyler bulsun; ama burada or
ganizasyon meselesi. Acaba organize bir ünite mi bu 
işi daha iyi yapacak, yoksa tek başına orada bırakıl
mış bir ünite mi?.. O bir gösteriş ünitesi olur, başka 
bir şey olamaz efendim. Oradan hiçbir şey kaybet
miyoruz, bunu olduğu gibi alıp buraya veriyoruz ve 
daha ziyade imkânları birleştiriyoruz. Bütün mesele 
bundan ibarettir, yoksa MTA'nın içerisinden ataıış 
ne olacaktır, ne yapacaktır? MTA Genel Müdürü 
belki bir demonstrasyon ünitesi diye bir tane bul
muştur ben de petrol bulacağım diye; ne bulmuş
tur ondan sonra?.. Türkiye Petrolleri kurulduktan 
sonra ne bulmuştur, ne yapmıştır?.. Bütün mesele bu. 

Maruzatım bu kadar efendim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker, 

yalnız müsaade ederseniz Sayın Doğu'nun zannede
rim bir suali var; Sayın Doğu, buyurun efendim, Sa
yın Özgöker kürsüdeyken sorunuzu sorun. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
benim sorum kısmen Hükümete, kısmen Komisyona 
olacak, 

BAŞKAN — Lütfen ağırlığı Komisyon üzerinde 
toplayalım da... 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
Hükümetten de soracağım MTA Enstitüsünün ekip
manı, personeli konusunda soracaklarım var. 

BAŞKAN — O zaman iki sual halinde sorun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, şimdi, 

biraz önce Bütçe Komisyonundan gelen ve yüce oy
larınızla kabul edilen maddeye ilave 6 ncı maddenin 
ikinci fıkrası aynen şöyle : «Devlet adına kuruluş 
amacına uygun olmak şartıyla, sermayesinin '% 50' 
den fazlası Devlete ait olan kamu kuruluşlarına Ba
kanlar Kurulu kararıyla belge verilebilir.» 

Şimdi ben şunu şöyle anlamak istiyorum (Acaba 
Hükümet ve Komisyon ona katılırlar mı) : % 51 ser
mayesi Devlete ait olan bir kuruluşa bu hak tanınır
ken, Maden Tetkik Arama Enstitüsüne bu hak tanı
namaz mı? 

ISayın Başkan; 
İkinci isualim şu : Acaba Maden Tetkik Arama 

Enstitüsünün personel ve ekipman durumu petrol ara
maya yeterli midir? Tamamen Genel Bütçeden tah
sisat aldığını hep biliriz. Acaba yıllık, tahminen 3 
sondaj kuyusu açsa, bunun bütçeye getireceği yük 
nedir? Sayın Bakandan da bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Birinci soru Komisyona ilişkin, Sayın özgöker, 

lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT — Bir soru da ben sorabilir 

miyim efendim? 
BAŞKAN — Bitsin efendim, ondan sonra. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, anlayabildiy-
sem, Maden Tetkik Aramanın arama faaliyetleri ara
sında petrol araması da bulunsun mu, bulunmasın 
mı?.. Bu çıkıyor; çünkü kendisine birtakım fonksiyon
lar veriliyor, bu da Kanunda var, diğer şeyler arar
ken neden petrol aramasın?.. Biz de diyoruz ki za
ten, Maden Tetkik Arama diğer işlere baksın, petrol 
arama işini Türkiye Petrollerine verdik, onun için. 
Ayırdık yani, bir fonksiyon ve organizasyon diye dü
şündüm ben; onun için ayırdık. Yanlış anlamıyor
sam, anladığım bu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben Sayın Doğu'nun birinci sualine de bir açıklık 

getirmek amacıyla bir işarette bulunacağım : Burada 
kamunun % 51 sermayesini kontrol ettiği kuruluş
lara verilen belge arama ruhsatından farklıdır. Belge, 
bir boru hattı yapmak, rafineri işletmekle sınırlandı
rılmıştır burada; fakat MTA'nın bu fıkradan istifade 
ederek bir petrol araması yapması mümkün değildir, 
birincisi bu. 

İkinci konu : MTA'nın bugün bütçesi içinde hare
ket edecek kabiliyeti yoktur. Verilmiş olan bütçe o 
kadar sınırlıdır ki, neredeyse vasıtalarına yakıt ala
cak vaziyeti yoktur ve bu bütçenin ne kadar büyütü-
lebileceğini de takdirlerinize bırakırım. MTA müt
hiş genişlemiş kadrosuyla, verilmiş olan bütçesi an
cak bu personel kadrosunu besliyor. Ne makinesini 
yenileyebiliyor, ne makinesine yakıt ve tamir aksa
mı koyabiliyor. Bu vaziyettedir MTA dediğimiz ku
ruluş. 

Şimdi bu düzeltilmeye çalışılıyor. Çünkü MTA' 
nın belki bu kadar büyük bir kadroya hiçbir zaman 
erişmemiş olması lazımdı. Ben kendime bağlı bir ku
ruluşu burada bu kadarla açıklamak istiyorum. 

MTA'nın hedefi Türkiye'de maden aramaktır. 
Bu hedefleri ayırmadığımız takdirde «Bir yerde bir 
petrole rastlayım, fışkırsın, bunun şerefini ben alayım.» 
mücadelesini bir kere durdurmaya mecburuz. Planlı, 
bilgili ve amacına yönelik çalışmalarla ancak petro-
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lü bulabiliriz. Yoksa böyle politik olarak «Ben gide
yim Antalya'da, ertesi gün Tuz Gölünün etrafında, 
üçüncü gün Sivas'ta petrol arayım.» düşüncesiyle 
MTA'nın petrol bulması ihtimalini ben zayıf görü
yorum. Aslında hedefe yönelik değildir. 

Onun için, kamu kuruluşlarının muayyen kuruluş 
maksatları vardır. TPAO'nun kuruluş maksadı petrol 
aramak ve petrol üretmektir. MTA'nın kuruluş ama
cı, daha eski bir kuruluş olması dolayısıyla petrol 
aramak ve MTA'ya verilmiş görevler arasındadır; 
fakat bu değişiklikle MTA'yı petrol aramadan uzak
laştırıp doğrudan doğruya maden aramaya yönelt-
mek istiyoruz. 

Bu sebeple verilmiş olan önergelere katılmadığı
mızı bildirmek isterim. i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Fırat, buyurun efendim, sorunuzu sorun. 
AYHAN FIRAT — Efendim, tekrar arz ediyo

rum : önergelerimizde şöyle bir ifade var : «Ayrıca 
MTA Enstitüsü de kendi imkânlarıyla, TPAO ile ko-
ordine ederek, müsaade almak kaydıyla...» O halde, 
bu müsaade imkânları nispetinde verilir. Yani imkân
ları yoksa müsaade verilmez. Nitekim, maddenin 
özünde bakın ne diyor : «Devlet adına müsaade, 
arama ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı 6327 sa
yılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat 
veya idaresine veya sermayesine hâkim olduğu uz
man kuruluşlarla kullanır veya bu Kanun hükümleri 
dahilinde kuruluşlara devredebilir.» Neyi?.. Müsaade, 
arama ve işletmeyi. O halde, bu MTA'da bir Devlet 
kuruluşu olduğuna göre, buna devre mani bir hüküm 
var mıdır? Yoktur. Kaldı ki, MTA'nın eğer ünitesi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devrediİecek-
se, böyle bir madde ihtiva etmesi gerekirdi Kanunun. 
Aksi halde orada bir boşluk vardır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, soru olmuyor; bu, ken
di yorumumuzun bir kere daha tekrarı oluyor efen
dim. 

AYHAN FIRAT — Bu konuda düşüncelerini 
belirtsinler. Açık açık yazılmıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
A. LÂM't SÜNGÜ — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Süngü. 
A. LÂM't SÜNGÜ — Efendim, kıymetli Bakanım 

sıkıntının paradan geldiğini, bu aramanın planlı, prog
ramlı olması icap ettiğini gayet güzel izah ettiler. Yal-
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nız benim içimde uhde olan bir nokta var; müsaade 
ederseniz o hususta beni aydınlatması için... 

'BAŞKAN —- Buyurun efendim, soru olarak tabiî. 
A. LÂMİ SÜNGÜ — Şimdi biz aramaları, bu

yurdukları gibi Antalya'da, Tuz Gölünde, Sivas'ta 
muhtelif yerlerde yapıyoruz. Halbuki, ben birgün he
likopterle o mayınlı sahaların üzerinden uçarken (Ta 
Hatayidan başladım, en son Suriye hududuna kadar) 
orada, bizim hududa 100 metre mesafede tam 12 tane 
sondaj kuyusu saydım Suriye tarafından ve hepsinde 
de petrol çıkmıştır, böyle simsiyah havuzlar doludur. 
Onların tam karşısında bizde de bir tane olimpiyat 
meşalesi gibi Nusaybin'in orada var. Burada belli ki, 
o bir havza, hakikaten bulunmuş, çıkarılmış bir şey 
var. Artık tesadüfe de bırakmayacağımız, orada son
dajı yapıp doğrudan doğruya istihsale de geçebilece
ğimiz bir durum varken niçin biz Sivas'ta, bilmem 
nerede tesadüfi şeyler yapıyoruz, doğrudan doğruya 
istihsale dönük imkânlar varken? Ben bunu Genel 
Kurmayda söylediğim zaman, birkaç sene sonra ora
da bir kuyuda petrol çıktı. Haltta Sayın Cumhurbaş
kanımız da gitti orada tahkikatını yaptı. 

Acaba burada belli olduğu halde niçin orada is
tihsal yapmıyoruz da, aramalar için başka yerlere pa
ra sarfediyoruz, üstelik paranın da baş sorun olduğu 
zamanda?.. 

Bu hususta kıymetli fikirlerini açıklarlarsa mem
nun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süngü. 
Sayın Bakan, Sayın Fırat ve Sayın Süngü'nün so

ruları var efendim... 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

FAHtR İLKEL — Sayın Fıratın sorularına zannede
rim ki oevap vermeye çalıştım ve MTA'nın hedefini 
belirlememiz lazımdır, tekrarlıyorum. Bu ıhedefde 
Türkiye'nin genel jeolisini tespit ve petrol haricinde
ki yeraltı kaynaklarını bulmaktır. TPAO'nun da gö
revi Türkiye'de petrol aramak ve petrol üretimini 
gerçekleştirmektir. Burada çok önemli bir nokta var. 
Hakikaten Türkiye'de hudutlar çizilirken tuhaf bir 
'hadise midir, Suriye hududunun öbür tarafında pet
rol var, Irak'ta petrol çıkıyor; bizim tarafımız bu 
mevzuda oldukça kısır. Yani, insanı enidişeye sevk 
ediyor. Benim jeoloji bilgim oldukça kısıtlı; fakat uz
man arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre, bu fay 
hatları dolayısıyla, bizim hududumuzda kalan petrol 
sahaları daha ziyade küçük cepler halinde, öbür ta
raftakiler büyük rezervuarlar halinde bulunuyor. Bu 
cepler halinde olan yerlerde çalışmaların yapılması la
zım. Şimdi burada iki hadise var : Bir; bilinen saha-
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lardaki üretimi çoğaltmak için kuyu açmak lazım, I 
buna üretim kuyusu deniyor, bir de; Türkiye'nin baş- I 
ka yerlerinde saha arayarak bu sahaların adedini ço
ğaltıp oralarda bilahara üretim kuyusu açmak lazım. 
Esasen TPAO'nun kuyularına bakıldığı takdirde bun
lar yaklaşık olarak yarı yarıya ayrılabilir. Yarısı üre
timi çoğaltmaya matuiftur, yarısı da yeni sahalar bul- I 
maya matuftur. Burada biraz evvel buyurulduğu gibi 
Suriye tarafında kakikaten kuyuları görüyorsunuz, bu I 
tarafta bizim ancak 5-6 tane yeni kuyumuz var ve I 
açmaya, geliştirmeye çalışıyoruz o güney hududumuz- I 
dahi sahaları. Burada işaret edilen hususu da, zanne
diyorum ki, ilgili arkadaşlarımız da duymuştur ve bu 
istikamette hareket etmeye de gayret edilecektir. Mev
cut sahalardan biraz daha fazla üretim yapmak ve I 
imkânlarımızın yarısıyla da yeni sahalar geliştirmek 
düşünülmektedir. 

Arz ederim. I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
2 nci maddeye bir fıkra eklenmesine ilişkin, Sayın 

Yarkın, Sayın Fırat ve Sayın Sarıoğlu'nun önergele
rine Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; biraz evvelki kararınızda Sayın ök-
te'nin önergesini Sayın Doğu benimsemiş ve bu biçim 
üstünden götürmüştük. Aynı fikri kapsayan Sayın 
Yarkın'ın da önergesi var. 

Sayın Yarkın; Sayın Ökte ile önergeniz aynıdır. I 
O işleme konuldu. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım; 
Benim önergemde ayrıca belge hissesiyle ilgili bir 

ibare var. Yani, «Kuruluşlara belge hissesinin yarı
dan fazlası Devlete ait olmak kaydıyla belge veri
lebilir» şeklinde bir ibare var. Ancak bu ifadeyi, bir 
başka madde vardı, sanırım ki 60 ncı madde, orada 
bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten, «60 ncı maddede yazılı şart
larla» denildiği için... 

ŞERAFETTİN YARKIN — 60 ncı maddede bu 
şartları konuşacağız onun için geri alıyorum. 

BAŞKAN — Yani geri alıyorsunuz. 
Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; önergeler üzerindeki işlemler bitmiş

tir. Maddeyi Komisyonun kabul ettiği ve Sayın Do- I 
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ğu'nun, Sayın Bayer'in önergeleri biçiminde yeniden 
okutup oylatacağım efendim. 

Bir yanlışlığa mahal vermemek üzere 2 nci mad
deyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama ve 
işletme ruhsatnamesi alma hakkı 6327 sayılı Kanun
la kurulmuş bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idare
sine ve sermayesine hâkim olduğu uzman kuruluşlar
ca kullanır veya bu Kanun hükümleri dahilinde bu 
kuruluşlara devredebilir. Ancak, iktisap edilen ruh
satlar kanunda gösterilen sınırlayıcı hükümleri aşa
maz. 

Devlet adına - kuruluş amacına uygun olmak şar
tıyla sermayesinin % 51'inden fazlası Devlete ait 
olan - kamu kuruluşlarına Bakanlar Kurulu kararı 
ile belge verilebilir. 

Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, ser
maye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatı
na göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel, tü
zelkişilere müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme 
ruhsatnamesi ve bu Kanunun 60 inci maddesinde ya
zılı şartlarla belge verilebilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 2 nci maddeyi bu bi
çimde düzenlenmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum 
efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım; redaksiyon bakımından bir şeyi arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Redaksiyonsa buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Birinci fıkra

nın ikinci cümlesinde; 
«Ortaklık bu hakkı bizzat veya idaresine ve ser

mayesine hâkim olduğu uzman kuruluşlarca kulla
nır» diyor. 

«Uzman kuruluşlarca» sözcüğü pek doğru değil 
gibi geldi bana. «Uzman kuruluşlar aracılığıyla kul
lanır» şeklinde olması galiba daha doğru olacak. Aca
ba Sayın Komisyon iştirak ederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Haznedar' 
in redaksiyonla ilgili, cümlenin düzgün olması bakı
mından bir teklif var. «Aracılığıyla kullanır» sek
inde düzeltilirse daha uygun olacağını söylüyorlar 
efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURÎ ÖZGÖKER — İştirak ediyoruz. 
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I Sayın Doğu, buyurunuz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşma ve 

biraz önce Sayın Bakana tevcih ettiğim bir sual var
dı. Daha çok konuşmamı bu nokada temerküz ettir
mek istiyorum. 

Efendim; 
Bu da, Bakanlar Kurulu yerine Sayın Bakana ba

zı yetkilerin, ki o da piyasa fiyatının tespiti konusuna 
ilişkin. Ben, Bütçe - Plan Komisyonu dahil, bunun 
Sayın Bakana verilmesine hep karşı oldum. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Haznedar, cümlenin daha 

düzgün olması bakımından, beşinci satırdan sonra 
«Uzman kuruluşlar aracılığıyla kullanır» şeklinde dü
zeltilmesini teklif ettiler. Hükümet ve Komisyon ka
tıldıklarını beyan ettiler. 

Bu değişik biçimiyle 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 

Kanunla değişik 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 13.1. — Petrol hakkı sahipleri, 1 Ocak 
1980 tarihinden sonra keşfettikleri petrol sahalarında 
ürettikleri hampetrol ve tabiî gazın tamamı üzerin
den, kara sahalarında % 35'ini ve deniz sahalarında 
% 45'ini ihraç etmek hakkına sahiptirler. Geri kalan 
kısım ile 1 Ocak 1980 tarihinden önce bulunmuş sa
halardan üretilen hampetrol ve tabiî gazın tamamı 
ve bunlardan elde edilen petrol mahsulleri memleket 
ihtiyacına ayrılmıştır. 

Petrol hakkı sahiplerinin ürettikleri hampetrol ve 
tabiî gazdan memleket ihtiyacını karşılamak üze
re ayrılan kısmına piyasa fiyatı uygulanır. Piyasa fi
yatının teşekkülüne esas olan ve bu Kanunun 3/25 in
ci maddesinde zikredilen unsurları ve uygulama esas
larını tespite Bakan yetkili olup bu hususlar ve deği
şiklikler tebliğ ile neşredilir. 

Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için talep 
ettiği piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet fiya
tı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bu esaslar da
hilinde değerlendirilerek onaylanır. Dünya serbest 
rekabet fiyatları değiştikçe bu işlem tekrarlanır. 

Ülkede petrol mahsullerinin fiyatlarının teşekkü
lüne esas olan unsurların ve uygulama esaslarının be
lirlenmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Söz istiyorum. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Söz istiyorum. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, Sayın Yarkın, Sayın 

Fırat söz istiyorlar. Başka söz isteyen sayın üyemiz?.. 
Yok. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Nedeni de; Bakanlar Kurulunu ilgilendiren bir 
politikada gayet tabiî ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının mutlaka çok büyük tesirleri olacaktır. Fa
kat istedik ki, bu tesirleri ortada iken son söz Ba
kanın olmasın, gene Bakanlar Kurulunun olsun. Çün
kü daha önce de dile getirdim; 1976 yılında çıkmış 
olan 7/12069 sayılı bir Kararnamenin 8 inci madde
siyle zaten burada öngörülen yetki Bakana verilmiş
tir. Bu Kanunda verilen Bakanlar Kuruluna getiril
miş olan yetkinin, Bakanlar Kuruluna tanınmış olan 
bir uygulamasıdır. Bakanlar Kurulu, bu yetkiyi Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına devretmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; kanun tekniği yönünden 
daha uygun olanı budur. Bu yetkiyi Bakanlar Ku
ruluna, kendi içlerinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
devretmek ve istenen maksada o yönüyle ulaşmak 
mümkün iken, burada Petrol Kanunu Tasarısına 
böyle bir hükmün girmesi, bana biraz fazla gibi ge
liyor ve bunun bazı mahzurları da olacak. 

Hep değinirim : 1979 - 1980 yılındaki Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının uygulaması; ülkemize 
bir karabasan gibi, hâlâ hayallerdedir hâlâ hafıza
lardadır. Tenzih ederim; inşallah bundan sonra Tür
kiye Cumhuriyetinin hiçbir enerji bakanı 1979 - 1980 
senesindeki uygulamaya paralel uygulamalar yapmaz; 
ama hani bir söz vardır : «Bir musibet elli defa na-
sihattan evladır» Biz bu musibeti gördük. Onun için 
istiyoruz ki, gene eskiden olduğu gibi bunu Bakan
lar Kuruluna verelim. Zaten bir mazarrat yok, Ba
kanlar Kuruluna bu yetki pekâlâ verilebilmiş; Ba
kanlar Kurulu bu yetkiyi Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanına vermiş. Eğer yüce takdirlerinize mazhar 
olursa, madde üzerinde bu istediğimiz gayeye ula
şacak bir önergem de vardır. 

Söyleyeceklerim bu kadardır. Teşekkür eder, say
gılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
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Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTtN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Tasarının 3 üncü maddesiyle Petrol Kanununun 

13 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmekte ve 
petrol hakkı sahiplerine 1.1.1980 tarihinden sonra 
keşfettikleri, kara ve deniz sahillerinden ürettikleri 
hampetrol ve tabiî gazın muayyen bir bölümünü ih
raç etme hakkı verilmektedir. 

Ancak, bu konuda Hükümetin Tasarısıyla Ko
misyonun metni arasında önemli sayılabilecek bir 
fark vardır. Hükümetin Tasarısında petrol hakkı sa
hiplerinin ürettikleri hampetrol ve tabiî gazdan önce, 
Petrol Kanununun 78 inci maddesine göre; sekizde 
biri oranındaki Devlet hissesi alındıktan sonra geri 
kalanının % 35'i veya deniz sahalarından üretilmiş-
se % 45'i ihraç edilebilecek iken, Komisyon «Devlet 
hissesinin önce alınması» ilkesini bu hükümden çı
karmıştır. 

Devlet hissesi nedir?.. Bu, Kanunun 78 inci mad
desinde gösterilmektedir. O aynen şöyle : Birinci fık
rasında «Bir arayıcı veya işletmeci arama veya iş
letme sahasından ihtihsal ettiği petrolün 1/8'ini Dev
let hissesi olarak ödemekle yükümlüdür.» Bu yüküm
lülük nereden doğuyor?.. Anayasadan doğuyor. Çün
kü, «Yeraltı servet ve kaynakları Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır.» 

Bu maddede istisnalarını da göstermiş. Diyor ki, 
«Arama veya işletme sahasındaki petrol ameliyatı
nın yapılmasında kullanılan, daha çabuk daha verim
li daha büyük istihsal yapmak maksadıyla arama ve 
işletme sahası altındaki aynı istihsal haznesine veya 
daha alttaki hazne tabakasına sevkedilen petrolden 
Devlet hissesi alınmaz.» 

Ayrıca gerek maddenin diğer fıkralarında gerek
se 79 uncu maddede de «Devlet hissesinin nakden 
veya aynen ödenmesi halindeki ödeme şartlarını ve 
tasdiklerini» göstermektedir. 

78 inci madde bu şeyi düzenlerken «Üretilen pet
rolün sekizde birinin evvela Devlete ödenmesi» yü
kümlülüğünü getirmiştir. Bu yükümlülük, sanıyorum 
bu tasarıyla kaldırılmakta, evvela üretilenin % 35'i 
ihraç hakkı olarak ayrılmakta; deniz sahalarının ise 
% 45'i ayrılmakta; ancak geri kalanın sekizde birin
den Devlet hissesi alınmaktadır. Bu «Devlet hissesi» 
nin oranını, miktarını 78 inci maddenin getirdiği il
keye aykırı olarak azaltmaktadır. 

Bu nedenle, bununla ilgili önergemiz de vardır. 
Bu birinci fıkradaki «Devlet hissesinin alınması» ile 

ilgili kısmın, aynen Hükümet Tasarısı şeklindeki gibi 
benimsenmesini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa.yın Yarkın. 
Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Sayın Yarkın'ın bahsettiği 

konuyla aynı idi Sayın Başkanım. 
BAŞKAN —>- Konuşmaktan vazgeçtiniz.,. 
AYHAN FIRAT — Evet. Zaten önergem var. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, vaki konuşmalar üzerine bir ce

vabınız olacak mı efendim?.. Olacak. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

bir sual sorabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Konuşmaları cevaplandırdıktan son

ra, tabiî efendim. İçtüzüğümüz «Konuşmalar bitin
ce» diyor ya... Müsaade ederseniz cevabını da ala
lım, ondan sonra söz vereyim efendim. 

Buyurun Sayın Özman. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Yarkın'ın belirtmiş olduğu hususa bir açık
lık getirmekte fayda var. Esasında Petrol Kanunun
da bu durum gayet açıktır, öncelik ve sonralık diye 
bir şey yoktur. Durum şöyledir : 

Devlet hissesi % 12,5'tur ve bunun verilme şartı 
bellidir, saklanma şartı bellidir. Zaten burada, 78 in
ci maddede gayet açık olarak belirtilmiştir. Buradaki 
açık olan durum şöyledir : İstihsal edilen petrolün 
'c/c 12,5'u devlete aittir, % 35'i ise ihraç etme hakkı 
doğurur ve esasında bunu, tersine şöyle almak im
kânı var : 35'ini düştüğümüz zaman; 65, zaten mem
leket ihtiyacıdır. Yani bunun içerisinde yine devlet 
hissesidir. Yani, esasında öncelik ve sonralık diye 
bir şey yoktur; bir açıklık getirilmiştir. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, sual sorabi
lir miyiz?.. 

BAŞKAN — Sayın Altop müsaade buyurun efen
dim; Sayın Özman, konuşmalarını herhalde sürdürü
yorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ M. YILMA ZÖZMAN — Bizim Komis
yonda çalışmalarımız bu yolda yapılmıştır. Açıklık 
getirmek için ve esasında Petrol Kanunundaki esası 
aynen dercetmişizdir; yani getirdiğimiz budur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özman. 
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Sayın Bakan, vaki konuşmalar üzerine bir ceva
bınız olacak mı efendim?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkanım, Sayın Danışma 
Meclisi üyeleri; 

Biz, Hükümet olarak İktisadî İşler Komisyonu
nun yapmış olduğu değişikliklere iştirak ettiğimizi ön
celikle belirtmek isterim. Bunun sebebini de açıkla
mam lazım. 

Ocak 1980'de çıkan Kararname, esasen ihraç edi
lebilecek ürünü, üretimin % 100'ü üzerinden % 35 
olarak belirlemiştir. Komisyon bunu, bu şekilde mü
talaa edince biz de, Hükümet olarak Komisyona iş
tirak ettik. Çünkü bugün yürürlükte olan Kararna
me, Komisyondan gelen şekliyle tatbik edilmektedir. 
Özellikle bunu belirtmek isterim; birincisi bu. 

İkincisi; Bakana verilen yetkiler, bu maddenin en 
sonundaki paragrafta esasen hudutlandırılmıştır. Ba
kanlar Kurulu bunların nasıl tespit edileceğine dair 
kararı veriyor ve bu karar içinde de Bakan hareket 
ediyor. Yani, Bakan bunları istediği şekilde yönet
mekte tamamen serbest değildir. Bunlar çok çok, sık 
sık da değişebilecek ameliyelerdir. Esasları konulduk
tan sonra, Bakanlık yetkisinde bunların gerek görül
dükçe, ayarlanması için, yetki Bakanlığa bırakılmış
tır. Komisyondan gelen şekline iştirak ettiğimizi be
lirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, müsaade buyu-
rulursa Komisyon adına Sayın Aşkın konuşacaklar 
efendim... Cevap vermek için efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda Komisyon adına 
Sayın Özman cevaplandırdılar. Bir başka Komisyon 
üyesinin tekrar bir cevap hakkı daha doğmamıştır. 
Biliyorsunuz bununla ilgili önergeler vardır. O öner
geler işleme konulduğunda gerekli cevap verilebile
cektir efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Peki efendim. 

BEKİR SAM l DAÇE — Sayın Başkanım, Ko
misyonun her zaman konuşma hakkı vardır. Çünkü, 
aydınlanmamıza da sebebiyet verecektir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun her zaman 
söz hakkı vardır; ama Komisyonun da mevcut gön
derdiği raporda bir tane sözcüsü görülmektedir. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Bir engel yok efendim. 

BAŞKAN' — Müsaade buyurun efendim. Gerekli 
cevap bir kere verildi, müsaade buyurun. Komisyo
nun evet her zaman konuşma hakkı vardır. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
lütfedin, bu konuşma hakkını kullanmak istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
biraz evvel Yüce Meclis birinci maddede (3.25. a) 
fıkrasının çıkartılması yolunda bu maddeyi kabul et
ti. Şimdi üçüncü maddenin üçüncü fıkrasında «Pet
rol hakkı sahibince kendi petrolü için talep ettiği 
piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet fiyatı Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğünce bu esaslar dahilinde 
değerlendirilerek onaylanır» diye devam ediyor bu
rada. Tahmin ediyorum ki, o değişiklikten sonra ar
tık serbest rekabet fiyatı tespitine gerek kalmamış
tır diye düşünüyorum. Acaba doğru mudur bu dü
şüncem?.. Onu rica ediyorum. 

İkinci husus, eğer bu fıkra çıkacak ise, düşüncem 
doğru ise, o takdirde Hükümetin vermiş olduğu ta
sarıda üçüncü fıkra var. Bu üçüncü fıkrada» «Ham-
petrol ile birlikte üretilen gazın veya tabiî gazın piya
sa fiyatının belirlenmesinde kullanma maksadı ve 
kalori bazı da dikkate alınır» deniyor. Bu «kullan
ma maksadı» sözcüğünden neyin kastedildiğini anla
yamadım; yani petrol gazı için kullanıldığı yerlere 
göre ayrı ayrı fiyat mı tespit edilecek?.. Onu öğren
mek itsiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Sayın Altop, biraz evvel soru isteminde bulundu
nuz herhalde, lütfen siz de sorun sorunuzu. 

YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, önergeler gel
diği zaman konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki -teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMtSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, piya
sa fiyatı zaten Kanunda belirtilmiştir, bu değişiklik 
kabul edilmediği şekilde yine yürürlüktedir, o mev
cuttur. 

Gelelim, bu gazın kalorifik değerinin tayinine. 
Bu durum ise Petrol Kanununda mevcut olmadığı 
için ve bundan sonra da tabiî gazın değerlendirilmesi 
için bir baz teşkil edeceği yönünde bir esas olarak 
getirilmiştir. Esasında içindeki maddelere göre kalo
rifik değer tayin edilmekte ve ona göre bir fiyatlan-
dırmaya gidilmektedir. Onun için bu bilhassa ko
nulmuştur. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özman. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

yanlış anlama oldu galiba. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, her vesileyle ben

deniz de tekrarlıyorum. Bir soru soruluyor, bir ce
vap veriliyor. Bu cevabın mutlaka sizin arzu ettiğiniz 
biçimde bir cevap olarak verilecektir fikrine lütfen 
götürmesin efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Öyle değil Sa
yın Başkan. Bir yanlış anlama oldu galiba. Ben ser
best piyasa fiyatından bahsetmedim, serbest rekabet 
fiyatından bahsettim. Yine de gerek var mı buna?.. 
Bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Sayın Özman, buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, aynı 
Kanunda son paragrafta, serbest piyasa fiyatı da be
lirlenmiştir, tarif edilmiştir, rekabet fiyatı da belirlen
miştir. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özman. 

Sayın Bilge buyurun efendim. 
NECliP BİLGE — Bu maddede bazı kelimeler 

büyük harfle yazılmıştır. Bunun özel bir anlamı var 
mıdır?.. Yoksa, küçük harflerle de yapılabilir mi?.. 
Birinci sorum bu. 

İkincisi de birinci fıkranın sonunda «... memle
ket ihtiyacına ayrılmıştır» diye «miş» li bir çekim şek
li kullanılmaktadır. Halbuki diğer fıkraların sonun
da, geniş zaman kullanılmaktadır «Neşredilir, tekrar
lanır» gibi. Burada da aynt şekilde «... memleket ih
tiyacına ayrılır» denirse daha doğru olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKtLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, «ayrı
lır» tabirine iştirak ediyoruz. 

Büyük harflerle yazılması sebebi, Petrol Kanu
nunun esasında, tariflerde aynen bu şekilde büyük 
yazılmış olmasıdır. Bu usule uymak için yapılmıştır. 
Bunu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, halen yürürlükte bulunan Kanunda bu 

şekilde yazıldığı için bir uyum sağlanması bakımın
dan böyle bir gereklilik görüldüğünü söylemektedir
ler. 

Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, 
okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Madde 3'de belirtilen madde 13-1'in, Hükümet 

veya Bütçe - Plan Komisyonu metninde belirtildiği 
şekliyle yer almasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 307 sıra sayılı tasarının 6326 

sayılı Petrol Kanununun 6987 sayılı Kanunla değişik 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasını değiştiren üçün
cü maddesi ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Petrol hakkı sahipleri 1 Ocak 1980 tarihinden 

sonra keşfettikleri kara sahalarından ürettikleri ham
petrol ve tabiî gazın devlet hissesi alındıktan sonra 
kalan % 35'inin, deniz sahalarından ürettikleri ham
petrol ve tabiî gazin ise devlet hissesi alındıktan son
ra kalan % 45'ini ihraç hakkına sahiptirler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının üçüncü maddesiyle de
ğiştirilen 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından 
«tamamı» kelimesinin çıkarılarak, yerine «... devlet 
hissesi alındıktan sonra kalan» ibaresinin ilave edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının üçüncü maddesiyle 

değiştirilen 6326 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 
bir No. lu bendinin ilk fıkrası sonuna aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Memleket ihtiyacının zorunlu kılması halinde 

Bakanlar Kurulunca ihraç hakkı oranlarında azaltma 
yapılabilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril

mesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının üçüncü maddesinin 
ikinci paragrafının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
«Petrol hakkı sahipleri Türkiye'de istihsal veya 

Türkiye'ye ithal ettikleri hampetrol ve tabiî gaz ile 
bunlardan ürettikleri petrol ürünlerini piyasa fiyatın
dan sağlamak zorundadırlar. Piyasa fiyatı Kanunun 
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3/25-a maddesinde belirtilen esaslar dahilinde Bakan
lar Kurulunca tespit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Fırat, önergenizde bir ikili 
istem var. «Ya Hükümetin metni ya Bütçe - Plan Ko
misyonu metni» diyorsunuz. Böyle bir ikili istemi iş
leme koymak mümkün değildir. Hangisini tercih et
tiğinizi lütfen bildirin. 

AYHAN FIRAT — Aşağı yukarı ikisi de aynıdır 
Sayın Başkan, Hükümet teklifinin oylanmasını isti
yorum. Açıklama için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet teklifini benimsiyorsu
nuz, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kıymetli ar
kadaşlarım; 

Bu önergeyi; burada iki tane ayrı, farklı husus 
var onun için Hükümetin getirdiği teklifin desteklen
mesinin yararlı olacağı kanısıyla vermiş bulunuyo
rum. 

Birincisi, her ne kadar Komisyon tarafından; is
tihsal edilen petrolün devlet hissesi çıktıktan sonra 
ihracı ile burada yazılan metin arasında bir fark ol
madığı söylenmiş ise de, % 4 küsur oranında fark 
vardır muhterem arkadaşlarım; yani gerek Hükü
metin teklifi gerekse Bütçe - Plan Komisyonunun tek
lifinde, Hükümet hissesi çıktıktan sonra kalan kıs
mın % 35'inin ihracı ile iktisadî tşler Komisyonunun 
getirdiği maddenin baş tarafında belirtilen, tümü üze
rinden % 35 veya % 45'inin ihracı arasında, birinci
sinde; yani % 35 karadan istihsali halinde % 4 kü
sur fark vardır. Dolayısıyla bu konu, burada neden 
bu hale getirilmiştir?. Komisyonca yeterince aydın
latılmadığımız için Hükümetin getirdiği teklifin, da
ha önce Hükümet içerisinde enine boyuna düşünüle
rek hazırlanmış olduğu kanaatiyle bu önergemi vermiş 
bulunuyorum. 

ikincisi; yine Komisyonun getirdiği teklifin son 
kısmında, «Petrol hakkı sahibince kendi petrolü için 
talep ettiği piyasa fiyatına esas olan serbest rekabet 
fiyatı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bu esaslar 
dahilinde değerlendirilerek onaylanır...» diye bir ifa
de vardır. Yani piyasa fiyatı petrol hakkı sahibince 
talep ediliyor. Bir de serbest rekabet fiyatı işin içine 
giriyor. Hükümetin getirdiği maddenin esasında ise 
bir piyasa fiyatı vardır; piyasa fiyatının nasıl tespit 
edileceği de zaten bellidir. Ayrıca Hükümetin getir
diği teklifin son kısmında da «Bu esaslar dahilinde, 
Genel Müdürlükçe tespit edilen piyasa ve kuyubaşı 
fiyatı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.» şeklinde bir 
de kuyubaşı fiyatı tabiri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birinci maddede de aynı şey olmuştur. Bir öner

ge verilmiştir, Komisyon önergeye iltihak etmiştir ve 
i Hükümet teklifine dönmüştür. Neden dönmüştür, ne 

fark gelmiştir? Yani şu Kanunu çıkarırken ben arzu 
ederim ki, bu konularda biz mücehhez hale getirile-
lim, aksi halde bilmeden rey vererek bir maddenin 
oluşmasına sebep oluyoruz .Dolayısıyla ben Hükü
metin teklifinin çok daha tutarlı ve üzerinde düşünü
lerek hazırlanmış olduğu gerekçesi ile ona iltihak et
menin yararlı olduğu kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
A. AVNt ŞAHÎN — Önergenin aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
«% 12,5 önce mi alınsın, sonra mı alınsın?» tar

tışması aslında Komisyon çalışmaları sırasında da 
uzun boylu yapılmış idi. Herkes tabiî memleketinin 
menfaatlerini, millî menfaatlerini önde tutar, tutmak 
ister. Bir vatanseverin yapacağı budur, başka bir şey 
beklenemez. 

Biz de, arkadaşlarımızın şimdi istediği gibi, o za
man bu tereddütlere kapıldık. Yalnız şunu bilmekte 
fayda var kir 24 Ocak Kararlarından sonra neşredi
len kararnameler iktisadî işler Komisyonunun metni 
şeklinde tecelli etmiştir; yani o zamanki Cumhuriyet 
Hükümeti yabancıların da dahli olan bir müesseseler 
manzumesine böyle bir hükmü uygulamaya başlamış
tır. 

Devletin elbetteki bir ciddiyeti vardır. Türkiye 
Cumhuriyeti ciddî, vakarlı bir hukuk devletidir. Dı
şarıya karşı verilen bir teminat bir hükümet tarafın
dan yerine getirilir, bir başka hükümet tarafından 
değiştirilir ise, herhalde bunda ciddiyet aramak biraz 
zor olur veyahutta mümkün olmaz. 

O itibarla, Sayın Özman'ın da biraz evvel belirt
miş olduğu gibi, petrolü bulmuşuz, (inşallah bulaca
ğız, o safhaya da geleceğiz) 100 varil çıkarmışız; 
% 12,5'unu devlete almışız, % 35'ini de ihraç ede
bilirsiniz, demişiz... Şimdi Bütçe - Plan Komisyonu
nun değerli üyeleri arkadaşlarımız tarafından getiri
len metin % 87,5'un % 35'ini alalım şeklinde; fakat 
biraz evvel de izah ettiğim gibi, gerek iç, gerek dış 
kamuoyuna zamanında bu teminat verilmiştir ve bu
na göre de işlemler yapılmıştır. Bu safhada bunu ge
ri almak devletimizin ciddiyeti ile bağdaşmaz. 
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Aynı şekilde, tekrar söz almamak için, Sayın Yar- ı 
kın'ın bir önergesine de burada temas etmek isterim. 
Memleket ihtiyacı zorunlu kılarsa ihraç hakkı azal
tılır, gibi kayıtlar fevkalade rahatsız edici tesir icra 
ederler. Bugün bu kayıt konur, yarın başka kayıt 
konur. Dolayısıyla getirmek istediğimiz, çekmek is
tediğimiz yabancı sermaye ve yabancı teknolojiye bir 
ürkeklik verme gibi bir durum ortaya çıkar. Oysa 
bizim hedefimiz petrolü çıkarmaktır önce, bir defa 
çıkartalım; yani dünyanın pek çok yerinde petrolü 
çıkaran müesseseler belirli müesseselerdir, hefkes 
petrol çıkaramaz. 

Şu halde şimdiden; bir, Sayın Fırat'ın, Sayın Yar
kın'ın ve Sayın Doğu'nun müşterek önergelerine bu
rada katılamadığımı ifade etmek istiyorum ve 24 I 
Ocaktan sonraki Cumhuriyet Hükümetinin getirmiş 
olduğu kuralın bugün de burada aynen muhafaza 
edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum, iki; bu I 
Kanuna, fazla ehemmiyeti olmamakla beraber yaban
cı sermayeyi ürkütücü mahiyette hükümler konulma- I 
masını öneriyorum. I 

Bu itibarla gerek bu önergeye, gerekse Sayın Yar- I 
kın'ın önergesine katılamadığımı... I 

BAŞKAN — Sayın Şahin, diğer önergelere ka
tılmama hususunu, tabiî şahsi görüşünüzdür de, «ka- I 
tılmıyorum» deyip bağlarsanız, aleyhe konuşacak I 
başka üyelerimize sonra söz hakkı kalmayabilir. Bu I 
önerge için tabiî efendim. 

A. AVNİ ŞAHİN — Ben tekrar söz almamak ve 
zamandan tasarruf için bu fikrimi ifade etmiş olu- I 
yorum. 

Hepinize saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Sağolun Sayın Şahin, teşekkür ede- I 

rim. I 
Sayın üyeler, Sayın Fırat'ın önergesinin Hüküme- I 

tin teklifi istikametinde olduğunu beyan buyurdular. I 
Sayın Şahin de önergenin aleyhinde konuştular. I 

Önergenin lehinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz efen- I 

dim?... 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Katılmıyoruz efen
dim. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biraz evvel açıklama I 
yapmıştınız; ama efendim tekrar soruyorum... I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Fırat'ın önergesine Komisyon I 

ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. E 
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Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, Hükümet 
Komisyona dahil mi, değil mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, biraz evvel bura
da bir açıklama yapılmıştır; Hükümet adına Sayın 
Bakan kendi getirdikleri tekliften neden vazgeçtik
lerini vaki suale cevaben bildirmişlerdir efendim. Bu 
nedenle de biraz sonra bir önergeye katılmadıklarını 
cevap olarak da tekrar Genel Kurula sunmuşlardır 
efendim. 

Sayın Yarkın, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendıim?.. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Yerimden kısa bir 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önergem açıktır. 

Yani memleket ihtiyacının gerekli ve zorunlu kılma
sı halinde, ihraç hakkı oranında Bakanlar Kurulu 
kararıyla azaltma yapılabilmesine ve maddeye elas
tikiyet verilmesine ilişkindir. Böyle bir yetki Yasanın 
diğer maddelerinde varsa mesele yok; ama yoksa 
önergemde ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkın'ın önergesi üze

rinde görüş açıklayacak mısınız? Buyurun Sayın Aş
kın. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Değerli Meclis 
üyeleri; 

Bu Tasarının görüşülmesi sırasında memleketin 
çıkarlarını savunma amacıyla verildiğinden hiç şüp
hemiz olmayan daha önceki ve bu önergeyi doğru -
ran doğruya, önergenin lafzı olarak şüphesiz ki red
detmek mümkün değil. Yalnız, şunu açıklıkla belirt
mek isteriz ki, Komisyonumuzun gerek yüzde 35 pet
rol hakkı olanların ihraç hakkının yüzde 35 tümü 
üzerinden ayrılmasında, gerekse bunun bir garanti 
olarak verilmesindeki davranışları, Türkiye'nin men
faatlerini tamamiyle savunma yönündedir; bu ko
nuda hiçbir ayrılığımız yoktur. Dolayısıyla bunu açık
ça belirtmek isterim. Birincisi, yüzde 35 ihraç garan
tisi; çıkardığınız petrolün yüzde 35 ini ihraç ediniz 
anlamını taşımamaktadır. İsterseniz yüzde 100 üzerin
den yüzde 12,5 ayırınız, ondan sonra yüzde 35 ayı
rınız; isterseniz yüzde 35'i ayırdıktan sonra geriye 
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kalan üzerinden yüzde 12,5'u ayırınız... Aslında ara
da yüzde 4 lük bir fark vardır. Mite veya aleyhte, 
Ama yüzde 35 ihraç hakkının anlamı, Türkiye'de 
petrol çıkaran ve çıkaracak olan yabancı şirketlerin 
sermaye ve kâr transferlerini garanti altına almak 
için bulunmuş bir yöntemdir. Tekrar ediyorum; ya
ni Türkiye'de petrol bulan, işleten bir şirket, ancak 
ve ancak getirmiş olduğu sermayeyi ve burada elde 
ettiği ve transfer etme hakkı olan kârı transfer ede
cektir. Bu, eğer çıkardığı petrolün yüzde 35'ini tut
muyorsa, geri kalanı Türkiye dolar olarak ödeyecek
tir. 

Ayrıca da yüzde 35'i ihraç edecektir demek, Tür
kiye'nin ihtiyaçları dururken yüzde 35'i ihraç ede
ceğim anlamına da gelmez. Bu, karşı tarafa ürettiği 
petrolün yüzde 35'inin bedelini dışarıda tutabilmek 
için bir garantidir. Dolayısıyla her iki taraf da Tür
kiye'nin menfaatlerini savunmaktadır ve şu anda 
Türkiye'nin menfaatleri getirilen şekil ile savunul
muştur. 

Gelelim bu yüzde 35'i değiştirme yetkisinin ko
nulup konulmamasına. Değerli üyeler; hiçbir zaman 
bir ülke bir Yabancı Sermaye Kanunu çıkarırken, 
«Ben gerektiğinde senin kârının transferini de dur
dururum, senin sermayenin transferini de durduru
rum; eğer kârının yüzde 25 ini transfer etme hakkı
nı tanıdımsa bunu yüzde 5'e indiririm; sermayenin 
her yıl itibariyle yüzde 10 unu transfer hakkı tanı
yorsam bunu kaldırabilirim» gibi maddeler, petrol 
gibi özellik taşıyan ve buradaki sayın üyelerin hep
sinin üzerinde ittifak ettiği bir kanuna böyle mad
deler asla eklenemez. Hatta temennimiz, böyle şart
ların kanuna eklenmemesine rağmen, daha sonraki 
hükümetlerin de böyle kararlar almamalarıdır. Çün
kü özellikle yabancı sermayede risk payı 'büyük olan 
petrol yatırımlarında her ülke karşı tarafa gerekli 
garantileri vermek durumundadır. Dolayısıyla Sayın 
Yafkın'ın önerisine katılmak mümkün değildir. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Doğu, sizin de önergeniz aynı anlamdadır 

efendim. O nedenle Sayın Yarkın'ın önergesiyle si
zin önergenizi birlikte işleme koyacağım. Bir açıkla
ma yapacak mısınız efendim? 

AHMET SENVAR DOĞU — Tabii Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

ı Tesadüfen Sayın Yarkın'ia aynı paralelde öner
geler vermişiz. Sayın Yarkın açıkladılar, bir de ben 
açıklamak istiyorum. 

Efendim, Tasarı Hükümetten gelen şekliyle, Büt-
J çe-Plan Komisyonundan geçen şekilde önergede be

lirtilen biçimde düzenlenmiştir. Benim önergeme esas 
olan Bütçe-Plan Komisyonu metni. 

İktisadî İşler Komisyonu nedense Devlet hissesin
den önce petrol hakkı sahiplerinin ihraç oranlarını 
düzenlemiştir. Devlet hissesi Anayasamızda yer alan, 
«Tabiî servetlerin Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır» ilkesinin bir simgesidir değerli arkadaşla
rım. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmek doğru de
ğildir. O sebeple önce Devlet hissesinin emniyeti, 
güvenliği söz konusu olur, daha sonra transferabl 
yahut döviz hissesi veyahut petrol ihraç hissesi dü
şünülebilir. Aklın gereği, Türkiye menfaatinin gereği 
her şeyden önce benim anladığım kadarıyla budur. 

1 Diğer yandan madde metni İktisadî işler Komis-
I yonundan geldiği biçimde kanunlaşırsa, Petrol Ka

nununun 'bir başka maddesiyle de çelişir değerli ar
kadaşlarım. Ona da kısaca değinmek isterim. Zira 
Petrol Kanununun 78 inci maddesinde, bir arayıcı
nın veya işletmecinin istihsal edip depoladığı petro
lün bir bolü sekizinin Devlet hissesi olarak ödenece
ği açıkça yazılmıştır. Demin Komisyon adına ko-

1 nuşan Değerli Arkadaşlarım Sayın Aşkın dile getir
diler. Dört puana yakın bir farklılık var. Bu bazen 
Devlet lehine de olabiliyor, yabancı şirket lehine de 
olabiliyor. O zaman bu ufak dört puanlık farkı mut
lak surette kanuna yakışır, değişmez bir esasa bağ-

I lamakta sonsuz fayda var değerli arkadaşlarım. Bu 
nedenle madde metninin önergemiz doğrultusunda 
değiştirilmesini ben daha faydalı buldum. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

I Sonra bir konuya daha değinmek isterim değerli 
I arkadaşlarım. Sayın Şahin Arkadaşım beni bağışla

sın, bana ismen hitap ettiği için kendisine herhalde 
bir çift söz söyleme hakkım doğdu. Nedeni de, dedi
ler ki; «1 Ocak 1980 tarihinden sonra Hükümetimi
zin belli bir uygulaması olmuştur. İktisadî işler Ko
misyonunun getirdiği metin bu uygulamaya paralel-

I dir ve onu destekler niteliktedir.» 
Şimdi Sayın Bakandan sormak istiyorum değerli 

arkadaşlarım; madde aynen şu: «1 Ocak 1980 tari
hinden sonra keşfettikleri petrol sahaları için bu hü-

I küm uygulanacaktır.» Acaba yabancı şirketlerin 1 
I Ocak 1980 tarihinden sonra keşfettikleri kaç tane 
j petrol sahası vardır? Sayın Hükümet önce onu dile 
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getirsin. Oylamada sanırım daha sağlıklı şekliyle bu 
konu açığa çıktıktan sonra tebellür edecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon, biraz evvel Sayın Yarkın'ın 

önergesiyle ilgili olarak görüşünüzü açıklamıştınız. 
Sayın Doğu'nun da önergesi aynı maksada matuf
tur. Biraz evvelki açıklamanıza ait bir ilaveniz ola
cak mı efendim? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, ayrıca ilave 
edeceğimiz 'bir husus yok, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeler üzerinde 
buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Burada 
Devlet hakkı yüzde 35 ihracat hakkından sonra do
ğar, diye bir şey yoktur. Yalnız kelimeleri okuya
cak olursak, yüzde 35'in yüzde 100 üstünden mi he
saplanacağına, yüzde 87,5 üzerinden mi hesaplana
cağına bir sarahat getirmek için «tamamı üzerinden» 
diyor, yoksa ilk yüzde 35 gönderilir, ondan sonra 
Devlet hakkı alınır, diye bir fikir derpiş edilmemiş
tir. Gayet tabiî Devlet hakkı öncelikle alınır; fakat 
Devlet hakkı yüzde 12,5 tur, ihracat hakkı da yüzde 
35'tir. Madde bunu derpiş etmiştir. Bunu bir kere 
açıklığa kavuşturmak isterim; birinci husus bu efen
dim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Önce Devlet hakkı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Efendim, Devlet hakkının öden
mesiyle ilgili madde ileride gelecektir; orada bu ga
yet açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu, yalnız hesap 
nedenliyle bu şekildedir. 

Burada diğer bir husus var; hakikaten nedir bu 
yüzde 35 Bu doğrudan doğruya yabancı şirketin 
burada teşekkül ettireceği kârlar ve transfer hakkını 
haiz olduğu, getirmiş olduğu yatırım ve sermayesine 
karşılık, yapılacak bir hesaplamaya karşı bir garan
tiden başka 'bir şey değildir. Bu yüzde 35 tutmazsa 
bu para geri gelecektir. Başka bir şey değildir. 

Ben bu durumuyla, İktisadî İşler Komisyonun
dan gelmiş şekline katıldığımı ve önergelere katıla-
madımı arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Yarkın ve Sayın Doğu'nun 

aynı mealdeki 'önergelerine Komisyon ve Hükümet 
katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Ayrı ayrı oylayın 
Sayın Başkan, benimki farklıdır, lütfen bir daha 
okursanız... 

BAŞKAN — Aynen, «Devlet hissesi alındıktan 
sonra kalan...» 

AHMET SENVAR DOĞU — Tamamı.., 

BAŞKAN — Efendim «tamamı» çıkarıyoruz, 
orada da öyle, aynen, aynı ibaredir. «Devlet hissesi 
alındıktan sonra kalan...» aynı ibaredir Sayın Doğu. 
Bakınız aynen okuyorum efendim. «Devlet hisessi 
alındıktan sonra kalan...» aynı ibare, aynı istemdir. 

Önergelerin dikkate alınması hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar efendim. Kabul et
meyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Yarkın'ın bir önergesi var. Sayın Yarkın... 
ŞERAFETTİN YARKIN — İhraç hakkı oranı 

ile ilgili önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Yarkın. 

Sayın üyeler; Sayın Doğu'nun önergesine sıra 
geldi. Sayın Doğu, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız?... Buyurunuz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Defaatle bu kürsüden dile getirdim; Bakan ona
yının kanunda yer almasına bir türlü gönlüm razı 
olmadı. Onun için, Bakan onayından çıkarıp, yine 
eskiden olduğu gibi fiyat tespitini Bakanlar Kurulu
na verecek biçimde önergemi düzenledim; takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

Yalnız benim bazı açıklayacaklarım var. Günün 
bu geç saatinde sabırlarınızı belki istismar edeceğim 
için hepinizden özür diliyorum. 

Önceki gün görüşmeye başladığımız Petrol Ka
nunu, yalnız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını 
ilgilendiren hususları ihtiva eden bir Kanun değildir. 
Sözünü ettiğimiz Kanunu üç bölümde incelemek fay
dalıdır değerli arkadaşlarım. 

Bir; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını ilgi
lendiren teknik konular. 

İki; Maliye Bakanlığını ilgilendiren konular. Ma
liye Bakanlığının da Gelirler Genel Müdürlüğü ve 
Hazine Genel Müdürlüğünü ilgilendiren bölümleri 
var. 

Bu hususları dikkate aldığımızda, enerji potilika-
sıyla maliye ve ekonomi politikasının Petrol Ka-
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nunu içerisinde içice olduğu ve bu politikaların bir
biri içerisinde tutarlı oldukları ölçüde, yapılacak de
ğişikliklerin anlamlı ve yararlı olacağı kolayca anla
şılacaktır. 

Yapılması istenilen değişikliklerin enerji politi
kasına uygun, maliye ve ekonomi politikasına ters 
veyahut aksi olması halinde beklediğimiz sonuçları 
almamız ta'biî ki mümkün değildir. 

O sebeple, piyasa fiyatının tayin ve tespitini bir 
Bakanın onayına terketmek kaatimce hatalıdır. Zira 
piyasa fiyatı, hampetro'lün ithal fiyatı ve ürünlerin 
rafineri çıkış fiyatı demektir. 

Demin bir üye arkadaşımız sordu, nedir diyerek. 
Ben kısmen ona da cevap vermek ihtiyacını duyu
yorum. Bu fiyat öylesine bir denge ve baz fiyattır 
ki, önemli ölçüde artırırsanız, bugün hampetrol it
halatı yapamayan şirketler, ithalata başlayabilirler. 
İthal hampetrolünü işleyemeyen, işlemeyen rafineri
ler tam kapasiteyle çalışmaya başlayabilirler değerli 
arkadaşlarım. Ancak ülke, aynı miktar ithalata öde
mesi gerekenden daha çok döviz öder dışarıya. Büt
çenin vergi dışı gelirlerinden en önemlisini oluşturan 
Akaryakıt İstikrar Fonu hesabı, bütçeye istenilen ve 
beklenilen katkıda bulunamaz. Dolayısıyla, Kanun
da çok önemli bir 'konuda Bakanlar Kuruluna ait 
yetki ve etkinlik çıkarılarak, tek elden piyasa fiyatı 
düzenlenirse, etkin bir ekonomi politikası, denk ve 
gerçekçi bütçe hazırlanması Hükümet yönünden 
mümkün olmayacaktır. 

Bu kadarla da bitmez Sayın Başkan, sayın üyeler; 
hampetrol ithal etmeyi ve 'ithal edilmiş hampetrolü 
işlemeyi teşvik edersek Türkiye'nin kendi petrolünü 
kendisinin bulmasını boşuna bekleriz. Kârlı ithal 
hampetrolü sağlayıp daha çok kâr etmek dururken, 
neden şirketler kendilerince sermayelerini riske so
karak Türkiye'de petrol arayıp bulsunlar?.. 

Diğer yandan, piyasa fiyatı kuyubaşı fiyatını da 
çok etkiler. Üretilen hampetrolün 1/8 inin Devlet 
hissesi olarak alındığı ve buna göre oluşacak bütçe 
gelirinin 'kuyubaşı fiyatına bağlı olduğu dikkatlerden 
uzak 'tutulmamak gerekir. 

Ayrıca petrol şirketlerinin ödeyecekleri Kurum
lar Vergisi hesap edilirken, ödenen Devlet hissesi, 
Kurumlar Vergisi matrahından indirilecek giderler 
arasında sayılan bir kalemdir değerli arkadaşlarım. 

Demek ki, vergi matrahını da dolayısıyla etkile
yen bir husus. 

Bütün bu hususlar gözönüne alınırsa, konunun 
Maliye Bakanlığı ve Hükümet politikası açısından 
ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. 

Bazı arkadaşlarımda belki şöyle bir düşünce yer 
alabilir: «Bak 'bak, Ahmet Senvar Doğu maliyeci, 
hep kendi Bakanlığını düşünüyor...» Şuna inanınız 
ki değerli arkadaşlarım, hiç zaman Maliye Bakanlı
ğını düşünmüyorum. Hükümetin yarın başına dert 
açabilecek maddeleri, kanun maddeleri arasına sok
mamak bütün niyetim ve hüsnüniyetim. 

Öte yandan, Bakan onayı, bir bakanlığın Bakan
lar Kurulu kararıyla Hükümetin tasarrufunu ve po
litikasını belirler. Bir bakanlığın, bakan onayıyla po
litikasının temini mümkündür; kanun dışına çıkma
mak kaydıyla; ama Bakanlar Kurulunun kararı, Hü
kümetin tasarrufunu ve Hükümetin politikasını be
lirler. Demek ki, Bakan onayı ile Bakanlar Kurulu 
tasarrufu arasında çok büyük farklar var. 

Bu bakımdan, yaptırım gücü açısından da bun
lar eşdeğerde değillerdir. Bir tanesi Bakanlar Kurulu 
tasarrufudur, diğeri Bakan tasarrufudur. 

Şu hususu da gözönünde bulundurmalıyız. Bakan 
onayı alenî değildir ve herhalde bir yayın aracıyla 
ilan edilme zorunluluğu yoktur; bakan onayı bakan
lığın bir iç muamelesidir. O nedenle onay konusu
nun muhataplarınca bilinmesine de hiçbir şekliyle 
imkân bulunamaz. Bakanlar Kurulu kararı ise alenî 
olup Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer, 
muhatapları da alınan karar karşısında tavırlarını ve 
uygulamalarını belirlerler. 

Özetle, piyasa fiyatının Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının doğrudan doğruya kendisi tarafın
dan tespitinde bazı mahzurları dile getirdim. 

Önergemin oylanması konusunda takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler; Sayın Doğu'nun önergesinin lehin

de ya da aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Aleyhin
de Sayın Dikmen, buyurunuz. Bazka söz isteyen?.. 
Yok. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
«Piyasa fiyatının teşekkülüne esas olan ve bu 

Kanunun 3/25 inci maddesinde zikredilen unsurları»... 
özür dileyerek şunu ifade edeyim, bu unsurların ne 
olduğunu 'bilmiyorum; fakat ben esasında Sayın Do
ğu'nun önergesine prensip bakımından; yani düşün
ceni bakımından karşı geliyorum. 
• Dikkat ediyorum, bugüne kadar ki uygulamalar
da ve bazı hususlarda daima bir bakanlığa veya bir 
kuruluşun yetkilisine nedense bir sorumluluk ve yetki 
vermekten çekiniyoruz. 
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Bir bakanlık düşünelim: Bu bakanlığın elbette 
alta doğru müsteşarı, genel müdürleri, müdürleri ve 
daha ast kademeleri vardır; fakat bazı konularla 
ilgili olarak gittiğimizde, aşağıdan yukarıya doğru 
birçok görevli, «yetkili değilim» der, «genel müdür 
bilir» der; genel müdüre gidersiniz müsteşara, müs
teşardan bakana... Bakana gidiyorsunuz, bakanın da 
bu konuda yetkisi yok. Binaenaleyh, bakanın yetki
sine girmesi gereken bazı konularda, kanunlarda dik
katimi çeken husus, buna Bakanlar kurulu karar ve
rir... 

O bakımdan, bakıyorum Hükümette bütün ba
kanlar her gün toplantıda; çünkü bir kibritin, bir 
gazın fiyatının tespitini Bakanlar Kuruluna verecek 
olursanız elbetteki bu mevzuların uzayacağı ve bazı 
sıkıntıların çekileceği malumdur. Bir bakanlık de
vamlı olarak piyasa hareketlerini takip etmek mec
buriyetindedir, esasen bakanlığın elemanları görevli
dir ve zaten bakanlıktaki elemanların diğer ilgili ku
ruluşlar ile ve piyasa ile devamli temas halinde bu
lunması ve kontrol etmesi gerekir. Eğer böyle bir 
görevi yapmıyor ve takip etmiyorsa, o bakanlık bu 
sahayı gözlemiyor demektir. 

Bu bakımdan, her şeyi Bakanlar Kuruluna bı
rakmanın ve bu suretle birçok meseleleri sürünceme
de bırakmanın, uzatmanın ben tamamiyle karşısın
dayım. Müsaade edin de bir petrol fiyatını, bir pi
yasa fiyatını tespitte de 'bir 'bakan yetkili olsun. Esa
sen yetkinin olduğu yerde sorumluluk da olur. Be
nim genel olarak üzerinde durmak istediğim, biz so
rumluluk vermemişiz Dikkat buyurduysanız Sayın 
Cumhurbaşkanı dün Kars'taki konuşmalarında bir 
nebze buna da değindiler; çünkü sorumluluk taşı
mayan ve yet'kisfini kullanmayan kimse esasen görev 
yapamaz. Bir fiyat tespiti yapılacak zamanı gelmiş, 
belki zamanı geçecektir, «Efendim, Bakanlar Kuru
lu karar verecek ondan sonra tespit edeceğim» di
yecek. Niçin 'bir bakan bu gibi şeyleri tespit ede
miyor? Tespit ederse elbette bunun sorumluluğu 
da olacaktır; o bakanlık bunu da yüklenecek de
mektir. 

Bu bakımdan, ben bazı konularda artık yetkinin 
ve sorumlulukların ilgili bakanlıklara, hatta bunların 
daha altında kuruluşlara verilmesi taraftarıyım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, Sayın Doğu

nun önergesi üzerindeki görüşünüzü lütfen açıklar 
mısınız efendim?... 

. İKTİSADÎ İŞLER KOMtSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
j Sayın üyeler; Sayın Doğu'nun önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmişlerdir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını

za sunuyorum efendim. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmeyenler lütfen işeret buyursun
lar... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir 
efendim. 

I Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi, Sayın Bilge'nin bi
raz evvel redaksiyonla ilgili olarak «ayrılmıştır» ye
rine «ayrılır» şeklinde düzeltilmek suretiyle oylarını-
za sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun 
efendim... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir. 
j Madde 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bir 

Genel Müdürün idaresi altında merkez kuruluşu ile 
i merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden te

şekkür eder. 
Merkez kuruluşu, Genel Müdürün idaresi altın

da Genel Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Baş
kanı ve Daire Başkanlarından; yeteri kadar teknik, 
hukuk ve ekonomi müşavirlerinden; müfettişler, baş-

I mühendisler ve mühendislerden, jeologlardan, jeofi-
j zikçilerden ve avukatlar ile ekonomistlerden, müdür

ler, uzmanlar ve diğer memurlardan oluşur. 
Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup Ba

kanın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile münasip 
yerlerde kurulur. Her bölge Müdürlüğü bir müdürün 
idaresi altında müdür yardımcısı ile teknik ve idarî 

I elemanlardan teşkil olunur. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli per

sonel istihdam edilebilir. Ancak; hangi hizmetlerin 
sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin mütalaası alınmak suretiyle 
Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN —̂ 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
I oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
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buyursun... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 24 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 24.1. — Diğer bir makamın yetki alanına 
giren bir hususu da ihtiva eden bir müracaat hakkın
da karar almadan önce Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü veya Bakan ilgili merciin muvaffakatini alır. İl
gili merciler Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veya Ba
kan tarafından bu madde ile ilgili olarak yapılan ta
lepleri öncelik ve ivedilikle incelemeye ve 3 ay için
de sonuçlandırmaya mecburdurlar. Bu süre içerisin
de sonuçlandırılamayan taleplere muvafakat verilmiş-
sayılır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; burada bir «muvaffakat» şek
linde yazılmış, birinde «muvafakat» şeklinde yazıl
mış hangisi doğrudur efendim? Yani iki «f» yok ora
da, tek «f» olması lazım, o şekilde düzelteceğim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet; 5 inci madde üze
rinde bir açıklamanız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Kuzuoğlu buyurun. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim; biz bu 

Kanunu görüşmeye başladığımız günden beri eski
nin ne olduğunu 'bilmeden hep yeni üzerinde duru
yoruz. Şimdi de aynı şekilde. 5 inci madde; «24 ün
cü maddenin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. .» Nedir bu 24 üncü maddenin 1 inci fık
rası? Ne Komisyon izah ediyor, ne raporda var; 
ezbere gidiyoruz özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Sayın üyeler; 5 inci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle, yalnız tek «f» ile «muvafakat» yazıl
ması suretiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler... 5 inci 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 25 inci mad

desinin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 25. 1. a) — Müracaat ve Petrol Hakkı 
sahibi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
alınan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatnamesi, 
işletme ruhsatnamesi veya bölgeden doğan haklarına 
tesir eden kararlara karşı bu Kanun hükümleri daire
sinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Baka
na itiraz edebilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yak. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; 6 ncı maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 6^26 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile ve
ya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden sulhen halle-
dilemediği kaydıyla intikal eden ihtilafları en çok 
15 gün içinde karara bağlar ve Bakanın bu kararı 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce en çok 10 gün 
içinde ilgililere tebliğ olunur. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama
nız var mı efndim?.. Yok. 

Sayın üyeler; 7 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 31 iliç'i maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun hükümleri dairesinde 
Danış'tayda dava açmak müddeti kararların tebliğ 
tarihinden itibaren 20 gündür. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

8 inci madde ile ilgili Sayın Komisyon, Sayın 
Hükümet; bir açıklamanız var mı efendim?.. Yok. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz sorum var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge var onu işleme 
koyacağım zaten. 

Sayın Yarkın'ın bir önergesi var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 307 S. Sayılı Tasarının 6326 

sayılı Kanunun 1702 sayılı Kanunla değişik 31 inci 
maddesini değiştiren, 8 inci maddesinde geçen, «Da
nıştay'da dava açmak müddeti» ibaresinin, Bütçe 
-Plan Komisyonunun kabul ettiği metinde yer aldığı 
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gibi, «İdarî yargı merciine dava açma süresi» şek
linde yazılmasını arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklamanız ola

cak herhalde, Danıştay'da dava açma süresiyle iliş
kin? Buyurun efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN .— Sayın Başkan, Da
nıştay Kanunu ve tdarî Yargılama Usulü Kanunla
rına göre, konu genellikle birinci derece vergi idare 
mahkemelerine açılacaktır. Danıştay'a hangi haller
de dava açılacağı zaten Kanunda vardır; Bakanlar 
Kurulu kararları için Danıştay'a açılacaktır; ama 
idarî yargı mercii her ikisini de kapsadığı için, «İda
rî yargı merciine dava açma süresi» şeklinde söy
lenmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Uygundur, kabul ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?. 
' ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — İştirak ediyoruz efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir sorum var 
efendim... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NECtP BİLGE — Burada idarî yargı merciine 
dava açma süresi 20 güne indirilmiş bulunmaktadır 
metinde. Halbuki, Danıştay Kanununda ve İdarî 
Yargılama Usuliyle İlgili Bölge İdare Mahkemeleri 
Kuruluş Kanunlarında birisinde 60 gündür, diğerin
de 30 gündür. Bunun 20 güne indirilmesinin sebebi 
nedir, bu anlaşılamıyor? Bunu izah ederler mi efen
dim? 

BAŞKAN — Sayın Bilge; neden genelin üzerin
de özel 'bir işlem getirilmiştir diyorsunuz, değil mi 
efendim?.. 

NECtP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon veya Sayın Bakan; Danıştay 

Kanununda, idarî mahkemelerin kuruluşuna ilişkin 
kanunlardaki sürelerin neden kaldırılarak özel bir 
hüküm getirilmesi gerekmektedir, diyorlar efendim... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan; bu özel bir kanun 
olması dolayısıyla burada bu süre burada belirleni
yor. Belirlenmediği takdirde genel olarak yargı ka-
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nununa tabi olacaktır. Tabiî o zaman 30 ve 60 gün
lük süreler bahis konusudur. Buradaki hedef bu sü
relerin kısaltılmasıdır. Bizde bir ruhsat muamelesi o 
kadar uzuyor, o kadar uzuyor ki, bunu kısaltmak 
için imkân olduğu kadar (Bundan sonraki madde
lerde de gelecektir) süreler hep kısaltılmaya çalışıl
mıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın önergesine Hükümet ve Komis

yon katıldıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler,., önerge kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi önergedeki değişiklik biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 32 nci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. 1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü
nün petrol hakkı ile ilgili olup kesinleşen kararı 15 
gün içinde Resmi Gazete ile ilan edilir. Bu süre için
de Resmî Gazetede henüz yayınlanmamış kararlar 
15 günün bitiminden itibaren 5 gün içinde hak sa
hiplerine özel tebligat yapılmak suretiyle yürürlüğe 
girer. Her türlü mükellefiyet bu ilan veya tebligatla 
başlar. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklama
nız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; 9 uncu maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 46 nci mad

desinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 46. 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat ta
rihinden itibaren 60 gün içinde vermeye mecburdur. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıkla -
manız var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; 10 uncu maddeyi Komisyondan 
geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 52. 1. — Petrol aramalarına açık hir saha
ya yapılan arama ruhsatnamesi müracaatlarının muh
tevası ilik müracaatı takiben 4 işgünü gizli tutulur. 

a) Bu süre içlinde aynı arazi parçasını kısmen ve
ya tamamen ihtiva eden başka bir veya birden fazla 
müracaat yapılmışsa bu müracaatlar aynı günde ya
pılmış sayılarak Genel Müdürlükçe bu Kanunun 4 
üncü ve 51 inci maddeleri çerçevesinde değerlendiri
lir. 

b) Birinci müracaatı takiben 4 işgünü içinde ay
nı arazi parçasının tamamı veya bir kısmı için başka 
bir arama ruhsatnamesi müracaatı yapılmamışsa ta
lep Genel Müdürlükçe 4 ve 51 inci maddeler dikka
te alınarak karara bağlanır. 

c) Birinci müracaatı takiben 4 işgününden sonra 
yapılan ve aynı arazi parçasını kısmen veya tamamen 
ihtiva eden arama ruhsatnamesi müracaatları değer
lendirmeye tabi tutulmaz. 

2. Reddedilen arama ruhsatnamesi müracaat sa
hasına veya terkedilen bir arama sahasına, red veya 
terk keyfiyetinin kesinleşip Resmî Gazetede ilanını ta
kiben yapılacak müracaatlar hakkında da yukarıdaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. 

3. Usulüne uygun olarak yapılmış olan müracaat
lar Genel Müdürlükçe en geç 4 ay içinde sonuca bağ
lanarak Bakana sunulur. Bakan bu Kanunun 4/1 ve 
20 nci maddeleri dahilinde takdir hakkını kullanarak 
gerekli kesin kararı en geç 15 gün içinde verir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler; 11 inci maddeyi Komisyondan geldiği 
biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ledilmiiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 1702 

sayılı kanunlarla değişik 53 üncü maddesinin 2 nci ve 
4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 53. — 2. Bir bölgede bir tüzelkişi aynı 
zamanda en fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip 
olabilir. Ancak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
toplam ruhsat adedi petrol arama bölgesi sayısının 
on katını aşmamak kaydıyla, her bölgede en çok 12 
adet arama ruhsatı alabilir. (Müktesep haklar saklıdır.) 

4. Kanunî süresi sona eren veya terk edilen bir 
arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, 
aynı tüzelkişi tarafından 1 yıl içlinde yeniden mü
racaatta bulunulmaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim, buradaki 

paranteze gerek yok. Parantezin kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — «(Müktesep haklar saklıdır.)» da pa
rantez kaldırılsın diyorsunuz değil mi efendim?.. 

M. FEVZÎ UYGUNER — Evet efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi burada özel ara
yıcılar için bir kısıtlama getiriliyor. Acaba Türkiye 
Petrolleri için «12'den fazla arayamaz» in nedeni ne
dir; bunu acaba açıklarlar mı?.. Yani niye buna böyle 
bir kısıtlama getiriliyor?.. 

MUHSİN ZEKÂf BAYER — Efendim, benim 
de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, buradaki 

bölge tarifi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
bölgesi mi, yoksa diğer manada bir bölge mi; jeolojik 
bölge mi, hangi tip bir bölgedir bu?.. Bunu öğren
mek istiyorum. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
benim de redaksiyonla ilgili bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, Hükü

metten gelen tasarının dördüncü bendinde yer alan 
«... tarafından 1 yıl içinde» tabirindeki «1» i Bütçe 
Komisyonunda yazı ile «Bir» olarak düzelttik. Burada 
da bu düzeltmeyi yapmamız uygun olur kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Sayın Uyguner'in parantezin kal

dırılmasına ilişkin, Sayın Doğu'nun rakam yerine ya
zıyla «Bir» olarak düzeltilmesine ilişkin beyanları ya
nında, Sayın Bayer ve Sayın Akkılıç'ın da soruları 
var; lütfen cevaplar mısınız efendim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Efendim, Sayın Uygu
ner ve Sayın Doğu'nun önerilerine katılıyoruz. Soru
lara cevapları da Sayın Bakan verecekler efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan; TPAO'nun bölge
leri değil. Burada Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Türj 

kiye'yi 18 bölgeye ayırmıştır ve her bölgede TPAO'ya 
12 tane ruhsat alma hakkı tanınıyor burada. Bu açık
lık getirdi mi, bilmiyorum; bunu arz etmek istedim 
efendim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, 4 üncü fıkranın so
nundaki. «... müracaatta bulunulmaz» tabirinin 
«... müracaatta bulunulamaz» şeklinde yazılması daha 
uygun olur kanısındayım. 

BAŞKAN — Yani bir «a» daha ilavesi diyorsu
nuz, «bulunulmaz» değil «bulunulamaz» olsun di
yorsunuz?.. 

NECİP BİLGE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın 'Bilge'nin 

bu önerisine katılıyor musunuz efendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Biz de katılıyoruz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir soru da ben sorabilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kamtarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

Bütçe - Plan Komisyonunun kabul ettiği metin, Hü
kümetin getirmiş olduğu tasarının aynısıdır, aynı me
tindir. Niye tekrarlanmış, bunu öğrenmek istiyorum? 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Tasarının 12 

nci maddesi aynen kabul edilmiştir» diyor... 
BAŞKAN — Şimdi, bir dakika efendim: Bütçe -

Plan Komisyonu bir metin yapmış, diyorsunuz ki, 
bu zaten Hükümet Tasarısının aynıdır. E, Bütçe -
Plan Komisyonu böyle bir metin hazırlamış gönder
miş, «Aynen kabul edilmiştir» dememiş; ama asıl ko
misyon olan İktisadî İşler Komisyonu... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Maddeyi geri gö
türmüş... 

BAŞKAN — Efendim, olabilir. Yani Komisyon 
«1» rakamı yerine yazılı olarak «Bir» şeklinde ifade 
etmiş, Tasarıyı böyle değiştirmiş ve asıl komisyon 

değil zaten. Şu anda cevap verecek durumu da yok
tur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
metin aynı metindir sadece rakamla olduğu için... 

BAŞKAN — Bendeniz şunu arz etmeye çalışı
yorum Sayın Kantarcıoğlu; şu anda biz burada doğ
rudan doğruya İktisadî İşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin üstünden gidiyoruz. İktisadî İşler Ko
misyonu da zaten Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir» demek suretiyle herhangi bir metin 
yazmadan o metni sizin önünüze sunmuş bulunmak
tadır. Bütçe - Plan Komisyonu metni üzerinde bir 
görüşme yapmıyoruzki... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, tekrar 
dönüşünün sebebini sordum. 

BAŞKAN — Kim dönüyor? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Yazıyla» tek
rar dönüyor. 

BAŞKAN — Ha, «Neden Komisyon buna katılı
yor» diyorsunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Neden yaptılar 
yani; o zaman yaparlardı efendim bunu?.. 

BAŞKAN — Efendim, yapmışlar... 
Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Doğu, birşey var mı efendim? 
AHMET SENVAR DOĞU — Gerek kalmadı; 

ama ben daha iyi açıklayacaktım. 
BAŞKAN — Sağolun efendim. Muhakkak sizler 

çok daha iyi açıklama hassasına sahipsiniz efendim. 
Ona Başkanlık Divanı her zaman katılmaktadır. 

Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın bu maddeyle ilgili 
iki önergesi var okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 307 Sıra Sayılı Tasarının 12 

nci maddesiyle değiştirilen, 6326 sayılı Petrol Ka
nununun değişik 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«2. — Bir bölgede bir tüzelkişi aynı zamanda en 

fazla sekiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir. An
cak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı her bölgede 
en çok 16 adet arama ruhsatı alabilir. (Müktesep hak
lar saklıdır.)» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 307 Sıra Saydı Tasarının 12 

nci maddesiyle değiştirilen, 6326 sayılı Kanunun de
ğişik 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
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«4. — Kanunî süresi sona eren veya terkedilen 
bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası 
için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dışında, 
aynı tüzelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden mü
racaatta bulunulamaz.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

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

Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada da 
açıkladığım gibi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına getirilecek sınırlamaları veya kayıtları diğer şir
ketlerle aynı ölçüde tutmamak lazım. Kanunun 
esprisi her ne kadar teşvik edici, özendirici hüküm
leri taşımak için getirilmiş ise de, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ile yerli veya yabancı şirketleri 
tamamen eşit ölçüler içerisinde mütalaa etmemek 
lazım. Devlet adına arama, işletme, belge alma hak
kını kullanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile 
özel girişimler arasında her konuda bir eşitlik 
sağlamak sanıyorum uygun olmayacaktır. Aslında 
Anayasamızın 168 inci maddesi hükmüne de tama
men uymaz bu konu; ama özel girişimler arasında 
elbetteki bütün konularda tam bir eşitlik getirmek zo
runludur. Yani, gerekçede de bu tür kısıtlamalarla il
gili olarak «Eşitlik ilkesine riayet edilmiştir.» şeklin
de bir açıklama var. Daha önce de belirtmiştim; bu 
ilke özel girişimler arasında olabilir; ama bu ilkeyi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile diğer şirket
ler arasında görmek veya uygulamak doğru olmaz. 

Şimdi, 53 üncü maddenin dört nolu bendinde 
«Kanunî süresi sona eren veya terkedilen bir arama 
ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası için, aynı tü
zelkişi tarafından bir yıl içinde yeniden müracaatta bu
lunulamaz» deniliyor. Bu hükmün eski şekli; yani 
yürürlükteki şekli şöyle; «'Kanunî süresi sona eren 
veya terkedilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı 
arama sahası için Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı dışında, aynı tüzelkişi tarafından jeolojik is
tikşaf yapılmadıkça yeniden müracaatta bulunulamaz.» 
Burada «Jeolojik araştırma» tabirini çıkarmış, «Bir 
yıl içinde yeniden müracaatta bulunulamaz» demiş. 
Doğru bir hüküm, yerinde bir hüküm; ancak «Aynı 
tüzelkişi tarafından» esprisine yürürlükteki yasadaki 
hükümdeki «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» 
deyimi çıkarıldığı için, onun için de aynı hüküm; 
yani aynı kısıtlama Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı için de getirilmektedir. Benim buradaki de
ğişikliğim, sadece dört nolu bentte «Kanunî süresi 
sona eren veya terkedilen bir arama ruhsatnamesinin 

kapsadığı arama sahası için, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı dışında, aynı tüzelkişi tarafından bir 
sene içinde yeniden müracaatta bulunamaz» hükmü
dür. Yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu 
kayda tabi olmasın. 

İki nolu bentte, doğrudan doğruya bir bölgede bir 
tüzelkişi aynı zamanda en fazla sekiz arama ruhsat
namesine sahip olabilir ve bu Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için de 12 olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı devlet adına 
bu arama ve işletme işlerini yaptığına göre, evvela 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına niçin bir tah
dit getirelim? Ben bunu anlayamıyorum. Gücünün yet
tiği kadar, imkânlarının yettiği kadar arayabilsin. 
Yani bu konuda aslında, niçin tahdit getirilir, soru
suna bile cevap bulmak güç iken, halen yürürlükteki 
kanundaki «16 adet arama ruhsatnamesine bir bölgede 
sahip olabilir» hükmü dahi değiştiriliyor, 12'ye in
diriliyor. Yanıi benim 16 önerim halen yürürlükteki 
hüküm. Bu dahi azaltılıyor. Bunu da anlamak müm
kün değil. Yani iki şirket, devlet adına arama ve 
işletme hakkına sahip olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığından herhangi iki şirket daha fazla 
bir bölgede arama ruhsatnamesine sahip olabilecektir. 

Bu itibarla burada da değişiklik sadece yürürlükte
ki hükmü muhafaza edecek şekilde 12 değil 16 ola
rak arama ruhsatnamesi hakkının Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına tanınmasıdır. Arzım bu kadar
dır, takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkın'ın önergeleri üze

rindeki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efendim? 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılmıyoruz efendim. Çok 
izah ettik. Zaten tasarının mahiyeti bu, ruhu bu. 1702 
sayılı Kanun Türkiye Petrollerine her türlü imkânı 
verdi, ne yaptı?.. Üretimi artıracak yerde azalttı. 
Hâlâ niye bu kadar tutalım. Başkalarına da arama 
imkânı verelim. Bütün mesele budur efendim. Yani 
kanunun maksadı budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Önergeye katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Yarkın'ın önergelerine Hükü

met ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
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Önergelerin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyi Komisyondan gel-
,diği biçimliyle oylarınıza sunuyorum efendim. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışma süremiz dolmuştur. 
10 Şubat 1983 Perşembe günü saat 14.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

53 üncü BİRLEŞİM 

9 Şubat 1983 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇÎM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Petrol Kanununun Bazı Maddeleririin Değiş-

tiriflmesli ve Kanuna Bialzı Maıdlde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve M'illî Savunimla, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler ko
ndisyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (Dağıt
ma tarihi : 26.1.1983) 

(2) Fayık Güngörmez Hakkındaki Ölülm» Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/64) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 4.2Jİ983) / 

(3) İdaröi Umuirrii'ydi Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 indi Maddöslinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı Ve M'iHî Savanımla, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtmia tarihi : 27.12.1982) 

(4) Danışma MecUM üyesi Fahrî ÖZTÜRK ve 
29 Arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tdklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunıma, İdişffleri ve Dışişleri komisyönito ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışıma MeclM Üyesi Mehlmet PAMAK ve 
10 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Miaıddelerinİn Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tdklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) (S. 
Sayısı: 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma MetiM 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 Beılge Alan öğrenci
lere Yeniden llmtihan Hakkı Verilimtesine Dair Ka
nun Tdklifi 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 Neclmettin NARLI-
OÖLU ve 11 Arkadaşının, 5434 Sayılı Tüddiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa B'ir E!k Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tdklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışıma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 Arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril-
mıesiin© Daîir Kanun Tdklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporlalrı. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah-
keımdlier Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasıarısı 
ve Adalet ve Millî Savunıma, İbişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesii Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 Arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlanldırıilması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
ndisyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi : 6.1.1983) 

(11) Danışma .Meclisi Üyesi Kâzım' ÖZTÜRK ve 
10 Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci Maddesine 'Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tdklifi 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 işleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (11/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdaire Mahkemeleri ve Vergi Mahke-



«nelerimin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kamına 
Bir Geçici Madde Eklemmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. 
(1/462) (S. Sayısı : 294) (DağıUma tarihi : 11.1.1983) 

(14) Danışma Meclisli 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 11 Altıritaş İlçesi Dulmiu-
pmar Bucağında, Dulmikıpınar Adı ite Bir İlçe Ku-
ruÜiması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi : 17.1.1983) 

(16) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel Öğretim 
Kuruımiları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bindiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12:1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunduk Bildiri'mlinin Sunulduğu
na Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Kesiinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışıma Mecfei Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Rapdru. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirimiinin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışıma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komlisyonu 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 Başkanlliığı Tezkeresi ıie Hacettepe 
Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış
tay Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1982) 
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t X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BiMirilminin Sunuldu
ğuna Dâir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komlisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtıma tarihi : 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk B'Üdirirnlinin Sunulduğu
na Dair Stayıştay Biaşkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesiinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışıma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BüMriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.ıl 982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına A'it Uygunluk Bildiri'mlinin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi iıle Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesiinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komlisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

(25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitilm Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(26) Belödliye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunlma, İçişleri ve Dışişleri ko-
mliısyorfan raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma 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 24611 Sayılı Hakimler ve 
j Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde

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 
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Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ite Değişik 41 
inci Maddesine Birer Fılkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin 
(c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Maıdlde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın-
raa önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) (S. Sayısı : 228, 228*e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 27.1 J983) 

(30) Danışma MedlM Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me-
(rnurikn Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci Mad
desiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi İle İçtü
züğün 36 ncı M akidesi Uyarınca Gündöme Alınma 
Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) 
(S. Sayısı : 229 229'a 1 indi Ek, 229'a 2 nci Ek) (Da
ğıtma tarM : 27.1.1983) 

(31) Danışma Meclisi üyesi Selçuk KANTAR -
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me-
ımuriarı Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesün'in Değiştirilmesine Daür Kanun 
Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gün
deme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Kotrnfeyonu 
Raporn (2/43) (S. Sayısı : 230, 230'a 1 inci Ek, 230'a 
2 ndi Ek) (Dağıtma tarihi: 27.1.1983) 

X (32) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Biriliği Arasındaki Devlet Hu
dut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın 
Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişline Ait Ek Tarlif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
'Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Balkım), Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mîllî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihli: 28.1.1983) 

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

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

(35) 6136 Sayıftı 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 Benzeni Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayrılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Tevfifc Fikret AL
PASLAN ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şualbatı 
Sanatiiannm Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler kom'isyonJları rapor
ları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(37) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunlma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
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) 

(39) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi üyesi Orgeneral Nurettin ER'SIİM'in Ha
san Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet DEM'İRCtOĞLU Hakkında özel 
Af Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/85) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 7.2.1983) 

(X) Açık oylama. 
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