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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

!Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Abdülbaki Cebeci, Siyasî Partiler Kanunu

nun Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülme
sine dair usul hakkında gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

2. — Adalet Bakanı Cevdet Menteş'in, 8 Şubat 
1983 tarihinden geçerli olmak üzere istifasının kabu
lünün; 

3. — Açık bulunan Adalet Bakanlığına Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin, 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri; 

4. — Bekir Tünay'ın Millî Eğitim Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

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

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

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY 

ve 14 arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı 
Pasaport Kanununun 14 (A) Maddesinin 3 ve 4 üncü 
Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun T,eklifi. 
(2/94) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1983) (Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri (ESAS), Malî İşler Ko
misyonlarına : 10.2.1983) 

2. Danışma Meclisi Üyesi Recep MERİÇ ve 
39 arkadaşının, Orman Köylüleri Halkının Kalkın

dırılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/95) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.2.1983) (Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler (ESAS), Malî İşler Komisyon
larına : 10.2.1983) 

Rapor 
3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 

Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma Tarihi : 9.2.1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — ıSayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Eşref Akıncı'nın hastalığı nedeniyle 17 Ocak 
1983 tarihinden itibaren 38 gün müddetle izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (31532) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Başkanlığın tezkeresi vardır; okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Eşref Akıncı 17 Ocak 1983 
tarihinde hastaneye yatırılmış ve 4 Şubat 1983 tarihin
de taburcu edilerek 20 gün istirahatı uygun görül
müştür. 

Bu itibarla, 17 Ocak 1983 tarihinden geçerli ol
mak üzere toplam 38 gün müddetle izinli sayılması 
hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 

9 Şubat 1983 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Turhan GÜVEN 
Başkanvekili 

Danışma Meclisi Başkanı 
Vekili 

BAŞKAN — Sayın üyeler; üyelerimizden Sayın 
Akıncı, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hastane
de bir süre kalmış ve bilahara kendisine 38 günlük 
bir rapor verilmiştir. 

Raporu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Akıncı'ya gerek şahsım ve gerekse Yüce 
Meclisiniz adına acil şifalar dilerim efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler ko
misyonları raporları. (1/149) (S. Sayısı : 307) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko

misyonlardan Gelen işler» bölümüne geçiyoruz. 
Gündemimizin 1 inci maddesinde yer alan Pet

rol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Ka
nun Tasarısı üzerinde daha önceki birleşimlerde ya
pılan görüşmeler tamamlanmamış idi. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen yer

lerini alsınlar efendim. 

(1) 307 S. Sayılı Basmayazı 3.2.1983 tarihli 51 
inci Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

Tasarının 13 üncü maddesini okutuyorum efen
dim. 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 55 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 55.2. — Bir bölge dahilinde arama saha
larının herhangi birinde bu Kanun hükümlerine ria
yet etmek suretiyle de hüsnüniyetle aramaya devam 
eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatnamele
ri süresi ihtiyaca göre 3 yılı aşmamak üzere uzatıla
bilir. 

Ancak, arayıcının çalışmaları keşif ihtimalini do
ğuracak durumda ise temdit talebinde bulunulması 
halinde, Bakan teminat karşılığında süreyi 2 yıla ka
dar daha uzatabilir. Teminatın cinsi ve miktarı Ba
kan tarafından tespit edilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatma
lar dahil 4 üncü fıkra hükmü müstesna olmak üze
re bir arama ruhsatname süresi ilk yürürlük tarihin
den itibaren 8 yıldan fazla olmaz. 

- 3 2 Î 
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BAŞKAN -— 13 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin 13 üncü 
madde üzerinde bir diyecekleri?.. Yok. 

Sayın üyeler; 
13 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 6558 ve 

1702 sayılı kanunlarla değişik 56 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 56. — Arayıcı, her arama sahası için 
Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. Devlet hakkı, 
arama sahasının hektarı başına yılda; 

1, 2, 3 üncü yıllar için 50 TL. 
4 ve 5 inci yıllar için 100 TL. 
5 inci yıldan sonra her yıl için 150 TL. dır. 
Bakanlar Kurulu, bu miktarları 5 misline kadar 

artırabilir. 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolpjik 

ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak, tenzil edile
cek miktar toplam Devlet hakkının yüzde ellisinden 
fazla olamaz. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz aramala
rında su derinliği ve çalışma şartları göz önüne alı
narak Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen 'sayın üye?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

MAHMUT AKKILTÇ — Bir soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu, söz sizin efen
dim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

14 üncü madde üzerinde bazı söyleyeceklerim var. 
Bir defa bu maddenin düzenlenmesi son derece ye
rinde olmuştur. Arama ruhsat hakkını alıp da yıl
lardır bunu sürüncemede bırakanlara karşı hiç olmaz
sa Devletin de yapabileceği bazı şeyler olduğunu bu 
sayede kanıtlamış olduk. 

Yalnız benim takıldığım bir nokta şu : Miktarla
ra biz 1 inci, 2 nci ve 3 üncü yıllar için Bütçe - Plan 
Komisyonunda dokunmadık; ama Hükümetten ge
len Tasarıda «...bu miktarı 10 misline kadar artırabi
lir» şeklinde bir yetki maddesi vardı. Bunu Sayın tk-
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tisadî İşler Komisyonu, «...5 misline kadar artırabi
lir.» şekline dönüştürmüş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunun bazı mahzurları var. Demin değindiğim 

şekli ile ruhsatı alıp da petrolü aramayıp, arama ruh
satının üzerine yatan firmalara karşı, Devlet de ba
zı ağırlıklarını ortaya koymak zorundadır. 

Bakanlar Kuruluna, 5 misline kadar artırma yet
kisi yanında, bunu 10 misline kadar artırma yetkisi 
eğer yüce oylarınızla kabul görürse, sanırım alınmış 
olan bu ruhsatların üzerine firmaların kötü niyetle 
yatmaları mümkün olmayacaktır. 

Ben bu konuda sadece «5 misline» ifadesinin «10 
misline» çıkarılmasını öngören bir önerge vereceğim. 
Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Şimdi efendim; ben de 

Sayın Doğu'nun değindiği noktaya değinecektim; ya
ni buradaki 5'in 10'a çıkarılması. 

Sebep; Sayın Hükümette zannederim kabul eder
ler ki, maalesef memlekette paranın değeri kısa za
manda kayboluyor. 1978 yılı ile 1982 - 1983 yılları 
arasında çok büyük para kaybı olmuştur. O günün 
100 lirası bugünün 10 lirası durumuna maalesef düş
müştür. 

Bu durum karşısında eğer 10 misli artırma şekli 
kabul edilirse o zaman bu mahzur ortadan kalkar. 
Aksi takdirde 50 lira ya da 100 lira komik olur. Sa
yın Hükümet bu konuda ne düşünürler? 

Ben bunu arz etmek için söz istemiştim, teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Bu maddeyle ilgili Say.n Yarkın'ın vermiş olduk

ları bir de önerge bulunmaktadır. Sayın Komisyona 
bu konudaki görüşlerini sormadan önce, izninizle bu 
önergeyi okutup, Sayın Akkılıç'ın sorusuyla birlikte 
mütalaa edilmesi için daha sonra söz vereyim. 

Sayın Yarkın'ın önergesini okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 307 Sıra Sayılı Tasarının 14 
üncü maddesi ile değiştirilen, 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 56 ncı maddesindeki, her arama sahası için 
ödenmesi gerekli Devlet hakkının Bakanlar Kurulun
ca artırabilmesine ilişkin hükmün, Hükümetin Tekli
finde ve Bütçe - Plan Komisyonunun kabul ettiği me
tinde yer aldığı gibi, «Bakanlar Kurulu,, bu miktar-
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lan 10 misline kadar artırabilir.» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
ŞERAPETTtN YARKIN — Sayın Başkan, açık

lama zaten yapıldı. En azından Komisyonun daha 
sonra kabul ettiği bir başka metin var, o da 17 nci 
madde; işletme sahası için olan kıs m. Onda da Ba
kanlar Kurulu kararı ile 10 misline kadar artırılır 
konusuna kusur bulmamışlar, aynen kabul etmişler; 
yalnız burada 5 misline indirmişler. Para değerin
deki durumlar malum, Bakanlar Kurulunun bu mik
tarı 10 katına çıkarması ile sık sık yasa çıkarma zo-
runluğu ortadan kalkacaktır. Bu yönden ihtiyaç var
dır, arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler, Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde 

söz almak isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkın'ın önergesi üze

rindeki düşüncenizi lütfen açıklar mısınız efendim. 
IKTISADI IŞLER KOMISYONU BAŞKANVE-

KtLt M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, 10 mis
line çıkartılması yolundaki teklife katılmaktayız. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan, bu konudaki görüşlerinizi rica ede

yim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — 10 misline çıkarılmasına katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Yarkın'ın öner
gesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katıldık
larını beyan etmişlerdir. 

Sayın Yarkın'ın önergesini kesin olarak oylarını
za sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan redaksiyonla il
gili bir hususu arz edecektim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, ikinci fıkrada; 
«Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik 
ve sondaj masrafları...» denilmektedir. «Jeolojik mas
rafları...» ifadesi uygun düşmüyor Türkçeye. 

O itibarla, bunun yerine «Arayıcının bir yıl zar
fında fiilen yaptığı, jeolojik araştırma ve sondaj mas
rafları...» şeklinde düzeltmek uygun olacaktır sanı
yorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon, bu konudaki görüşlerinizi rica 

ediyorum efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-

KILI M. YILMAZ ÖZMAN — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Cümlenin düzgün olması bakımın
dan uygundur, diyorsunuz. 

Sayın Bakan, katılıyor musunuz efendim?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Uygundur efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 14 üncü maddede 

ikinci bir değişiklik yapıyoruz redaksiyonla ilgili. Ko
misyon ve Hükümet bu değişikliğe katılıyorlar efen
dim. 

«Arayıcının bir yil zarfında fiilen yaptığı jeolo
jik araştırma ve sondaj masrafları...» olarak cümle 
düzenlenmektedir ve biraz evvel de kesin olarak ka
bul buyurduğunuz Sayın Yarkın'ın önergesi ile bir
likte, bu değişikliklerle 14 üncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 60. — Bir İşletme Ruhsatnamesi, işletme
ciye, bu Kanun hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 
hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe, ilgili bulun
duğu sahada petrol aramak, inkişaf ettirmek, istihsal 
etmek, istihsal ettiği petrolü nakletmek ve her saf
hada satmak haklarını verir. 

İşletmeciye, tek başına veya diğer işletmecilerle 
birlikte talebi halinde sahaların rezerv ve üretim du
rumu elverişli olmak ve Bakanlar Kurulu tarafından 
ekonomik gereklere, bu Kanunun amacına ve belge 
ile ilgili diğer hükümlerine uygun görülmek kaydıyla 
belge de verilebilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

M. FEVZİ UYGUNER — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir soru Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Redaksiyonla ilgili 
bir hususu hatırlatacaktım Sayın Başkan. 

323 — 



Danışma Meclisi B : 54 1 0 . 2 . 1983 O : 1 

Maddede «... hakkı yürürlükte bulunduğu müd
detçe...» denilmektedir ki, bu yadırganacak bir ta
birdir. Bunun yerine «... hakkı geçerli bulunduğu 
müddetçe...» ifadesinin kullanılması çok daha yerin
de olur. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, «... hakkı yürür
lükte bulunduğu müddetçe...» ifadesinin «... hakkı 
geçerli olduğu müddetçe...» şeklinde düzenlenmesini 
istemektedir. 

Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

maddenin birinci fıkrasında, son bölümde «... her 
safhada satmak haklarını verir.» diye belirtilmekte
dir. Burada Komisyondan bir sual sormak istiyorum. 
«Her safhada» ibaresi ne anlama gelmektedir?.. 

Bütçe - Plan Komisyonundaki müzakereler sıra
sında bu suale aldığımız cevapta; «Bunun yurt için
de herhangi bir safhada satılması» anlamında olduğu 
belirtildi. 

Eğer öyle ise, Komisyonda bu anlamda anlıyorsa 
bu ifadeyi, o zaman «yurt içinde satmak» şeklinde 
daha anlamlı olarak değiştirilmesine taraftar mıdır
lar?.. 

Bu hususu arz etmek istemiştim, teşekkür ederim 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

Sayın Komisyon, Sayın Uyguner, «... hakkı yü
rürlükte bulunduğu müddetçe...» ifadesi yerine, 
«... hakkı geçerli bulunduğu müddetçe...» veya «... hak
kı geçerli olduğu müddetçe...» ifadesinin konularak 
düzeltilmesini istiyorlar; redaksiyonla ilgili bir dü
zenleme. 

Sayın Uzunoğlu da bir soru soruyorlar efendim. 

Bunlara cevap vermek üzere Sayın Komisyon bu
yurun efendim. 

IKTISADÎ IŞLER KOMISYONU BAŞKANVE-
KILI M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, Sayın Uy-
guner'in redaksiyonla ilgili söylemiş olduğu hususa 
katılmaktayız. 

Sayın Uzunoğlu'nun sormuş olduğu sorudaki «Her 
safhadan» kasıt şudur : Araştırma, sondaj, nakletme, 
rafine etme gibi safhaları ifade etmektedir. Herhal
de bu, yurt içinde olan bir durumu belirtmektedir. 
Bu açıklamanın kafi geldiğini tahmin etmekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Redaksiyon ile ilgili, Sayn Uyguner'in getirmiş 
olduğu düzenlemeye Komisyon katılıyor. 

Sayın Hükümet katılıyorlar mı efendim?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyorlar. 
Sayın üyeler; üçüncü satırda bulunan «... hakkı 

yürürlükte bulunduğu müddetçe» ibaresini «... hak
kı geçerli olduğu müddetçe» şeklinde düzeltmek su
retiyle 15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 
Kanunla değişik 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 63. — 2. işletme ruhsatnamesinin veril
mesiyle arama ruhsatnamesi nihayet bulur. Ancak, 
arama sahasının arta kalan bölümü için hak sahibi 
tarafından yeniden arama ruhsatı talebinde bulunu
lur ise, bu talep Genel Müdürlükçe Kanunun 53/4 
maddesine istisnaen değerlendirilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin son satırında 
acaba bir maddî hata mı var? «..istisnaen» midir, 
«..istinaden» midir Sayın Komisyon?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILI M. YILMAZ ÖZMAN — «..istisnaen» Sayın 
Başkan. Bir istisna.... 

BAŞKAN — Yani, maddeye dayandırmıyorsu
nuz?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILI M. YILMAZ ÖZMAN — Hayır. 

BAŞKAN — «Kanunun 53/4 maddesine istisna
en değerlendirilebilir.» O istisna oluyor. Teşekkür 
ederim efendim. 

16 ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bu madde 
ile ilgili bir açıklamanız olacak mı efendim?.. Yok. 

16 ncı maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 

A. AVNI ŞAHIN — Hükümetten geldiği şekliy
le yalnız, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim; Komisyondan gel
diği biçimiyle. 

1.7 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

[ Kanunla değişik 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 69. — 1. işletmeciler her işletme sahası 
için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Devlet 
hakkı işletme sahasının hektarı başına yılda; 

1 inci yıl için 150 TL. 
2 nci yıl için 200 TL. 
3 üncü yıl için 250 TL. 
4 üncü yıl için 300 TL. 
5 inci yıl için 400 TL. 
6 ncı yıl için ve müteakip yıllar için 500 TL.'dır. 

Bakanlar Kurulu, bu miktarları 10 misline kadar ar
tırabilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bu madde 

ile ilgili bir açıklamanız var mı efendim?.. Yok. 
Sayın üyeler; 17 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

18 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 1702 sayılı 

Kanunla değişik 95 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte 
bulunan bütün vergi, resim ve harç kanunları ile 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve ta
dillerine ve bunların yerine kaim olacak kanunlara 
tabidir. 

Şu kadar ki, bunların safî kazançları üzerinden 
ödemekle mükellef bulundukları vergiler ve hisse
darları adına yapmaları gereken gelir vergileri tevki-
fatı toplamı % 55'dir. Ancak, tahakkuk eden vergi
ler toplamı safî kazancın % 55'inin altında veya üs
tünde olması halinde aradaki fark kurumlar vergisi
ne ilave veya tenzil suretiyle aynı esaslar dairesinde 
tarh ve tahsil olunur. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Madde 18 Hükümet Tasarısında yok. Komisyo

numuz, sanırım Hükümetle uzlaştıktan sonra bu mad
deyi 18 inci madde olarak tedvin etmiş; madde 95'i 
değiştirmek üzere. 

Efendim, ilk okuyuşta insana pek ters gelmiyor; 
ama bugünkü meri vergi kanunlarına göre, bir pet
rolcünün vergi yükü nedir, önce ona bir bakmak la

zım. Ben bunu hesapladım, dar mükellef ve tam mü
kellef kurumlar olması itibariyle, ortalama % 51 - 52 
civarında vergi yükü; ama maddede öngörülen mik
tar % 55. Bir tavan çizilmiş. Bunun tam % 55 ola
rak uygulanacağı şeklinde bir açıklık yok. Sanırım 
Komisyon bunu getirirken % 55'den fazla alınma
sın biçiminde, petrol şirketlerine, bilhassa dışarıdan 
gelecek petrol şirketlerine bir de garanti maddesi ol
sun diyerek düşünmüşler ve vergi kanunları değişir
se de, belki de yaklaşımla şu; vergi kanunlarındaki 
nispetler, oranlar değişse de hiç olmazsa istikrarı te
min etme yönünden Petrol Kanununda böyle bir mad
de bulunsun... Gerekçeleri bu. Bu gerekçeye, vergici 
olmam dolayısıyla ben de katılırım. Yalnız, bu den
geleri iyi kurmak lazım değerli arkadaşlarım. Mad
denin tamamından bunun azamî % 55 olduğunu çı
karmak pek mümkün değildir. 

Benim, bu hükmün çıkarılması konusunda bir 
önergem vardı. Yalnız, biraz önce arkadaşlarımla bir 
istişarede bulundum; «Bu maddenin daha iyi düzen
lenmesine imkân verecek bir önergemiz vardır» de
diler. Şimdi Sayın Başkanımdan onu istirham etmek 
istiyorum. Benim önergemi (Biraz aykırı gerçi) lüt
fetsinler, sona bıraksınlar, önergeyi bir gördükten son
ra, sanırım arkadaşlarımızın önerge üzerinde konuş
ma fırsatı doğacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla

manız var mı efendim?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan; Hükümetin Tekli
finde bu madde yoktu. Hükümet tabiî, kendi ilk du
rumuyla maddenin geçirilmesini tercih ettiğini belirt
mek ister. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 18 inci madde ile ilgili 2 önerge var 

okutuyorum efendim : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Petrol Kanunu Tasarısına İktisadî İş
ler Komisyonunca 18 inci madde olarak ilave edilen 
ve Petrol Kanununun 95 inci maddesini değiştiren 
hükmün Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Hükümet Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Tasarısında bulunmamasına rağmen, İktisadî İşler 
Komisyonunun madde 18 ile, Petrol Kanununun 95 
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(1) maddesini tadil eden teklifi ile ilgili maddenin 
Tasarıdan çıkarılmasını teklif ederiz. 

Kemal DAL Tevfik Fikret ALPASLAN 
A. Avni ŞAHIN 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gerek Sayın Doğu'nun, 
gerek Sayın Dal, Sayın Alpaslan ve Sayın Şahin'in 
önergeleri aynı mealdedir. Komisyonca 18 inci mad
de olarak düzenlenen maddenin Tasarı metninden çı
karılmasını istemektedirler, her iki önerge de. Bir
likte işleme konulacaktır ve bunun dışında da başka 
bir önerge Başkanlığımıza intikal etmemiştir. 

Önerge üzerinde konuşmak üzere buyurun Sayın 
Şahin. 

A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Doğu'nun izahlarına biraz ilavede bulun
mama müsaade ederseniz her halde konu daha bir 
vuzuha kavuşacaktır. 

Bu vergi meselesi, yabancı sermaye söz konusu 
olduğu zaman en fazla önem atfedilen hususlardan 
birisi olmaktadır. Dolayısıyla yabancı şirketleri Tür
kiye'ye çekerken bunların tabi oldukları vergi mev
zuatını çok sık yenilememek gerekir. 6326 sayılı Ka
nun 1954'de çıkmış, bu madde 1955'de değişmiş ve 
1973'teki değişiklikte tekrar bir tadilat görmüş. 

Halihazır yürürlükte olan metin, 95'inci madde
nin birinci fıkrasını aynen derpiş etmektedir, İkinci 
fıkrada ise, burada söz konusu olan % 55 meselesi 
şu şekilde geçmektedir : «Gelir vergileri tevkifatı 
toplamı % 55'i geçemez.» Mevcut kanunda bu şekil
dedir ve dolayısıyla da tasarıdaki ikinci fıkranın ikinci 
cümlesi mevcut kanunda yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir tavan tespit etmek doğrudur; ancak 

bu Tasarıdan anlaşıldığına göre tavan veya taban 
yoktur, % 55 vardır. Oysa size kısaca izah etmem 
gerekirse, 1980'den evvel (Sayın Arkadaşım Doğu' 
nun sahasına girmem; ama müsaade ederse ben de 
biraz izahatta bulunayım) Kurumlar Vergisi % 25 
idi, stopaj % 15 idi ve % 3'de Malî Denge Vergisi 
var idi. 

1981 gelirleri için Kurumlar Vergisi oranı % 50 
ye çıktı, stopaj % 20'ye çıktı. 

1982 gelirleri için Kurumlar Vergisi % 40'a düş
tü, stopaj % 20'de kaldı. Yani ülkenin ihtiyaçlarına 
göre Kurumlar Vergisi nispetleri iç piyasada kendi 
bünyemizdeki şirketlerimiz için indirilip çıkanlabil-
mektedr. 

Bir de şu fark var tabiî : Yabancı şirketlerin dar 
mükellef olduğunu düşünürsek, bu şirketler temettü 
dağıtsınlar dağıtmasınlar hem Kurumlar Vergisini, 
hem de stopajını ödemek durumundadırlar; fakat içe
rideki yerli şirketler Kurumlar Vergisini öderler; fa
kat stopajı sadece temettü dağıttıkları takdirde öder
ler. 

Bu bakımdan mevcut kanun hükümlerini muha
faza edersek ve bu İktisadî İşler Komisyonumuzun 
madde 18 olarak tedvin ettiği maddeyi tamamen me
tinden çıkarırsak kanunun esprisine fevkalade ya
rarlı bir tasarrufta bulunmuş oluruz. Sayın Komis
yonun da katılacağını, (Biraz evvel yanından geçer
ken Sayın Başkanım ihsas buyurdular, sağolsunlar) 
bu konuda oylarınızın bu Tasarıdan bu maddenin 
çıkması şeklinde tecelli etmesi dileğiyle hepinize derin 
saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

KAMER GENÇ — Usul hakkında Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim, usule ilişkin olarak 
bir hususu arz etmek istiyorum; Komisyonun ilave 
ettiği bu maddeyle ilgili olarak. İçtüzüğümüzün 34 
üncü maddesinde komisyonların yetkileri belirlenmiş. 
Daha önce bu konuda uygulama oldu; hiçbir komis
yon hükümet tasarısında olmayan bir maddeyi ken
disi ilave edemez. Bunu burada uyguladık; ancak bu
nu Genel Kurulda üyeler bir önerge ile getirebilirler. 

Bu bakımdan, burada uygulaması olan bir şeyin 
daha fazla müzakere yoluyla uzamaması için, Baş
kanlık Divanına bu konuda işlem yapması için arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç; gereği 
yapılıyor efendim. 

Sayın Bayazıt, bir sorunuz mu var efendim?.. 

RTFAT BAYAZIT — Hayır, bu konuyu dile ge
tirecektim; fakat sayın arkadaşım dile getirdiler efen
dim. 

BAŞKAN — Daha evvel de bu kanunda yine uy
gulaması yapıldı efendim; teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon; Sayın Şahin ve Sayın Doğu'nun 
önergelerine zannederim katılıyorsunuz?.. 

İKTİSADI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 
NURİ ÖZGÖKER — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
. Sayın Bakan?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Doğu ve Sayın I 
Şahin ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergelerle 
18 inci maddenin Tasarı metninden çıkartılması isten
mektedir. 

Komisyon ve Hükümet, bu önergelere katıldık
larını beyan etmişlerdir. Bu nedenle önergeleri kesin I 
olarak oylarınıza sunuyorum efendim. 

Önergeleri kesin olarak kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir ve 18 inci madde Ta
sarı metninden çıkartılmıştır. 

19 uncu maddeyi okutuyorum, 18 inci madde ola- I 
çaktır bundan sonra. I 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987 
ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 112 nci maddesinin 
1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve 6 nci fıkra eklenmiştir. 

Madde 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi bizzat 
veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe kabul 
edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türki
ye'deki petrol ameliyatı için idarî faaliyetleri ile bina 
tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve iş
letilmesine ait malzemeler hariç olmak üzere Genel 
Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt 
ve kara, deniz, hava nakil vasıtalarını münhasıran bu 
ameliyelerde kullanılmak kaydıyla, gümrük ve diğer 
ithal vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edebi
lir. Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal ve
ya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade 
miktarı bakımından ithal edilen mümasil maddelerle 
kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerini muhtevi 
müfredatlı bir liste neşrederek bu listede gümrükten 
muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden 
hangilerinin gümrük ve diğer ithal vergi ve resimle
rine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu lis
te ülkenin sanayideki gelişmesine paralel olarak tadil 
olunabilir. Listeler neşrolundukları tarihte yürürlüğe 
girer. Ancak; listenin neşir tarihinden önce Genel 
Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen mad
deler bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak 
kaydıyla, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
1 yıl içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten 
faydalanırlar. j 

2. Petrol hakkı sahibi, hakkı yürürlükte bulun- | 
duğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için lüzumlu 
olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulun
mayan hampetrolü veya tabiî gazı Bakanın onayı ile 
Piyasa Fiyatından veya bunun altında bir fiyattan 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf 
olarak ithal edebilir. Ancak, memleket ihtiyacını kar
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şılamak üzere Ülke ekonomisinin gereği veya Dün
ya piyasa şartlarının zorlanması karşısında Piyasa fi
yatının üstündeki bir fiyattan ithalat yapılması ge
rektiğinde bu fiyatın tespitine de Bakan yetkilidir. 

6. I inci fıkra gereğince gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan akaryakıt, 
malzeme ve ekipmanın dahilden tedariki halinde bu 
malzemeler için gider vergisi ödenmez. 

BAŞKAN — Eski 19, biraz evvel kabul buyur
duğunuz çıkma ile yeni 18 inci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üyeler?.. Sayın Genç, Sayın Uyguner. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bu madde ile, yurdumuzda petrol arama hakkını 
elde eden kişilere geniş şekilde vergi muafiyeti geti
rilmektedir. 

Malûm olduğu üzere, petrol arama hakkını elde 
eden kişilere bu Yasa Tasarısı ile liberal bir görüş 
benimsenmiş ve bu kişilere rafinaj faaliyetlerinde 
bulunma, petrol boru tesis hakkı verilme gibi büyük 
imtiyazlar tanınmış. 

Şimdi bu petrol arama ameliyesi, rafinaj ve pet
rol boru tesisi faaliyetleri mahiyetleri itibariyle bir
birlerinden çok farklıdırlar. Bir defa rafinaj basit bir 
işlemdir; fakat büyük kârları olan bir müessesedir. 
Petrol boru hattı tesisi de yine aynı statü içinde bu
lunan bir tesistir. Ancak petrol sondaj faaliyetleri 
büyük masrafları gerektirmektedir. Getirilen bu sis
temle en kârlı faaliyetler petrol arama hakkı sahibine 
bırakılıyor ve bunların masrafları da birleştirilmek 
suretiyle müesseselere, elde ettikleri kârları bu yolla 
vergi dışı bırakmak hakkı da tanınıyor. 

Benim en fazla üzerinde durmak istediğim bu 
maddenin ikinci fıkrasıdır. Bu fıkrada «Petrol hakkı 
sahibi, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi 
petrol ameliyatı için lüzumlu olan ve yerli kaynak
lardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü ve
ya tabiî gazı Bakanın onayı ile Piyasa Fiyatından te
min edebilir...» denmektedir. 

Mesela Türkiye'de bir petrol hakkı sahibi küçük 
bir petrol bulmuş ve yanına da rafineriyi kuruyor. 
Benim öğrenmek istediğim; acaba getirilen bu mad
de ile bu kişi kendi rafinerisinde petrol işleyebilmek 
için yurt dışından büyük miktarda petrol ithal ede
bilecek midir? Vergiden muaf olarak ithal edilen bu 
petrolün piyasada satış fiyatı ne olacaktır? Bunları 
öğrenmek istiyorum. 
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İkincisi; birinci fıkrada bu petrol hakkı sahibinin 
ithal edeceği ve gümrük vergisinden muaf olacağı 
tesisler var; kara, deniz ve hava nakil vasıtaları... 
Mesela, bunlar için ben bir önerge verdim, «(Binek 
otomobilleri hariç)» diye. Binek otomobillerini hariç 
tutmazsak, bu suretle büyük suiistimallere de sebe
biyet vereceğiz. En lüks arabaları bu haklardan ya
rarlanmak suretiyle getirip Türkiye'de pekâlâ sata
bilirler ve bu da büyük suiistimallere meydan vere
bilir. 

Benim bu madde ile ilgili olarak öğrenmek iste
diğim bunlardan ibarettir. Ayrıca önergem var. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, benim 

arzım gene redaksiyonla ilgili olacaktır. 
Bu maddenin ikinci bendinin en başında «Petrol 

hakkı sahibi, hakkı yürürlükte bulunduğu müddet
çe» tabiri geçmektedir. Bu 15 inci maddede «Geçer
li olduğu müddetçe» olarak düzeltilmiştir. Ona pa
ralel olarak bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, maddenin 

(2) numaralı bendinde, «... Kendi petrol ameliyatı 
için lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini müm
kün bulunmayan hampetrolü veya tabiî gazı Bakanın 
onayı ile ithal edebilir» denmektedir. Sayın Bakan
dan sorum şudur : 

«Yerli kaynaklardan temini mümkün olmayan 
hampetrol» ibaresi ne anlama gelmektedir? Ne za
man yerli kaynaklardan temini mümkün bulunma
yan hampetrol sayılacaktır, hangi anda, hangi za
manda ve bunun tespiti kime ait olacaktır? Burada 
«Yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan» 
ibaresinde son söz kime aittir? Bunun açıklanmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Azgur, buyurunuz efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, ben de redak

siyonla ilgili bir maruzatta bulunacağım. 
Birincisi, «6 ncı fıkra eklenmiştir» den evvel 

«Maddeye» kelimesinin yazılması gerekir. «Maddeye 
6 ncı fıkra eklenmiştir» denecek. Çünkü onun faili 
ile sondaki cümle uymuyor. Baştan arz edeyim : 

«Madde 18. — 6326 sayılı Kanunun 6558, 6987 
ve 1702 sayılı kanunlarla değişik 112 nci maddesinin 
1 inci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
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iniş ve maddeye 6 ncı fıkra eklenmiştir.» şeklinde 
olması lazım gelir. 

İkincisi; (1) nolu bendin dördüncü satırında 
«Ameliyatı» deyimi var. Zannederim o «Ameliyesi» 
olacak. Çünkü bu Hükümet Tasarısında «Ameliye
si» diye geçiyor, Bütçe - Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metinde de yine «Ameliyesi» diye geçiyor. Her
halde «Ameliyesi» olması lazım gelir. Eğer çoğul 
olarak kullanılmışsa o takdirde «Ameliyat» da ola
bilir. 

Onun altında, beşinci satırda yine «Teçhizatları» 
deyimi var. «Teçhizat» zaten çoğuldur, o nedenle 
«Teçhizatlar» deyimi olmaz, «Teçhizatın inşası» ol
ması. gerekir. 

Yine aşağıya doğru, aynı sayfanın sondan dör
düncü satırında «Kıyası kabil bulunan» diye çok es
ki bir deyim vardır. Bunun yerine «Mukayesesi 
mümkün olan» demek bir derece daha Türkçeye uy
gundur zannediyorum. Eğer petrol hukukunda özel 
bir deyim değilse; yani petrol hukukunun icabı bir 
deyim değilse, «Kıyası kabil» deyimi yerine, «Muka-
yesesesi mümkün olan» deyimi kullanılırsa daha uy
gun olur diye düşünüyorum. 

Bunun dışında, Sayın Uyguner'in belirttiği gibi 
«Hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe» yerine 
«Hakkı geçerli olduğu müddetçe» demek daha uy
gun olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP -BİLGE — Efendim, bendeniz de Sayın 

Azgur'un dokunduğu noktalara dokunacaktım; bu
na lüzum kalmadı. Aynı fikirdeyim. Hem «Maddeye 
6 ncı fıkra eklenmiştir» denmeli, hem de «Ameliyat» 
yerine «Ameliyesi» «Teçhizatları» yerine «Teçhi
zat» denmesi daha uygun olur. Aynı şekilde bu 
«Ameliyat» kelimesi (2) nolu bentte de geçmektedir. 
Bunun da «Petrol ameliyesi» şeklinde olması gere
kir. 

Bir de soru sormak istiyorum efendim. (1) nolu 
bentte, «Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istih
sal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre 
amade miktarı bakımından» deniliyor. Bu «Emre 
amade miktar» ne demektir, mahiyeti nedir? Bunun 
açıklanmasını rica edeceğim. Aynı zamanda «Emre 
amade» yerine, eski bir terimdir, «Emre hazır» da 
denilebilir mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Aksoy, buyurunuz efendim. 
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ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Sayın 
Bakanımdan bir konuda .bilgi vermelerini istirham 
edeceğin^ 

Değiştirilmesi istenen ikinci fıkra suiistimale mü
sait bir fıkradır. Burada petrol araması yapacak şir
kete petrol ameliyatı için lüzumlu olan hampetrolü 
ithal etme hakkı verilmektedir. Bu ithal ve ihtiyaç 
tespiti hangi makam tarafından yapılacaktır? Üç tan
ker petrol ithalatı yapmak isterse buna Bakanlık 
«Evet» diyecek midir? Bunun bir tüzüğü hazırlana
cak mıdır? Petrol sahası dışındaki nakil vasıtalarına 
ithal edilen petrolden sağlanan benzin, motorin, akar
yakıt gibi malzemeler verilecek midir? Piyasaya da
ğılması nasıl önlenecektir? Acaba bunlar için bir tü
zük yapılacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Öney, buyurunuz efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, elimizde bu
lunan Tasarı esas itibariyle Türkiye'de petrol ara
malarını ve üretimini alabildiğince teşvik etmiş olmak 
için hazırlanmıştır; temel amaç budur. Bu yapılırken, 
rafineriye kadar boru hattı döşemek ve ayrıca rafi
neri kurma hakkı da tanınmaktadır. 

Şimdi bu durumda, rafineri kurma hakkını elde 
etmiş olan bir şirket elbette bu rafineriyi kurma mü
saadesini alırken, arayıp da bulmuş olduğu ve üret
tiği ham petrolün o rafineriyi makul gösterebilecek 
bir seviyede olması gerekecektir ve buna göre ken
disine rafineri kurma müsaadesi verilecektir; ama 
petrol arama ve üretme devamlı bir pnosesitir. Diyelim 
ki, 3 milyon ton petrolü bir yıl buluyor ve buna da
yanarak kendisine rafineri kurma müsaadesi verili
yor. Rafineriyi kurup işletmeye başladıktan sonra, en
dişe ediyorum, acaba petrol arama hepimizin bildiği 
gibi çok zor, zahmetli ve teknik bir iş olduğuna göre, 
arama faaliyetini ve üretme faaliyetini yavaşlatarak 
rahat bir şekilde o rafinerisini tam kapasitede çalış
tırmak için baskı icra ederek ham petrolü ihraç için 
talepte bulunmaz mı?.. Bu talebi yaptığı zaman hükü
met ister istemez baskı altında kalacaktır. Çünkü, 
kurulmuş olan bir rafineri vardır ve atıl kapasitede ka-
lıyordur. Buna gönlü razı olmayacaktır ve ham pet
rolün ithaline müsaade edecektir. 

Kanunun esas amacı ise, kurulmuş bütün yerli-
yabancı şirketlerin petrol arama ve üretimlerini teş
vik etmek. Oysa petrol ithal hakkı bu durumda ara
ma ve üretmeyi geri çekmeyi ve yavaşlatmayı teşvik 
eder bir nitelik alabilir. Gerçi bu yeni bir şey değil, 
öteden beri verilmiş bir hak; ama bu kanunla özellik

le arama ve üretimi teşvik sistemini getirmek istedi
ğimize göre, ham petrolü ithal etme hakkını tanıma
mak bu konuda ne gibi sakıncalar yaratabilir veya 
bunu önlemenin yolunu Hükümet nasıl görmektedir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın öney'in değindiği noktaya ben de değine
rek, tekrar gelmek istiyorum. 

Şimdi efendim, bu maddenin ikinci paragrafındaki 
esas, petrol arayacısının Türkiye'de bulduğu petrolün 
eğer kapasitesi müsaitse onu işleyecek bir rafineri 
kurmayı amaçlamaktadır. Bu rafineri kurulduktan 
sonra, üretimde düşme olduğu takdirde atıl kapasi
teyi önlemek için petrol ithalatına müsaade etmekte
dir. Maddenin özü budur. Ancak, görüyoruz ki, mad
dede bir de tabiî gaz ithalatı vardır. Tabiî gaz, pet
rol aramalarında bulunan bir enerji kaynağıdır veya 
petrol ürünleri teşekkül ederken, buna mümasil ola
rak likit gazlar da üretilir. Tabiî gaz için büyük çap
ta bir ünite, bir rafineri, 'herhangi bir tesisin kurul
ması mevzubahis değildir. O halde, esas konu da pet
rol rafinerisi, petrol araması ve petrol bulunması ol
duğuna göre, tabiî gaz ithalatına nasıl bir maddede 
müsaade edilmektedir? Bu konunun aydınlatılmasını 
rica ediyorum ve tabiî gaz için bir piyasa fiyatı mev
zubahis midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet; eski 19, yeni 

18 inci madde ile ilgili olarak Sayın Genç, Sayın Uy-
guner, Sayın Tutum, Sayın Azgur, Sayın Bilge, Sa
yın Aksoy, Sayın Öney ve Sayın Fırat hem konuşma 
yaptılar, hem bazı sorular sordular ve redaksiyonla 
ilgili bazı temennilerde bulundular efendim. Lütfen 
hepsini birlikte cevaplandırır mısınız? 

Buyurun Sayın Aşkın, 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, değerli Meclis 
üyeleri; 

Görüşülmekte olan Tasarı maddesinin özellikle 
ikinci paragrafı üzerinde yoğunlaşan eleştirilerde, ifa
de şekli bakımından haklılık varmış gibi; yani haki
katen de Türkiye'nin bazı menfaatleri zedelenebile-
cekmiş gibi bir kanı uyanmaktadır; ama aslında du
rum öyle değil. 
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Evvela şunu açıklıkla belirteyim ki, Kanunun ya
pısından da lafzından da, şeklinden de ve dünden be
ri yapılan tartışmalardan da anlaşıldığı üzere, bu Ka
nunda söz konusu olan petrol ham petroldür. Yani 
bu Kanun, petrolün rafine edilmesi, rafine edilmiş 
ürünlerin piyasasının düzenlenmesi, şeklinin düzenlen
mesine ilişkin değildir ve dikkat edilirse, ikinci pa
ragrafta da «... ihtiyacı olan ham petrolün ve tabiî 
gazın» denilmektedir. Dolayısıyla buradaki işlem ham 
petrolü ve tabiî gazı gereğinde, ihtiyacı olduğunda it
hal edebilmesi durumudur. 'Bu zaten gayet normal. 

Rafineri kurma hakkının verilmesi ise, bu Kanun
la düzenlenen, düzenlenmiş olan, şartları belirlenmiş 
olan bir husus değildir. Dikkat ederseniz, bir rafineri 
kurulması için Türkiye'de ne gibi imkânlar verile
cektir, ne gibi şartlar aranacaktır; bunlar burada 
yoktur ve olmaması da gayet tabiîdir. Bu ikisini bir
birlerine karıştırmamamız gerekir. 

Gelelim diğer bir endişeye : «Tabiî gaz ithalatına 
da neden müsaade ediliyor?» deniliyor. Petrol ve ta
biî gaz aramaları beraber yürüyen ve bazen petrol, 
bazen de tabiî gaz bulunan ve bunların değerlendiril
mesiyle ilgili işlemlerdir. Dolayısıyla burada, (Tekrar 
ediyorum) söz konusu olan, mevcut rafinerisi var ise 
ve bunun için yerli üretimi yetmiyor ise, rafineriyi 
çalıştırmak için hanı petrol ve ham tabiî gaz ithali 
meselesidir. 

Ayrıca bunların nasıl düzenleneceği, nasıl yapı
lacağı şüphesiz Bakanlığın yetkileri içerisindedir. Ya
ni, kendiliğinden, otomatik olarak işleyen bir sistem 
şeklinde de değildir. 

Ayrıca, bir yabancı şirketin, o ülkede petrol bul-
masa dahi, bir rafineri kurup, bu rafineri için ham 
petrol ithal edip, bu ham petrolü orada işledikten son
ra ihraç etmek suretiyle o ülkeye döviz kazandırdığı 
ve bunun yabancı ülkelerde geniş uygulaması olduğu 
da bir gerçektir. Bunlardan en yakın örneği de Yu
nanistan'dır. Yani, eğer sizin millî rafinerileriniz da
hilin ihtiyacını karşılayacak oranda ise, ona o ithal 
hakkı muhakkak ki, ancak ihraç etmek kaydıyla ve
rilecektir. Türkiye'de rafine edilip de ihraç edilen pet
rol için de, herhalde rafineri kurma söz konusu ol
duğunda, ayrı bir şart olarak aranacaktır. Dolayısıyla 
bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen şartlar, be
lirtilen hususlar bir yabancı şirketin, her ülkede oldu
ğu gibi, bir ülkede petrol aramaya başladığı zaman 
ona tanınması gerekli ve bir bütün teşkil eden tabiî 
haklardır. 

Diğer taraftan, bazı maddeîerin ithalinde bazı araç 
ve gereçlerin ithalinde bazı muafiyetler tanınması 
eleştirildi. Bu da gayet normaldir. Bir defa getirile
cek maddelerin, ithal edilecek maddelerin birçoğu o 
ülkede üretilemeyen, o ülkede henüz teknolojisi ge
lişmeyen maddeler olduğu için, bu maddelerin ge
tirilmesi gereklidir. Bunlardan 'hangilerinin getirile
ceği, hangilerinin getirilemeyeceği de bir liste halinde 
düzenlenecektir ve ayrıca da, bu liste halinde düzen
lenirken de önemli bir nokta, «Emre amade miktar» 

. deyimi üzerinde durulmuştur; bildiğiniz üzere Tür
kiye'de herhangi bir maddenin, bir sınai ürünün it
halatının yasaklanması için 3 şart bir arada aranır. 
Yani Türkiye'de herhangi bir sınai ürünün üretimine 
geçmiş olan bir sanayici eğer o mamulün ithalinin 
yasaklanmasını veya listelerden çıkarılmasını istiyorsa, 
3 şartı bir araya getirecektir. Bu şartlardan bir tanesi, 
ülke ihtiyacına yeterli miktarda üretilmesidir. İşte bu
rada «Ejnre amade» deyimi, ihtiyaca yeterli miktarda 
üretiliyor mudur, hazır var mıdır?.. 

İkincisi : Kalite bakımından ithal edilecek malla 
eşit değerde, onun yerine kullanılabilecek şekilde ola
caktır. 

Üçüncüsü de : Fiyatı uygun, elverişli olacaktır. 
Burada da bu şartlar genel hatları ile ifade edilmiş
tir. Yani özel bir şekil getirilmemiştir. Türkiye'de it
hal yasaklanmalarına, hangi malların ithal edilmeye
ceğine uygulanan kurallar genel olarak getirilmiştir. 

Dolayısıyla, öyle sanıyorum ki, redaksiyon konu
sunda önerilen hususlara Komisyonumuz katılmakta
dır. Herbirisi gerçekten maddelere açıklık getiren hu
suslardır. 

Onun dışında, burada ham petrol ve tabiî gazla 
ilgili olarak söylenenler ile Komisyonun buraya koy
muş olduklarının birbirine tamamıyla intibak ettiği 
kanısındayız. Dolayısıyla, Komisyonun metninin aynen 
kabulünü rica ediyoruz. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz? Bir soru soracağım. 
BAŞKAN — Yeni bir soru mu Sayın Fırat; yoksa 

biraz evvel sorduğunuz suale alamadığınız cevaptan 
ötürü mü? 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; 
Burada, yabancı şirketlerin petrol ithal etme ka

nununu 'hazırlamıyoruz, Türkiye'de petrol arama ka
nununu hazırlıyoruz. Türkiye'de yabancı şirketlere, 
petrol arayan şirketlere ham petrol ithalatı mı veri
yoruz? Neden buna lüzum görülüyor? Çok istirham 
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ediyorum; aydınlanmıyoruz. Verilen bilgiler doğru de- I 
ğildir, yantıştır Sayın Başkanım. Tabiî gazla ne ilgisi I 
vardır Türkiye'de petrol arayan şirketin? Tabiî gaz 
ithalatıyla ne ilgisi vardır; madem Sayın Aşkın'ın söy
lediği doğruysa?.. Bu bir ithalat rejimidir; eğer sıvı 
petrol gazı ithal edecekse o ayrıdır, itabiî gaz ayrıdır. 
Yalnız bu Kanunla bunların ne ilgisi vardır?.. 

Sayın Başkanım; | 
Çok istirham ediyorum; tatmin edilelim. Biz karşı 

değiliz, karşı değiliz; ama verilen bilgiler bizi tatmin 
etmiyor. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım bir soru so

rabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Genç, buyurunuz; sorunuz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben Sayın 

Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklamaya uygun ola
rak, Hükümetin de aynı görüş içinde olup olmadığı- " 
nı öğrenmek istiyorum. 

Sayın Komisyon Sözcüsü dediler ki; «Efendim, 
herhangi bir yabancı şirket veyahutta bir Türk şir
keti bir petrol ameliyesinde bulunmasa dahi, müsta
kil bir rafineri kurup, bunu Türkiye'de kurarak yurt 
dışından hampetrol ithal edip, bunu işlemek suretiyle 
yurt dışına ihraç eder.» Bu tutanaklarda da vardır. 
Bu, Petrol Kanununda kabul edilen sistemin tama
men aksi ve ters bir sistemdir. 

Şimdi, Türkiye'de ATAŞ Rafinerisinin kuruluş 
biçimi ve etrafında meydana gelen münakaşalar or
tada iken, Türkiye'deki rafineriler tam kapasite ile 
çalışmazken, nasıl olur da biz herhangi bir kişiye, 
yerli veya yabancı bir kişiye, nasıl müstakil bir rafi
neri kurma, mallarını da ihraç kaydıyla, bir rafineri 
kurma hakkı tanıyoruz?.. Ben bunu anlamadım. Sa
yın Sözcü böyle bir açıklama yaptılar; bu bir. 

İkincisi; maddeyi okuttuğunuz zaman, Türkiye'de 
imali olmayan yahut da imal edilmesi mümkün ol
mayan maddelere gümrük muafiyeti tanındığı yo
lunda bir açıklık yok. Komisyon Sözcüsü bunu ileri 
sürdüler. Eğer kendilerinin verdiği bu açıklama doğ
ruysa; tamam. Binek otomobilleri zaten Türkiye'de 
imal ediliyor ve onun için de bir muafiyete gerek 
yok; fakat normal petrol teknolojisinin gerektirdiği | 
alet ve edevatın ithalatında uygulanan bir vergi mua
fiyeti ise, ben buna katılıyorum; ama Türkiye'de imal 
edildiği halde, birtakım maddeler, yurt dışından ge
tirildiği, benzeri getirildiği takdirde vergi muafiyeti 
tanınıyorsa, o zaman biz buna karşıyız. J 
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Sayın Hükümetten bu soruların cevaplandırılma
sını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aşkın, Sayın Fırat'ın konuşmasına herhalde 

cevap vereceksiniz. Bilahara Sayın Bakana söz vere
ceğim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım; müsaade eder
seniz bir iki kelimeyle kürsüden sorulara cevap ver
meme müsaade eder misiniz? Benim açıklamamla 
ilgili olduğu için arz edecektim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Sayın Meclis üye
leri; 

Sayın Fırat buradalar mı bilmiyorum. («Yok, çık
tılar» sesleri) Olmadıklarına göre, demek ki cevap 
istemiyorlar; çünkü kendilerine cevap vermek ister
dim. Sayın üyelere cevabımı arz edeyim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Biz aydınlanmak isti
yoruz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADİNA. AY
DEMİR AŞKIN — Kendileri olmadığı için, ben de 
sayın üyelere cevabımı arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim; lütfen konuşmacıya mü
dahale etmeyiniz. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADrNA AY
DEMİR AŞKTN — Bir defa; «Yanlış bilgi veriyor
lar.» şeklindeki isnatlarını asla kabul edemem. Biz, 
burada bilebildiğimiz kadarının cevabını verebiliriz. 
Dolayısıyla, ben kendilerine, bu maddeden Komisyon 
olarak ne anladığımızı, niçin böyle koruduğumuzu 
ifade etmeye çalıştım. 

Gelelim ikincisine; «Neden gaz? Tabiî gazla ne 
ilişkisi var?» dediler. Cevabımda da arz etmiştim; pet
rol çıkarmak, tabiî gaz çıkarmak aynı kanunlara, 
aynı sistemlere tabidir. Petrol ararken gaz bulursu
nuz; gaz ararken petrol bulursunuz ve her ikisini de 
ayrı şekilde işletirsiniz. Dolayısıyle, burada hampetrol 
veyahut da tabiî gaz bulmuş ve bunu işletmekte olan 
bir şirketin ihtiyaçları söz konusudur. 

Gelelim Sayın Genc'in söylediklerine : 
Türkiye'de imal edilen ve ihtiyaçlara yeterli mik

tarda bulunan (tekrar ettim, üç şartı bir arada say
dım) bir maddenin, bir sınaî mamulün ithalatına mü
saade edilmez bir defa Gümrük vergisini, muafiyetini 
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bir tarafa bırakalım, ithalatına müsaade edilmemek
tedir. Bildiğiniz gibi, böyle bir müsaadeyi alabilmek 
için de yerli imal durum belgesi almak zorundasınız. 
Yani onun, yerli imal durumunun olup olmadığını 
önceden ispat edeceksiniz. «Bu yapılmıyor, yeterli 
miktarda yapılmıyor, kalitesi tutmuyor.» dedikten 
sonra, ancak size o imkân verilir. Burada buna aykırı 
bir hüküm getirilmemiştir; dikkat ederseniz böyledir, 
maddeyi geneliyle okursanız bu anlaşılır. 

Sayın Genc'in diğer bir sorusu rafineri konusuy
la ilgiliydi. Rafineri konusunda ben bir örnek verdim; 
«Türkiye'de bu Kanuna göre böyle yapılacaktır.» as
la demedim, zaten diyemezdim. Neden?.. Çünkü bu 
Kanunun, Türkiye'de «rafineri kurulup kurulmama-
sını düzenleyen bir kanun olmadığını, bu Kanunun, 
Türkiye'de hempetrol veyahutta tabiî gaz çıkarma ve 
hampetrolün, rafinerinin kapısına gelinceye kadarki 
şartlarını düzenlediğini ifade ettim; ama, «Örnek ola
rak birçok ülkede, o ülkede petrol çıkarmadığı halde, 
o ülkeye gelip rafineri kuran ve bu rafineriyi işleten 
sistemler mevcuttur.» dedim; «bizde» demedim. Onun 
için, Sayın Genc'in dikkatinden bunun kaçmış olma
sına pek de inanamıyorum. 

KAMER GENÇ — Ben gayet iyi anladım. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY

DEMİR AŞKIN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı? Sayın Genç 
bu arada size de bir soru zannederim tevcih buyur
dular efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu, oldukça önemli bir madde; bazı noktaların 

açıklığa kavuşmasında yarar var. 

Birincisi; petrol arama için gerekecek veyahut pet
rol ameliyatıyla ilgili gerekecek teçhizatın Türkiye'ye 
getirilmesi. Hangileri getirilecektir? Maddeyi okudu
ğumuz zaman diyor ki; bir kere bir ilişte neşrediliyor. 
Bu Türkiye'de yapılır, bunu getirmek kabil değildir. 
«Türkiye'de yapılır» listesinde olanları getirmesi mum: 
kün değildir. Bunun dışında kalanları ancak ithal 
edebilir. Tabiî hadisede, Türkiye'ye bu vesileyle bir 
sürü lüks Mercedes gelecek endişesi varit olabilir. 

Tabiî bunu önleyecek iki şey var; birincisi, petrol 
araması için bu kadar lüks araba olup olmadığını 
takdir edecek bir umum müdürlük var; Hükümetin 
bir kuruluşu ve burada takdir hakkını kullanacak
tır. Türkiye'nin üretmediği tip bir binek vasıtaya da 
ihtiyaç olursa, gayet tabiî bunun ithalatına müsaade 
edecektir; fakat bu hakkı istismar ettiği takdirde, her
halde çalışacak birçok denetim mekanizmaları kısa 
zamanda harekete geçecektir. 

Ben, şahsen bundan fazla endişe duyulması için 
bir sebep göremiyorum. Tabiî dikkat edilmesi ve ti
tizlikle incelenmesi gereken bir liste geliştirilecektir 
ve (Türkiye'deki sanayinin ilerlemesine muvazi ola
rak bu listeye yeni makineler ilave edilecektir. İnşal
lah bu listeler o kadar genişler iki, hiçbir makine ithal 
etmeden de bütün bu ameliyeler Türkiye'deki ma
kinelerle yapılabilir; ama bugünkü vaziyette biz der
sek ki, şunu getirme, bunu getirme; fazla da bir şey 
olmayacaktır, fakat bu aktivite içinde bazı uygula
malar yapılacak ve listeler tanzim edilecek, buna 
göre ithalata müsaade edilecektir. Bunu yürüten bir 
makam da vardır. 

İkinci önemli konu, rafinerilerle ilgili. Ben, bura
daki endişeye cevap vermeden evvel şunu izah et
mek istiyorum: 

Bugün Türkiye, 1983 senesinde 16,3 milyon ton 
petrol rafinajı yapacaktır. Buna karşılık, Türkiye'de 
bugün halen faaliyetteki rafinerilerin kapasitesi 23 mil
yon tondur. Buna ilaveten de, başlanmış ve durdu
rulmasına imkân olmayan daha 10 milyon tonluk 
rafineri kapasitesi vardır. Demek ki, Türkiye'de 33 
milyon tonluk rafinaj kapasitesi 1986'da emre amade 
vaziyete gelecektir. Türkiye'nin petrol rafinaj ihtiyacı, 
büyüme hızını da nazarı itibara alırsanız; herhalde 
2000 yılından evvel Türkiye'de bir rafinaj kapasitesi 
eksiği çıkmayacağı görülüyor.. 

Bu nedir?.. Bir adam geliyor, petrol alıyor; şimdi 
endişe şudur değil mi?.. Adam çıkıyor, bir yerde bir 
petrol buluyor, «Ben petrol buldum. Bunun için pipe-
line koyacağım.» diyor ve başlıyor bunları koymaya 
ve yatırımlarını yapıyor. Şimdi petrol üretmeye baş
lıyor. İki yer var kendi petrol üretiminden başka; 
Türkiye'de üretilen diğer petrolleri alıp rafine edebi
lir veyahut dışarıdan ithal edebilir. 

Dışarıdan ithal mevzuu geldiği zaman, derhal Ba
kanlığın müdahalesi ile karşı karşıya. Bakanlık diyor 
ki, sen petrol ithal edemezsin. Dediği anda; adam 
fevkalade riskli bir yatırım yapmıştır, bu kadar riskli 
bir yatırımı göze alacak mıdır?.. Alırsa yapar ve koyar 
rafineriyi. 
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Şuna da işaret edeyim ki; dünyada bugün o kadar 
fazla rafinaj kapasitesi enstole edilmiştir ki, zanne
diyorum ki önümüzdeki 20 sene içinde hiçbir zaman 
bu kapasite kullanılamayacaktır; hatta rafinerilerin 
bir kısmı yaşlarından evvel hurdaya atılmaya baş
lanmıştır. 

Buradaki tehlike şudur : Yetkilerini istismar eden 
bir bakan olursa; tabiî bunun kontrol mekanizmaları, 
denetim mekanizmaları da her bakımdan işler vazi
yettedir, o zaman kurulmuş olan büyük kapasiteli 
bir rafineriye, Türkiye'ye petrol ithal etme imkânını 
sağlayacaktır. 

İkinci hadise ne?.. Petrol ithal etti, bu sefer satma 
imkânı gayet kısıtlıdır veyahut kendisi ihraç edecek
tir. Bu da gayet tehlikelidir. 

Türkiye'nin 1950'lerdeki durumu ile 1980'lerdeki, 
1990'lardaki durumu arasında önemli bir fark var. 
Türkiye'nin 1950'lerde rafinasyon kapasitesi yok ve 
rafinasyon kârlı bir kalem olarak gözüküyor. Sene 
geliyor 1980'lere; hadise tam ters. «Rafineriler aca
ba nasıl kâr edecek?» diye yol aranıyor. Yani, ra
fineri kurmak pek öyle ucuz bir şey olmadığı gibi, 
riskli bir şey ve kârlı bir şey de değil ve dünyadaki 
rafinerilerin de büyük kâr ettiğini söylemek kabil 
değil. 

Gaza gelince; gaz çok önemli. Şimdi, Türkiye'de 
gaz çıkabilir; Türkiye'deki gaz, Türkiye'de kullanılı
yor... Hiçbir mesele yok. Türkiye'deki gazı üreten 
yabancı yahut yerli şirket, bunu kullanma noktasına 
ıkadar nakletmek mecburiyetinde. Gaz ile petrolün 
bir farkı var; gazı varile koyup bir yere sevketmeniz 
mümkün değil. Bunu bir pipe-line ile sevketmeye 
mecbursunuz ve onun için bu adam, bunu bir pipe-
line ile kullanış noktasına kadar nakledecektir 
ve burada satacaktır. Şayet bunu ihraç etmek 
isterse, muhakkak surette yetkili yerlerden müsaade 
almak mecburiyetindedir. Bir kere orada hemen bir 
tahdidat var. ikinci nokta, Türkiye'nin komşu ülke
lerinde gaz sürplası vardır. Bu gazın Türkiye'ye ge
tirilmesinin muhtelif yolları vardır. Biz, bunu dev
let kuruluşu ile getiririz; o zaman zaten bir mesele 
yok. ikincisi, devletle yabancı bir ortaklık halinde 
getiririz ve Türkiye'de kullanmak için getiririz. Bunda 
da önemli bir şey yok. Üçüncüsü; birisi çıkıp, «Acaba 
ben bunu küçük bir devlet ortaklığı ile mesela farzede-
lim komşularımızdan bir tanesi size bir pipe-line çeke
lim» derse; doğrudan doğruya hükümetin o günkü 
görüşü ve bakanlar kurulunun görüşü ile bu yetki 
verilebilir. 'Bu Kanun Tasarısı bu imkânı getiriyor; 
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ama muayyen ölçüler içerisinde getiriyor ve dikkatli 
olarak kullanüması gerekiyor. 

Esasen dikkat ederseniz, «Bir kamu kuruluşuna, 
% 51 ve daha fazlası olması kayıt ve şartıyla belge 
verilebilir.» dedik. Bu yetkiyi onun için istedik. Bu 
yetkiyi istememizin en mühim nedeni; komşuları
mızdan Türkiye'ye bir gaz getirilecekse, bunun için 
yalnız TPAO'yu kullanmak değil, başka kuruluşları 
da kullanma imkânını tutmak istiyoruz. Burada, Tür
kiye'nin enerji kaynaklarının takviyesi imkânı açık 
tutulmak isteniyor. 

Dördüncü şık, (Türkiye'den bir pipe-line geçirile
rek Avrupa beslenmek istenebilir. Buna da, herhalde 
Kanunun bazı yerlerinde imkân tanımak lazımdır. 
Yani, hadiseyi muhakkak surette Türkiye'nin istismarı 
şekliyle düşünmemek lazımdır. Petrol Kanunu bir 
ölçüye kadar bunları da düzenler. Bunları düzenle
mekle beraber de, «yalnız Petrol Kanununda bu 
vardır.» diye, bu yetkiye hemen herkesin bir dilek
çeyle sahip olabileceğini de düşünmek doğru değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Gayet tabiî, takdir 
Yüce Kurulunuzundur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AYHAN EIRAT — Sayın Başkan, bir soru so

rabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Bakana çok teşekkür 

ederim; bizim gibi anlamışlar, teşekkür ederim. Ha
kikaten biz de bu sebeple, bu maddeye muhalif de
ğildik. 

Ancak, tabiî gazda gene ısrarlıyım. Bakın, ikinci 
fıkranın başında şöyle diyor: «Petrol hakkı sahibi, 
hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe...» Ne için?.. 
«... kendi petrol ameliyesi için lüzumlu olan ve yerli 
kaynaklardan temini mümkün bulunmayan ham pet
rolü veya tabiî gazı...» Konu nedir?.. Kendi petrol 
ameliyesi. O zaman bu paragrafı lütfen değiştirsinler; 
ben bunu arz etmek istedim. 

Eğer tabiî gaz ayrı bir konu ise, petrol ile ayrı ise, 
bu paragrafı değiştirmek lazımdır kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. Soru 

değil, yine bir açıklama oldu. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Petrol Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde 
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ve Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 
19 uncu maddesiyle, Kanunun 112 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin Tasandan çı
karılmasını ve halen yürürlükte bulunan Petrol Ka
nunu» nun 112 nci maddesiinin ikinci fıkrasının aynen 
muhafazasını arz ve teklif ederim. 

Fahri ÖZTÜRK 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Petrol Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve 
Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısına 19 
uncu madde ile eklenen altıncı fıkranın madde met1 

•ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Ahmet Senvar DOĞU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Yasa Tasarısının 19 

uncu maddesiinin, birinci fıkrasının sekizinci satırının 
«... kara» kelimesinden sonra parantez içinde olmak 
üzere (binek otomobilleri hariç) ibaresinin ilavesini 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Petrol Kanunu Tasarısının, İktisadî 
İşler Komisyonunca kabul edilen 19 uncu maddesiy
le değiştirilen 112 inci maddesinin sonuna, Bütçe -
Plan Komisyonunca kabul edilen şu fıkranın ilavesini 
arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
«Bu maddede öngörülen istisna ve muaflıklardan 

faydalanma süresi 1994 takvim yılı sonuna kadardır.» 
Sayın Başkanlığa 

19 uncu madde ile değiştirilen 112 nci maddenin; 
a) Birinci fıkra, dördüncü satırında «Petrol ame

liyatı» deyiminin «petrol ameliyesi» olarak, 
b) Aynı madde, alttan dördüncü satırda mü

masil» kelimesinin, «benzeri» olarak, 
c) Alttan üçüncü satırdaki «Muhtevi müfredat

lı yerine, «içeren ayrıntılı» kelimelerinin kullanılma
sını dilerim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Sayın Başkanlığa 

19 uncu madde ile değiştirilen 112 nci maddenin; 
a) Birinci fıkra, dördüncü satırda «petrol • ameli

yatı» deyiminin, «petrol ameliyesi» olarak, 
b) Aynı madde, alttan dördüncü satırındaki «mü

masil» kelimesinin, «benzeri» olarak, 
c) Alttan üçüncü satırındaki «Muhtevi, müfre

datlı» yerine, «içeren, ayrıntılı» kelimelerinin! kul
lanılmasını dilerim. 

Cemil ÇAKMAKLI 

Sayın Başkanlığa 
19 uncu madde birinci bendi sonunda; yani 37 nci 

sayfa dördüncü satırda, «Neşrolundukları» yerine 
«yayınlandıkları», «tadil olunabilir» yerine «değişti
rilebilir» denmesini, 

İkinci bendinde «Piyasa fiyatı, ülke, dünya, pi
yasa» kelimelerinin küçük harflerle başlatılmasını, 

Altıncı fıkrada «dahilden tedariki» yerine «yurt 
içinden sağlanması» deyiminin kullanılmasını saygı 
ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergeniz hakkında 

bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Kısaca bir açıklama yapa

yım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri; 
Tasarının Hükümetten gelen şeklinde, ithal edi

lecek hampetrolün piyasa fiyatının Bakan onayı ile 
tespit edileceği öngörülmüşken, İktisadî İşler Komis
yonundan gelen metinde, Bakana verilen bu yetki az 
bulunmuş olmalı ki, Bakana piyasa fiyatının altında 
ya da üstünde dilediği fiyattan ithal yetkisi tanın
maktadır. 

Öncelikle, ithal edilecek hampetrolün piyasa fi
yatının, diğer bir ifadeyle, ithal fiyatının bir döviz 
tahsis ve döviz transferi meselesi olduğunu, hiç de
ğilse Bakanlar Kurulunda Maliye Bakanının bilgi 
edinmesinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, 
Kanunun mevcut haliyle kalmasında yarar gördüğü
mü ifade etmek isterim. 

Piyasa fiyatının, kuyubaşı fiyatını belirlediği için, 
devlet hissesi tahakkukunu ve dolayısıyla bütçe ge
lirlerini etkilediğini, devlet hissesinin Kurumlar Ver
gisi matrahından indirilmesi gereken bir gider oldu
ğunu ilave edince, konunun Maliye Bakanlığı için, 
Hazine için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. 
Böylesine önemli ve bir başka bakanlığı ilgilendiren 
piyasa fiyatını; hatta bu fiyatın altında veya üstün
de ithal yaptırma yetkisini tek bakanın onayına bağ
lamak son derece sakıncalıdır. 

Bu sebeple, tasarının 19 uncu maddesi ile Kanu
nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan de
ğişikliğin tasarıdan çıkarılmasnıı ve bu suretle ha
len yürürlükte bulunan Petrol Kanununun 112 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının aynen muhafazasını tak
dir ve tasviplerinize arz eder, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, aykırılık sırasına göre işlem yapıl

maktadır. Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, Sayın Öz
türk'ün önergesine katılıyor musunuz efendim?.. Ka
tılmıyorlar. 

Sayın üyeler, Sayın öztürk'ün 19 uncu, yeni 18 in
ci maddenin ikinci fıkrasının çıkarılmasına ilişkin 
önergesine Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadık
larını beyan etmişlerdir, önergenin dikkate alınması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir; 

Önergeyi Komisyona gönderiyorum efendim. 
Sayın Doğu, önergenizle ilgili bir açıklama yapa

cak mısınız efendim?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

ikisi için bir açıklama yapma şansı verirseniz; zama
nı daha iyi kullanmak açısından. 

BAŞKAN — ikisinden kastınız nedir Sayın Do
ğu?.. Bu maddeyle ilgili başka bir önergeniz yok efen
dim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Var efendim, tki 
tane önergem var, iki değişik fıkra üzerinde Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir fıkra eklenmesine ve çıkarılma
sına dair; tamam. 

Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

tki önergem üzerinde konuşma fırsatı verdiği için, 
Sayın Başkana teşekkür etmek istiyorum her şeyden 
önce. 

Efendim, bunlardan bir tanesi, altıncı bent ola
rak yer alan; «Birinci fıkra gereğince gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muafiyeti bulunan 
akaryakıt, malzeme ve ekipmanın dahilden tedariki 
halinde bu malzemeler için gider vergisi ödenmez.» 
hükmüne gerek yok. Neden gerek yok?.. 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun muafiyet ve istisnalarını 
düzenleyen bir meşhur (4/j) maddesi vardır. Bu mad
deye göre zaten petrolcüler bu imkândan faydalanı
yorlar; yani iki ayrı kanunda, iki ayrı hükmün ver 
almasına Hükümet yahut Komisyon neden gerek gör
dü, ben anlayamadım. Esasında, vergicilikle ilgili hü
kümlerin Vergi Kanunlarında bulunmasının, vergi 
tekniğine ve kanun yapma tekniğine uygun olduğu
nu hep takdir edersiniz. 
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Önergelerimden bir tanesi bu bendin buradan çı
karılması yönünde. Açıkladığım gerekçeyle gerek 
yok; çünkü vergi kanunlarında var. 

Şu akla gelebilir : «Peki, Gider Vergileri Kanu
nu yürürlükten kalkacak, Katma Değere geçeceğiz?..» 
Katma Değer Vergisi Kanunu eğer yürürlük şansı 
alırsa, zaten geçici maddelerle Gider Vergisinden do
ğan boşlukları otomatikman doldurma durumunda
yız. Onun için de bir tereddüt, bir endişe söz konu
su değil değerli arkadaşlarım. 

ikinci önergem, dağıtılmış olan 307 sıra sayılı 
metnin ikinci sayfasında, (d) bendinde Petrol Kanu
nundaki değişikliklerden bahsetmiş, 1979 yılında, 
1.3.1979 tarih ve 2217 sayılı Kanunla vukubulmuş ve 
Petrol Kanununun sadece bir maddesine, 112 nci mad
desine; ki, bu görüşmekte olduğumuz maddeye bu 
koca Kanun değişikliği bir kelimeyle getirilmiş. On
da da bu maddedeki 25 yıllık süre, süre bitmesi do
layısıyla 1954'de kabul edilen bir kanun, 1979 sene
sinde 25 senelik süreyi doldurmuş; o zamanki teşrii 
organ bunun 40 yıla çıkarılmasını uygun bulmuş; ama 
şimdi Hükümetten gelen ve Sayın Komisyonumuzun 
benimsediği metinde madde bütünüyle değiştirildiği 
için, böyle bir 40 yıllık süreye hiç gerek kalmamış
tır. 1994 yılında bitecek olan bir muafiyet ve istis
nalardan faydalanma süresi, tamamen bu değişiklikte 
bertaraf edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bence bu bir haksızlıktır. 
Neden haksızlıktır?.. Türkiye, bugün bazı sanayi ürün
lerinin Türkiye'de imalini teşvik için bazı himayeci 
tedbirler almak zorundadır. Görüyoruz, Hükümet ka
nadından pek çok bakanımız hep dünyadaki himaye
cilik temayülünün son derece artmasından dolayı ih
racat imkânlarının daraldığından bahsederler. Peki, 
biz neden bundan ayrışık tutmuşuz kendimizi?.. Ne
den gerek görmüşüz?.. Hiç olmazsa bu sürenin, 1994 
yılına kadar kalması eğer uygun bulunursa yüce oy
larınızla, bizim koşmaya başlayan, bu sıralar başı 
dertte olan sanayimize de belki geniş ufuklar açarız 
diye düşündüm. Maruzatım bundan ibarettir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun, maddenin eklenen 
altıncı fıkrasının çıkartılmasına ilişkin önergesi üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, önergeye katı
lıp katılmadığınızı açıklar mısınız?.. Katılıyorsunuz. 
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Sayın üyeler, 19 uncu maddenin, yeni 18 inci mad
denin altıncı fıkrasının madde metninden çıkartılma
sına ilişkin Sayın Doğu'nun önergesine Komisyon ve 
Hükümet katıldıklarını beyan etmişlerdir. Bu neden
le, kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve 
altıncı fıkra madde metninden çıkarılmıştır. 

Sayın Genç, bir açıklamanız olacak mı efendim, 
önergenizle ilgili? 

KAMER GENÇ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Diğer kanunlar içinde vergi kanunlarıyla ilgili ola

rak getirilen muafiyetler birtakım tehlikeler de mey
dana getirmektedir. Geçmişte bazı turistik tesislere 
tanınan gümrük muafiyeti neticesinde yurda kaçak 
sokulan büyük miktardaki amaç dışı eşyaları ve bun
ların piyasada satış hikâyelerini hepiniz gayet iyi bi
lirsiniz. 

Sayın Bakanımız burada açıklama yaptılar, dedi
ler ki, «Tabiî biz lüks mercedeslerin ithallerine mü
saade etmeyiz. Biz bir liste tespit edeceğiz» Evvela, 
muafiyetler ve istisnaların açıkça Kanunda zikredil
mesi lazım; bunun Anayasa hükmü olduğu hepinizce 
malumdur. 

ikincisi, biz burada binek otomobilleri için güm
rüklerde alınacak vergilerden istisna edilemeyeceği 
yolunda bir hüküm koyamazsak, o zaman bu gele
cek bakanlarımızın insiyatifine kalır. O bakımdan bu 
konuda ciddî olarak Kanunda muafiyet ve istisnala
rın ve muafiyet kapsamına girmeyen eşyaların mad
dede açıkça zikredilmesi lazım; aksi halde ileride ge
lecek hükümetlerin veya bakanların insiyatifine bağlı 
kalır ve amaç dışı birtakım muafiyetler de getirilebi-
linir. Bir yabancı şirket gelir, 20 tane lüks araba ge
tirir, icabında yurt içinde satabilir, getirir yurt için
de motorunu değiştirebilir. 

Bu itibarla, memleketimizde imalatı bulunan; me
sela binek otomobillerinin artık memleketimizdeki 
imalat seviyesi ve bunların konfor durumları bir hay
li ileri derecededir. Ben, Gümrük Vergisinden; ithal 
muafiyetinden yararlanacak eşyalar içine binek oto
mobillerinin alınmamasını önergemde öneriyorum. 
Parantez içinde (binek otomobilleri hariç) demek su
retiyle, böyle bir ibarenin madde metnine ilavesini 
diliyorum. Kabul buyurduğunuz takdirde, bu binek 
otomobillerinin gümrük muafiyetinden yararlanma 
imkânları ortadan kaldırılacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı?.. 
İKTİSADÎ İŞLE'R KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, bura
da öngörülen binek arabaları, esasında arazi arabala
rıdır; yani her yere gidebilen arazi arabalarını kastet
mektedir. Fakat, Sayın Genç bir hassasiyet gösteri
yorlar .istenirse «lüks binek arabaları» diye bir tabir 
konulabilir; ama diğer arabalarda biz önüne geçeme-
yiz, çünkü araziye gidecektir, araziye uygun arabalar 
olacaktır ve yine de binek arabası olacaktır. «Lüks 
binek arabaları» belki denebilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen kesin olarak 
bir açıklamada bulunun efendim. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLt M. YILMAZ ÖZMAN — «Lüks binek 
arabaları hariçtir» tabirine katılabiliriz. 

BAŞKAN — Bu şekilde katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan bir diyeceğiniz var mı?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Komisyonun görüşüne iş
tirak ediyorum. «Lüks binek arabaları hariç» dene
bilir. 

BAŞKAN — «Lüks binek arabaları hariç» biçi
minde düzenlenirse önergeye katılıyorsunuz?.. 

KAMER GENÇ — Ben değişmesini, o şekilde 
olmasını kabul ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani «Lüks binek otomobilleri ha
riç», 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in «Lüks binek otomo
billeri hariç» ibaresinin parantez içinde maddeye ko
nulmasına ilişkin önergesine Komisyon ve Hükü
met katıldıklarını beyan etmişlerdir. Bu nedenle 'ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum : 

Buyurun efendim, 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

lüksün tarifi yoktur. Geçen sene lüks kabul edilen 
bu sene lüks kabul edilmiyor. Maliye Bakanlığının 
tebliği ile her sene değişiyor. Sayın Komisyondan, 
Bakanlıktan sormak lazım; lüksü burada tarif edip 
donduracak mıyız, yoksa her sene değiştirecek mi
yiz?., 

BAŞKAN — Efendim, zannederim Maliye Ba
kanlığı yaptığı vergilendirmelerde, otomobil alımla
rında tebliğlerle neyin lüks olup, neyin lüks olma
dığına her sene karar vermektedir, o kararnameye 
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göre de zannederim böyle bir şey ithal edileceği za
man, neyin lüks olup, olmadığı da herhalde Maliye 
Bakanlığındaki bu listeye bakarak yapmak mümkün 
olur-

Sayın Genc'in önergesine Hükümet ve Komis
yon katılıyor. Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesi
ni kesin olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Önerge kesin olarak kabul 
edilmiştir. 

Sayın Doğu ikinci önergesi için gerekli açıklama
yı yapmışlardı, ayrıca bir söz alma isteminiz? Yok. 
Sayın Doğu. 

Sayın Doğu'nun bir fıkra eklenmesine ilişkin öner
gesi üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Sayın Öney, lehinde mi, aleyhinde mi efendim?.. 

TÜLAY ÖNEY — Lehinde konuşmak istiyorum 
efendim-

BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Doğu tarafından verilen önerge, 112 nci 

maddenin birinci fıkrasında gümrük muafiyetine ta
bi olarak yapılacak malzeme, akaryakıt, kara, hava, 
deniz nakil vasıtaları ithalatı üzerinde nasıl bir işlem
le bu "konunun götürüleceğini öngörüyordu. 

Sayın Doğu'nun verdiği önerge, «Bir mal bir de
fa muafiyet listesinden çıkarılıp da normal listeye 
alındığında, 1994'e kadar, hiç olmazsa artık buna 
dokunulmasın» biçiminde; «Her yıl bir daha muafi
yet, sonra ertesi yıl tekrar gümrüğe tabi mallar lis
tesine geçirilmesin.» şeklinde idi. Buna ilke olarak 
katıldığımı ifade etmek isterim; çünkü her yıl değişe
bilecek bir ithalat ve gümrük vergisi sistemi, malların 
ithalinde olduğu gibi, ülkede o benzer mallan üreten 
sanayilerin de güdecekleri politikada büyük bir istik
rarsızlık yaratacaktır. O nedenle, bir defa muafiyet 
listesinde olarak ilan edilmiş olan mallar, ülkedeki 
sanayinin buna elverişli hale geldiği düşünülüp de 
muafiyet listesinden çıkarıldıkları zaman, artık erte
si sene bir daha muafiyet listesine alınmasın, şeklin
de önerge. 

Ancak şunu söylemek isterim sayın arkadaşla
rım : 11'2 nin birinci paragrafı, bence çarpık bir şe
kilde formüle edilmiştir. Bu, ne ithalat rejimine ne 
de gümrük rejimine uyan bir formülasyon değildir. 
Çünkü, gerek ithalat rejiminde, gerek gümrük reji
minde Türkiye'ye yapılacak her türlü ithalatın esa
sen ilke olarak gümrük ve benzeri vergi ve resimle
re tabi olması normal şartlardır. Dolayısıyla, diye
lim ki petrol ameliyelerinde kullanılacak herhangi 

bir araç - gereç gümrüğe tabi olarak Türkiye'ye gel
mektedir; ama Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veya 
bu konu ile ilgili olan kuruluşlar herhangi bir bu tip 
malın muafiyetle gelmesini istiyorlarsa, bu ve buna 
benzer malları muafiyet listesi olarak ilan ederler. O 
listeden tekrar çıkarmak istedikleri malları da, liste
den çıkardıkları zaman zaten mesele bitmiştir, nor
mal rejime döner ve Gümrük Vergisine tabi olarak 
getirtilir. Yani listeden bir kere çıkartılmış olan bir 
mal, normal şartlarda gümrük vergisine tabi olarak 
getirilecektir. Bir kere daha o listeye konulursa, tek
rar muafiyete girer; yani maddenin formüle ediliş 
tarzı terstir ve çarpıktır. Bu şekliyle kaldığı takdirde 
daha büyük sakınca yaratacaktır. Sayın Doğu'nun 
önergesi bu çarpıklığı giderecek yönde bir önerge
dir; ama yine de kanun tekniği açısından da, Türki
ye'deki ithalat ve gümrük mevzuatı açısından da çok 
doğru olmayan bir biçimde formüle edilmiş bir mad
de olduğunu dikkatelerinize sunmak isterim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, Sayın Doğu'nun önergesi, Büt

çe - Plan Komisyonunun bu madde ile ilgili son fı-
rasıdır; yani «Bu maddede öngörülen istisna ve muaf
lıklardan faydalanma süresi 1994 takvim yılı sonuna 
kadardır» biçimindedir. 

Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok, 

Sayın Komisyon, lütfen önerge üzerindeki dü
şüncenizi açıklar mısınız efendim?.. Sayın Aşkın bu-
yurun; 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Petrol yatırımlarıyla ilgili araç, gereç ve malzeme
lerin ithalatında gümrük alınması demek; birincisi, 
bu yatırımların pahalılandırılması anlamını taşır. 
Biz ise, mümkün olduğu kadar petrol yatırımlarını 
teşvik edici bir açıdan ele alarak bu Tasarıyı ince
lemiştik. Meclisimizin genel yaklaşımının da bu ol
duğu kanısı bizde açıkça uyanmıştı. Dolayısıyla, ya
bancı şirketlerin Türkiye'deki genelde petrol yatı
rımlarıyla ilgili olarak araç ve gereçlerin ithalatın
da gümrük vergilerinin alınması, hiçbir ülkede genel 
bir kural olarak uygulanmaz. 

Gelelim ikincisine : Bu gibi malzemelerin itha
latında muafiyet süresinin 1994 yılı gibi, 1983 yılın
da olduğumuza göre 11 yıl gibi, şimdiye kadar uy
gulanmamış kısa bir süreyle sınırlandırılması, pet
rol yatırımları gibi, araştırılmasından, bulunmasın-
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dan işletilmeye geçilmesine kadarki sürenin uzun ol
duğu bir yatırım şeklinde, asla gerçekçi kabul edi
lemez. Dolayısıyla bu gibi kısa bir sürenin konul
masını Komisyon olarak kabul etmemiz mümkün de
ğildir, 

Sayın Öney'in açıklamalarında değindiği listele
rin değiştirilmemesi meselesine gelince : Biz Komis
yon olarak Sayın Senvar'ın açıklamalarını, önerge
sini bu yönde anlamadık. Anlamamış olmakla bera
ber de, bu Tasarıya göre İ994 yılına kadar değişme
yecek bir sabit listenin ilavesi ise, teknolojik bakım
dan da, maddî bakımdan da mümkün değildir. Zi
ra,' Türkiye'nin sınaî gelişmesi içerisinde bu liste ken
diliğinden değişecektir, bazı malların genel kural
larımız icabı bu listeden çıkarılması gerekecektir. 
Neden? Çünkü o mallar, istenilen kalite, miktar ve 
fiyat şartlarında Türkiye'de üretilmeye başlanacaktır. 
Sayın Bakanımızın da dediği gibi, inşallah bu liste
ye hiç gerek kalmaz; yani bütün malların Türkiye'de 
temin edilebileceği ve istisna olarak ithal edilecek bir 
mallar listesi de belki bir gün ilave edilmez. 

Bu temel nedenlerle, Sayın Senvar'ın önergesine 
katılamadığımızı üzülerek bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Hükümet, Sayın Doğu'nun önergesine katı

lıyor musunuz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkanım, süre fevkalade 
kısa tanınmıştır burada; 11 yıl gibi bir süre. 11 yıl, 
gözümüzü açıp kapayıncaya kadar geçecektir ve bu 
sürenin bir miktar uzatılması gerekir inancındayım, 
yoksa bir süreyle tahdidatına prensip olarak muhalif 
değilim; ama süre o kadar kısa tanınmıştır ki, 10 yıl 
bu gibi hadiselerde fevkalade kısadır. Bugün petrol 
aramasına başlayacak bir adam, belki 10 yıl sonunda 
bu icraatını bitiremeyecektir. Bu kadar kısa bir süre
ye muhalif olduğumu bildirmek isterim, yoksa bir 
süre konulmasına muarız olmadığımı belirtirim. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

önergem üzerinde yaptığım açıklamada, 1979 yılın
da yapılan kanun değişikliğiyle kabul edilen süreyi 
aynen benimsedim. Sayın Hükümet bunun artırıl
masına razı ise, ben önergemi alır 25 sene yaparım 
efendim. 

BAŞKAN — 25 sene sonrayı da şimdiden neden 
düşünüyoruz Sayın Doğu?.. 
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AHMET SENVAR DOĞU — 2 000 deriz. Da
ha evvelki Petrol Kanununda 40 sene sonrası dü
şünülmüş efendim. Aşağı yukarı Kanundaki tatbi
kat bu yönde. 25 sene süre denmiş, 40 seneye çıkarıl
mış. Süreyi 2009 olarak değiştirebilirim Sayın Baş-
kanınii 

BAŞKAN — Sayın Doğu, süreyi 2009 olarak de
ğiştirdi. 

Sayın Akkılıç, buyurunuz efendim, soru mu? 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim müsaade eder

seniz soru şeklinde bildireyim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Doğu, bir ba
kıma haklı olabilirler; Sayın Bakan da süre uzatılma
sı hususuna katıldılar. Ancak, bu yıl ruhsat almış 
olanlar için bu varit olabilir; ama 5 yıl, 10 yıl sonra 
ruhsat alanlar için öyle yapacağımıza, bu süreyi ruh
sat aldığı tarihten itibaren belirli bir kıstasa bağ
larsak, çok daha pratik olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun mevcut süre de

ğiştirmesine, Komisyon bilemiyorum ne diyor? Yani 
1994'ü, Sayın Doğu 2009 olarak değiştirdiler; ama 
Komisyon zaten böyle bir süreye peşinen biraz evvel 
karşı olduğunu söylemişti. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, süre uza
tıldığına göre kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, sorunuz da böylece 

cevaplanmış oldu efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet efendim, teşek

kür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun vaki değişikliğiyle 

birlikte önergesine Komisyon ve Hükümet katıldık
larını beyan etmişlerdir. Bu nedenle, bu maddeye bir 
fıkra eklenmesine ilişkin bu önergeyi kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, redaksiyonla ilgili Sayın Çakmakçı' 
nın, Sayın Çakmaklı'nın ve yine Sayın Çakmakçı'nın 
önergeleri vardı. Bunlar üzerinde ayrıca bir açıkla
maya gerek yok; zaten biraz evvel dikkate alınan ve 
kesin olarak da kabul edilen önergeler de bulunduğu
na göre, bu maddeyi önergelerle birlikte Komisyona 
veriyorum, yeniden düzenleyip bize verecekler. 
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Eski 20 ve yeni 19 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 114 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 114. — Petrol hakkı sahibi, 13 üncü mad

denin, 1 inci fükrası mucibince ihraç hakkına sahip 
olduğu petrol ile bu petrol veya ithal ettiği petrolden 
imal ettiği petrol ürünlerini her türlü ihraç, vergi 
ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir, İhraç 
edilen hampetrol, tabiA gaz ve petrol ürünlerinin 
ihraç fiyatları bunların serbest rekabet emsal fiyat
ları göz önünde bulundurularak Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilir. Bu fiyatlar, Bakan 
onayı ile yürürlüğe girer. Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünce değerlendirmede, tabiî gazın kalori eşdeğeri 
yönünden hampetrol ihraç fiyatına bağlılığı ve alıcı 
piyasasına yakınlığı esas alınır. 

BAŞKAN — Yeni 19 uncu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, :bu maddeyle ilgili bir açıklama
nız olacak mı? 

İKTİSADÎ* İSLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Yoktur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler, eski 20 yeni 19 uncu maddeyi Ko
misyondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir., 

Eski 21, yeni 20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 6987 ve 

1702 sayılı Kanunlarla değişik 115 inci maddesine 
aşağıdaki 4 üncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 115. 4. a.) — Petrol hakkı sahibi, bu 
Kanunun 13/1 inci maddesine göre ihracına izin ve
rilen petrolden sağladığı dövizi, yurt dışında muha
faza edebilir. 

İhracına izin verilen petrolden sağlanan dövizin 
ihraç tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı 
petrol hakkı sahibinin kanunî defterlerine hâsılat ola
rak kaydedilir. 

' b) Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı, I 
1. Petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'ye it

hal edilmiş müseccel sermaye ile ithal edilmiş ser
mayeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlerin 
transferinde mahsup edilir. 

2. Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçe
vesinde kendi petrol ameliyatı için gerekli her türlü | 
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dövizli ödemelerde kullanılabilir. Ancak, bu ödeme
ler Türkiye'ye ithal edilmiş sermaye sayılmaz. 

3. Yurt dışında muhafaza edilen dövizin Türk 
lirası karşılığı, bu 'Kanunun transfer hükümleri uy
gulamasında nakdî fon olarak değerlendirilir. 

Yurt dışında muhafaza edilen dövizin, gerek it
hal edilmiş sermayeye gerekse ithal edilmiş serma
yeyi aşan transfer edilebilecek net kıymetlere mah
subunda bu Kanunun 116/3 üncü maddesinde belir
tilen döviz kurlarına ilişkin eserler uygulanır. 

c) Petrol hakkı sahibi her yıl Haziran ayı so
nu itibariyle (b) bendindeki mahsup ve kullanma iş
lemleri dışında kalan döviz tutarı üzerinden muta
bakat sağlayarak bakiyeyi TC Merkez Bankasında 
açılacak özel döviz hesabına aktarır. Petrol hakkı sa
hibi bu hesapta biriken dövizin (b) bendinde belir
tilen maksatlar için ve anılan bentte yer alan esaslar 
dahilinde kullanılmasını talep edebilir. 

d) Petrol hakkı sahibi, ülkenin rafinaj kapasi
tesi müsait olduğu ve ürün talebi tamamen karşılan
dığı takdirde ihraç hakkına haiz olduğu hampetrol-
den ihtiyaç fazlası olarak elde edilen ürünleri ihraç 
edebilir. Bu ihraçtan sağlanan dövize de yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

e) Bu hükümler Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yabancı ortaklıklarla müştereken yapacağı 
aramalarda keşfedilecek sahalardan üretilecek petrol 
için de geçerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Bayer. Başka sayın üye?.. Yok. 

Sayın Baver, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, (b) fık

rasının ikinci bendinde aynen şöyle denilmektedir : 
«Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerçevesin
de kendi petrol ameliyatı için gerekli her türlü döviz
li ödemelerde kullanılabilir.» 

Şimdi, biliyorsunuz, petrol şirketleri uluslararası 
şirketlerdir. Bu bakımdan, Amerika'deki, Kanada' 
daki masraflarını bize de ödetmesinler, dövizimizi 
ziyan etmesinler. «Fiilen Türkiye'deki petrol ameli
yatları için» dersek, acaba Hükümet ve Komisyon ka
bul eder mi? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın **Komisyon, Sayın Bayer'in sorusuyla ilgili 

olarak buyurunuz. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, açıklık ge
tirdiği için kabul ediyoruz. 



Danışma Meclisi B : 54 10 . 2 . 1983 O : 1 

BAŞKAN — Ama nereye ne konulacak? Bunu 1 
fıkra olarak söyleyin lütfen. I 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Arz edeyim efen
dim. «Petrol hakkı sahibince, Petrol Kanunu çerce- I 
vesinde Türkiye'deki kendi petrol ameliyatı için...» I 
şeklinde teklif ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. Sayın 
Bakan?.. Katılıyorlar. I 

Sayın üyeler, (b) fıkrasının iki numaralı bendin- I 
deki Sayın Bayer'in sözlü isteğine Komisyon ve Hü- I 
kümet katıldığını beyan etmişlerdir. Bu şekilde düzel- I 
tiyoruz : «Petrol Kanunu çerçevesinde Türkiye'deki I 
kendi petrol ameliyatı için..» şeklinde düzeltmek su- I 
retiyle bu maddeyi... I 

FUAT AZGUR — Müsaade ederseniz, redaksi- I 
yonla ilgili arzım olacak. I 

BAŞKAN —• Buyurun. I 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, (b) bendi, I 

«Yurt dışında muhafaza edilen döviz tutarı» diye I 
başlıyor, yani cümlenin başı o. Öteki 1, 2 ve 3 nu- I 
maralı bentlerin (b) bendine bağlı olması lazım ge- I 
lir. Ancak, bendenize göre, 3 numaralı bentle (b) I 
bendinin ilgisi yoktur. O itibarla oradan kaldırılması, I 
ayrı bir cümle olarak düzenlenmesi lazım gelir. Ka- I 
nun tekniği bakımından, bilmem arz edebildim mi I 
efendim?^ I 

Yani, 3 numaralı bendin ayrı bir bent olarak dü- I 
zenlenmesi lazım gelir, oysa buradaki görünümü, (b) I 
fıkrasına bağlı imiş gibidir. Yani, 3 rakamını oradan I 
silmek gerekir derim bendeniz. I 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetten soralım, * I 
çünkü aslında (b) fıkrasının bu bentlerinin (üç tane I 
bent var) hepsi de yurt dışında muhafaza edilen dö- I 
viz tutarına ilişkin görünmektedir. I 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, redaksiyonla I 
ilgili bir konu; ama onu oradan alıp nereye koyacak- I 
siniz tabiî?.. Yani yeri uygun diyorsanız... I 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Aynen muhafaza
sını istiyoruz. I 

BAŞKAN — Aynen muhafazasından yanaşınız; I 
zaten redaksiyonla ilgili. I 

Sayın üyeler, 20 nci maddeyi, biraz evvel redak- I 
siyona uygun olarak yapılan değişiklikle birlikte Ko
misyon metni olarak oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen- I 
ler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 

1 Eski 22, yeni 21 inci maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 119 uncu 
I maddesinin 1 İnci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
I mistir. 
I Madde 119. 1. — Bir petrol hakkı sahibinin, 
I petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzumlu ola-
I bilecek yabancı uyruklu idarî ve meslekî personelle 
I mütehassıs işçileri Türkiye'de İstihdamına, Enerji ve 
I Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tasvibiyle Petrol İşleri 
I Genel Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir 
I açıklaması var mı?.. Yok. 
I . Maddeyi oylarınıza, Komisyondan geldiği biçimiy-
I le sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursun-
I 1ar... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edil-
I mistir. 
I Eski '23, yeni 22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. ^ 6326 sayılı Kanunun 1702 sa-
I yılı Kanunla değişik 121 inci maddesi aşağıdaki şe-
I kilde değiştirilmiştir. 
I Madde 121. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Pet-
I rolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 56 nci mad-
I desinde öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 
I BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa-
I yın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hüküme-
I tin bir açıklaması var mı?.. Yok. 
I Sayın Yarkın'ın bu maddeyle ilgili bir önergesi 
I var, okutuyorum efendim. 

I Sayın Başkanlığa 
I Görüştüğümüz Tasarının 22 nci maddesiyle değiş-
I tirilen Petrol Kanununun 121 inci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Şerafettin YARKIN 

I «Madde 22. — Petrol hakkı sahibi Türkiye Pet-
I rolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanunun 75 ve 80 inci 
I maddelerinde yer alan sınırlayıcı hükümlerle 56 nci 
I maddesinde öngörülen mükellefiyete tabi değildir.» 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklamanız ola
cak mı öf endim?.. Buyurunuz. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da-
I nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
I Tasarının 22 nci maddesiyle Petrol Kanununun 

121 inci maddesi değiştirilmektedir. Bu maddeyle, yü
rürlükteki diğer bütün hükümler çıkarılarak, sadece 
bir tek hüküm bırakılmaktadır. O da, «Petrol hakkı 
sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu Kanu-
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nun 56 ncı madesinde (Yani Devlet hakkının ödenme
siyle ilgili maddede) öngörülen mükellefiyete taty de
ğildir.» şeklindedir. 

Acaba madde ilk şeklinde, yürürlükteki şeklinde 
nasılımış; onu bir gözden geçirmekte fayda var. 

Maddenin yürürlükteki şekline göre, «Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı sadece 56 ncı maddesin
deki mükellefiyete tabi değildir.» şeklinde bırakılma
mış; «53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, 61 inci 
maddesinin iki ve üçüncü fıkralarına, 74 üncü, 75 inci 
ve 80 inci maddelerindeki sınırlamalara da tabi de
ğildir.» denilmiş. 

Şimdi, 53 üncü madde, bir petrol arama sahasında 
ne kadar arama ruhsatına sahip olunacağıyla ilgili bir 
maddedir. Petrol arama ısahasının miktarının da bir 
tahdidi var. 53 üncü maddenin üçüncü' fıkrası da 
«Bir tüzelkişilik, bir başka tüzelkişilikle birleşerek, bir 
ve ikinci fıkralardaki tahditleri bertaraf edici bir an
laşma yapamaz.» şeklindedir. 

Şimdi, bu 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasına 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dahil değildi; o, 
Tasarıyla çıkarılmış oluyor, ona herhangi bir itira-
zıımız yok. 

61 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları işlet
me sahalarıyla ilgilidir; yani işletme sahalarının mec
mu miktarı ne kadar olmalıdır?.. Bir işletme sahası 
Kanuna göre 25 bin hektardır. Aynı zamanda bir böl
gede de 150 bin hektarı geçmeyen işletme sahasına 
sahip olunabilir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
bu tahdide tabi değildi Kanunun yürürlükteki hük
müne göre; Tasarı onu da çıkarmış, ben onu da bu
raya getirmiyorum. 

74 üncü madde yine bu hükümlerle ilgili; ancak 
75 ve 80 inci maddeler var. Yani, yürürlükteki hüküm
ler arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
diğer şirketlerin tabi olduğu sınırlamalardan, tabi ol
mayacağı iki tanesini burada arz etmek istiyorum. 
Önergemde de bu iki tanesini, yani 75 ve 80 inci 
maddelerdeki sınırlamalara Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı dahil olmasın diyoruz. 

Bu sınırlamalar şunlar, 75 inci maddeyi okuyorum; 
muhtevası şöyle, arama ve işletme sahalarının adet ve 
yüzölçümlerinin kanunla tespit edileni aşması halinde 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü fazla sahaların terki
nini istiyor, o kuruluştan terkinini istiyor, bu terkin 
yapılmadığı takdirde kendisi resen bu kısıntıyı yapı
yor. İşte buna Devlet adına petrol arayan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı da'hil olmasın diyoruz. 

— 341 

10 . 2 . 1983 O : 1 

Yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol 
ararken sahip olması gereken mecmu miktarı, arama 
sahası miktarını aşmışsa elbetteki bu aştığı miktar 
üzerinde bir başka şirketin, kuruluşun arama hakkının 
bulunmaması lazımdır, bulunmadığı takdirde, bunun 
diğer tüzelkişilerin tabi olduğu Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünce resen kısıntı yapma yetkisinin Devlet 
adına arama yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı da bu kısıntıya tabi olmasın diyoruz. 

İkincisi 80 inci madde; 80 inci madde de belge 
süresiyle ilgili. Belge hakkı biliyorsunuz kapsamı iti
bariyle rafineri hakkı ve petrol boru hattını kapsıyor. 
Şimdi bu belge hakkını zaten kabul ettiğimiz metin
lerle bir hayli genişlettik, yani petrol belge almak hak
kı yalnız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait
ken ve ayrıca bunun dışındaki tüzelkişilere de ancak 
belge hissesinin yarıdan fazlası devlete ait olmak kay-
dıyle verilebilecekken, şimdi bu şart zaten kaldırıldı, 
belge alma hakkı Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının dışındaki diğer kuruluşlar için 60 inci maddede 
öngörülen şartlarla, yani rezerv durumuna ve ekono
mik gereklere göre Bakanlar Kurulunca verilebilecek. 

Bir de belge süresi diye bir konu var; 80 inci 
maddede azamî sürenin belge için 30 yıl olduğu ve 
bu sürenin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 yıl uzatıla
bileceği hükmü. Bu hükümdeki bu sınıra Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı dahil değildir yürürlük
teki metne göre, bu da muhafaza edilsin diyoruz. 
Yani sadece biraz önce arz ettiğim sahaların aşılma
sı, bir de süreye tabi olmaması bakımından Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bu kısıntılara tabi olma
sın bunu istiyoruz, önergem bundan ibarettir, takdir 
Yüce Kurulunuzundur saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler, Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, özür dilerim 
fakat ben hiç bir şey anlayamadım, yani biraz daha 
açık söylerlerse, fazla izah etmeden, çünkü birçok 
maddeler sıralandı karıştırmış durumdayım özür di
lerim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
önerge önümüzde, sizin hazırlamış olduğunuz met
nin dışında, yani 56 ncı maddenin dışında aynı Ka
nunun 75 ve 80 inci maddelerinde yer alan sınırla
yıcı hükümlerden de istisna kılınmak isteniyor Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ama dilerseniz Sayın 



Danışma Meclisi B : 54 10 . 2 . 1983 O : 1 

Yarkın iki cümle ile lütfen. Diğer maddeleri söyle
mesinler diyorlar, hangi maddeleri istiyorlarsa... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Efendim, sadece 75 
ve 80 inci maddeler, Yasanın 75 ve 80 inci madde
lerindeki sınırlayıcı hükümlere tabi olmasın diyoruz, 
yürürlükteki metin de budur. 75 inci madde arama 
ve işletme sahalarının adet ve yüzölçümlerinin ka
nunla tespit edilen miktarını aşması halinde Petrol 
işleri Genel Müdürlüğünün bu aştığı miktarı kısıntı 
yapar, çıkarır şeklinde teklifte bulunması, uymadığı 
takdirde resen kısıntı yapması şeklindeki hükme 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dahil olmasın 
diyoruz. 

İkincisi; 80 inci madde, belge süresinin azamisi 
30 yıldır, Bakanlar Kurulu kararıyla bu 10 yıl uza
tılabilir, hüküm bu, bu hüküm bütün kuruluşlar için 
cari olan bir hüküm, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı bu hükme de tabi değildir, yani bu azamî sü
reye, yine tabi olmasın diyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon?.. Sayın Aşkın siz mi cevaplan

dıracaksınız efendim, buyurun. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Yarkın'ın önergesinde bahsetmiş olduğu 75 
ve 80 inci maddelerin de buraya ilave edilmesi de
mek, yüksek dikkatlerinizle sizlerin de farkına vardı
ğınız gibi, bu defaki Tasarı ile getirilen eşitlik ilke
lerinin zedelenmesi demektir. Halbuki, bu Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını da çalışmaya, 
daha verimli, daha rasyonel çalışmaya itici ve diğer
leriyle kendi arasındaki farkları mümkün olduğu ka
dar, tekrar ediyorum tamamiyle eşit değil, düzenle
yici bir sistem getirmektedir. Eğer bu maddeleri bu
raya koyacak olursak daha önce kabul edilmiş olan 
bazı düzenleyici ve eşitlendirici maddelerin anlamı 
kalmayacaktır. 

Bu nedenle, Komisyon olarak getirdiğimiz metin
de ısrar ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz, te

şekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Bakan Hükümet adına efendim önergeye 

katılıyor musunuz?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılamıyoruz, çünkü bundan 
evvel alınmış olan bir kararı nakzeder vaziyettedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ufak 
bir şey söyleyeceğim yanlış anlaşılmaması bakımın
dan. Kabul edilen diğer maddelerdeki sınırlayıcı hü
kümleri bu ortadan kaldırmıyor, yürürlükteki Yasa
da başka hükümler de vardır, bu 75 ve 80 inci mad
deler hem onları kaldırmıyor, hem de Tasarının ge
tirdiği teşvik edici ve özendirici hükümleri de berta
raf edici nitelikte değil, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. Hü
kümet ve Komisyon dinlediler sizi, fakat katılmadık
larını beyan etmişlerdir efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Yarkın'ın önergesine gerek 
Komisyon, gerek Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmektedirler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, eski 23 yeni 22 nci maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski 24, yeni 23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Eklenen Maddeler : 

MADDE 23. —, 6326 sayılı Petrol Kanununa 
aşağıdaki (Ek 3 ve 4 üncü) maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü hukuk müşaviri ve avukatları, mahkemelerle ic
ra dairelerince takdir edilecek vekâlet ücretinden 
Hazine hukuk müşaviri ve avukatları gibi yararlanır
lar. 

EK MADDE 4. — Yerden çıkarılabilen katı hid
rokarbonlardan asfaltit, bitümlü şistler ve şeyi gibi, 
petrol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sa
halar, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
ran ile, Petrol Kanunu kapsamına alınabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Akkılıç, Sayın Bay er. Başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Akkılıç buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Benim bu madde üzerinde söz almam madde ile 

ilgili çok açık bir açıklama ile birlikte, yine bununla 
yakınlığı bakımından bir başka noktaya değinmek 
istiyorum : 

Kanun Meclise ilk geldiği zaman yaptığımız gö
rüşmelerde diğer müesseselerle bir örneklik sağlan
ması için hukuk müşavirleri için böyle bir hüküm 
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getirilmesi isteniyormuş, ben şahsen katılıyorum 
mevzuat uygunsa. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar, Kanunu 
yaptık, yabancı şirketlere ve TPAO'na birçok ola
naklar sağladık, ben buna hayırlı olsun diyeceğim, 
inşallah bundan böyle bu getirdiğimiz hükümlerle 
Türkiye'de petrol üretimi artar. Ancak, petrol üreti
mini kim artıracak? Biz burada insan faktörünü tah
min ediyorum ki, bir noktada dikkate almadık ve 
dikkatlerimizden kaçtı. Gönül arzu ederdi ki, buraya 
petrolü çıkarmakta olan, zaman zaman televizyon
larda izlediğimiz, tulumlar içerisinde çalışan teknik 
elemana da yeterli ölçüde (Yeterli ölçüde diyorum) 
maddî olanaklar sağlayabilelim. Milyarlar ve milyar
lar değerinde petrol üreten teknik elemanlarımızı biz 
bugün yaptığım incelemeye göre işte ayda 80 bin, 
90 bin lira civarında dağ başında aylarca ve seneler
ce bir nevi dağa mahkûm etmiş durumdayız. Şunu 
örnek vermek istiyorum : Diyelim ki, iki tane şirket 
var; biri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının şir
keti, hemen yanı başında veya beş kilometre ötede 
bir başka şirketin elemanı. Gidip mukayesesini yap
sak, mutlaka bizim elemanın aldığının on mislini alı-
yordur, aynı seviyede olan petrol mühendisi ya da 
jeolog. 

Muhterem arkadaşlar; 

Biz on mislini verelim demiyorum; ama mutlaka 
burada onlara bir imkân tanımayı ben yeğliyorum. • 
Sayın Bakandan bunu özellikle rica ediyorum, bu 
konuda ne düşünürler, bir. Eğer burada, ki öğrendi
ğim kadarıyla bu maddede teklif edilen hukuk mü
şavirleri 657'ye tabiymiş, halbuki TPAO'nun kendi
ne has bir ücret sistemini uygulayan bir kanunu var
mış. Ama her halükârda bugün için alınan bu para 
yeterli değildir. Eğer biz Türkiye'de bunu yapmak 
istiyorsak mutlaka ve mutlaka ücret sistemini, ama 
çok mükemmel bir şekilde ayarlamamız lazımdır. 
O nedenle 40 yıldır, 50 yıldır hâlâ petrolü hayal edip 
bekliyoruz. Hatta ben öyle söylerim ki, ben öyle is
terim ki, Sayın Bakanlık, kanun teklifini yapan Ba
kanlık petrolü bulmada çalışanlara petrolün belirli 
bir miktarını, binde bir mi, onbinde bir mi, neyse 
bir hisse vermeyi de göze almalı ki, işte o zaman o 
teknik eleman dişiyle, tırnağıyla, eliyle orada geceyi 
gündüze katsın, çalışsın. Ben o zaman göreceğim; 
tahmin ediyorum ki, orada petrol mutlaka bulmaya 
etkili olacaktır. Bu ücret sistemimiz yeterli olmadığı 
için tahmin ediyorum ki, Bakanlık da iştirak edecek
tir, çok kıymetli petrol mühendislerimiz ve jeologla-
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rımız yurt dışında çalışıyor. Ben Kanada'da ve in
giltere'de çalışan, hatta ingiltere'de tahsil ettiği hal
de buradakinin on misli ücret aldığı için buraya dön
meyen Türk petrol mühendislerini biliyorum efen
dim. O halde buna bir çare getirmezsek bu Kanunu 
istediğimiz kadar mükemmel hale getirelim, ben Tür
kiye'de hakikaten yeterli petrol bulunacağına inan
mıyorum. Sayın Bakanlıktan rica ediyorum; bu ko
nuda buraya mümkünse derhal önergesini verelim, 
değilse başka bir mevzuatla yeni bir kanun teklifi ge
tirmek suretiyle bu personelin ücret sistemini ayarla
malarını özellikle rica ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bayer, buyurunuz. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, redaksi

yonla ilgili ufak bir maruzatım var. Ek 4 üncü mad
dede «Bitümlü şistler» dedikten sonra «Şeyi» diyor. 
Bu, kil taşı anlamındadır. Müstakil, kil taşı petrolle 
ilgili değildir. Burada da «Bitümlü» demek lazımdır. 
Bu teknik bir tabirdir. Sayın Komisyon ve Sayın Ba
kan kabul ederse bu teknik tabiri buraya koymak la
zımdır. Yalnız «Kil taşı» bir şey ifade etmez, «Bi
tümlü kil taşı» demek lazımdır efendim. 

BAŞKAN — Yani «Bitümlü şistler ve bitümlü 
şeyi» gibi olsun diyorsunuz?.. 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İKTISADÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANVE-

KtLt M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, oradaki 
«Ve» ile bu anlamda söylenmiştir. Ama açıklık ge
tirmesi bakımından kabul ediyoruz, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum 

efendim. 
Danışma Meclisi Divan Başkanlığına 

Madde 24 — 6326 sayılı Petrol Kanununa ek 
madde olarak getirilen Ek Madde 3'ün tasarıdan çı
karılarak Bütçe - Plan Komisyonundan gelen metnin 
aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Recai DÎNÇER 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
RECAÎ DtNÇER — Müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RECAt DtNÇER — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler, çok değerli Bakanımız; 
Petrol işleri Genel Müdürlüğünde çalışan hukuk 

müşavirleri, avukatlar için gerek mahkemede, gerek
se icra dairelerinde vekâlet ücreti verilmesi konusun-
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da, vekâlet ücreti almaları konusunda Tasarıda yer 
verilmiştir. Bu son derece sakıncalı bir maddedir. 
Şöyle ki, sayın avukatlarımız, hukuk müşavirlerimiz 
657 sayılı Kanunda vazedildiği gibi derecelerinin kar-
şılığındaki maaşlarını almaktadırlar, yan ödemelerini 
almaktadırlar ve en son olarak da getirtmiş olduğu
muz ek göstergelerde yerini almıştır. Şimdi bir Ba
kanlık içerisinde sınıf yaratmış oluyoruz bu durumu 
koyunca. Petrol pahalı bir metadır ve Bakanlığı da 
bu sistem şaibeli bir durumda bırakabilir. Şöyle ki, 
milyonluk, milyarlık davaları bir nevi avukatlar icat 
ediyormuş gibi, onlar bu işi destekliyorlarmış gibi 
bir şey içerisinde davalara gidilir. 

Şimdi düşünün ki, bir avukat devlet memurudur 
ve bugün şurada da görüldüğü gibi sınıflarımız ara
sında büyük bir fark da kalmamıştır. Türkiye'nin 
her sınıfa, her göreve ihtiyacı vardır ve sınıflar bir
birine de o kadar yakınlaşmıştır. Avukat ne ise, hu
kuk müşaviri ne ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında çalışan genel müdür de, daire başkanı da, 
şube müdürleri de aynı kimselerdir ve aşağı yukarı 
aynı ücreti alırlar. Bunun üzerine, davalara bakarak 
bir yılda milyonları almak işten bile gelmez. Onun 
için bugüne kadar değerli avukatlarımız, hukuk mü
şavirlerimiz nasıl bir devlet düzeni içerisinde çalış
mış iseler bundan sonra da öyle çalışa gelsinler. 

Eğer diğer Bakanlıklarda böyle bir husus varsa, 
biz Danışma Meclisi olarak buraya doğruyu, güzeli 
yapmaya geldik, diğer Bakanlıklardaki usulü de dü
zeltelim; ama önümüze bu tasarı gelmiştir. Bu Tasa
rıda hukuk müşavirleri ve avukatlar için, kendileri
nin bir devlet memuru olduğunu bilerek bu ek mad
denin Bütçe - Plan Komisyonunda da görüştüğümüz 
üzere Tasarıdan çıkarılmasını arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Dinçer'in önergesi üzerinde söz isteyen?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Lehinde istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Değerli arkadaşım, dirsek arkadaşım Dinçer'in 

verdiği önerge üzerinde lehinde konuşmak üzere hu
zurunuza geldim. 

Efendim, Hükümetten gelen yahut Komisyonun 
benimsemiş şekliyle bu madde bir korsan maddedir. 
Bir defa ona bir teşhis koyalım. Burada çalışan ar
kadaşlarımıza gönül ister ki, layık oldukları parayı, 
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ücreti en iyi şekliyle verelim. Ama bunun yeri bu 
Kanun değil. Değerli üyelerimizin pek çoğu değindi; 
petrol aramaya, petrol bulmaya, petrol işletmeye iliş
kin hükümleri havi bu petrol tasarısı. Burada özlük 
haklarıyla ilgili hükümlere kanun tekniği yönünden 
zaten yer vermek abes. Biz Bütçe - Plan Komisyo
nunda yaptığımız tetkikler, incelemeler sırasında ko
nuya sırf bu açıdan değindik. 

Ama Sayın Bakanımız buradadır, hani Bakanlar 
Kurulunda bunun çaresini değişik şekilde bulmaları 
mümkündür. Bütçeler elimizden geçti, o zaman dü
şünülebilirdi. Bu hükmün buradan çıkarılması, şu ka
bul edilmesi halinde memlekete faydalı olacağına 
benim şahsen inandığım Petrol Kanununa yakışıksız 
bir hüküm gibi geldi bana değerli arkadaşlarım. Pet
rolle ilgili hükümlere âmenna, ona birşey demiyo
ruz; ama bu özlük haklarıyla ilgili hükümlerin yeri 
burası değildir. Eğer takdirleriniz bu yönde tecelli 
ederse, çıkarılmasında faydalar gördüğümü dile ge
tirmek istedim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon, Sayın Dinçer'in önergesi üze

rindeki görüşlerinizi rica ediyorum efendim. 
Buyurun Sayın Aşkın. 

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

Sayın Akkılıç'ın haklı olarak biraz önce madde
nin tümü üzerinde konuşurken ileri sürmüş oldukları 
insan faktöründen sonra bu önergenin gelmesi birbi
rine çelişik iki durum yaratmıştır. Her ne kadar me
selenin kısmen halli ise de şu açıklamalarından sonra 
bu Kanun çerçevesinde personelin maddî imkânlarını 
geliştirmeyle bazı imkânlar tanındığı, bunun ötesin
de de zaten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şu 
yeni getirilen Kanun Tasarısı gerçekleşir de bu çerçe
vede çalışmaya başladığı zaman çok daha büyük im
kânlara kavuşacağı, kendi bütçesiyle gerçekten diğer 
şirketlerle yarışabilecek duruma gelebileceği kanısın
dayız. Bu inanç bizi itmiştir. 

Evvela petrol konusunun yatırım olarak, enerji 
hammaddesi olarak her yönüyle özel bir durum arz 
ettiğine, öyle sanıyorum ki, Yüce Meclisinizin hiçbir 
üyesi hayır demeyecektir. Dolayısıyla, petrol konusu 
gibi, petrol yatırımları gibi bir konuda bu konuyla 
(Dikkat edin altını çizerek belirtiyorum) sadece bir 
üretici kuruluş olarak değil de, düzenleyici bir kuru
luş olarak da görev alan bir kamu kuruluşunun o ku-



Danışma Meclisi B : 54 

ruluşta görev alan avukatların kalite ve maddî im
kânlarının büyük rolü vardır. Mutlaka bunu destek
lemek ve bunu geliştirmek zorundayız. Bu nedenle
dir ki, biz bu 3 üncü geçici madde konulurken Ko
misyon olarak oybirliğiyle evet dedik, gönülden evet 
dedik. Unutmayınız, her davada karşı tarafın imkân
larına eşit imkânlarla bilgi ve maddî imkân bakımın
dan karşı çıkmak durumundasınız. Bu konuda da 
karşı karşıya gelecek grupların imkânlarını eşit kıl
manın ne kadar önemli oduğunu herhalde sizlere 
açıklamam gerekmez. 

Sayın Akkılıç'ın, biraz önce açıklamış olduğu 
haklı talebinin bu tasarı içerisinde 14 üncü maddeye 
bakarsanız, 14 üncü maddede devlet hakkının bölü-
şümünde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, di
ğer şirketlere olduğu gibi yeni bazı maddî imkânlar 
da sağlanmaktadır. Bu imkânları kullanmak suretiy
le de belki personeline, teknik elemanlarına daha yük
sek düzeyde maddî imkânlar verebilecektir. 

Bütün bu nedenlerle Yüce Meclisinizin bu çok 
önemli konudaki bu 3 üncü ek maddeyi kabul etme
sini rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, bir so
rum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Mahkemelerce ve icra 

dairelerince takdir edilecek ücreti vekâletin ucu açık 
mıdır? Yani bu, biraz evvel önerge sahibinin açıkla
masında milyonlara varan davaların mümkün olabi
leceği ifade buyuruldu. Böyle olduğunda şunu bilmek 
isterim ben oyumu kullanmak için. Bu takdirin ucu 
açık mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, Komisyonda hukuk
çu arkadaşımız var mı bilmiyorum-ama; yüksek ma
lumları olduğu üzere bir davada tarafeyn olan kişi
lerin veya müesseselerin avukatlarına verilecek olan 
ücreti vekâlet evvela belirli olan bir kısmı vardır, 
maktusu vardır; bir de dava konusu üzerinde olan 
bölümü vardır ve bunlar hazine avukatlarına da ol
duğu gibi kazanılan miktar üstündendir veya redde
dilen miktar üstündendir. Bu bakımdan, bunun mik-

i 
tarının ne olacağı hususu maktu ise bellidir; değilse, 
Sayın Güray, oradan daha değişik bir beyanda bu
lunacaklarını söylüyorlar; kendileri tabiî yeni avukat 
olarak zannederim bir açıklama yapacaklar. 

Hazine avukatlarının statüsü içinde daha değişik 
değerlendirmede yarar vardır. 
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Buyurun Sayın Güray. Siz daha açıklayıcı bir bil
gi verin. 

S. FERİDUN GÜRAY — Hayır, yanlış anlaşıldı 
sanıyorum. 

Bir yılda ne kadar ücreti vekâlet alabileceğini so
ruyorlar. «Acaba milyonlarca lira alabilirler mi, tah
didi var mı?» demek istiyorlar. 

BAŞKAN — Ben bir dava için bunu söz konusu 
etmiştim. Tahdidi var diyorsunuz. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, redak
siyonla ilgili arzım olacak. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, redaksiyonla ilgili 
olarak buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Ek madde 4'de «Pet
rol ürünlerinin üretilmesine elverişli olabilecek sa
halar, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarıyla» deniyor. «Bakanın teklifi üzerine» sözcük
leri fazla zannediyorum. Çünkü, zaten Bakan tek
lif edecektir Bakanlar Kuruluna ve bu teklif nazarı 
itibara alınacaktır. Bu «Bakanın teklifi üzerine» söz
cüklerinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, redaksiyonla ilgili 
bir açıklamadır; şu anda tabiî önerge üzerinde mü
saade ederseniz görüşüyoruz. Tabiî birinin teklifi söz 
konusu olacaktır. Yani, kim götürecek. «Bakanlar 
Kuruluna» olunca zannederim cümle bakımından, bi
lemiyorum tabiî Komisyondan ayrıca soracağız. 

Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

ben değerli Komisyonumuzdan şuaların cevabını is
tiyorum. 

Varsayalım ki haliyle madde yüce takdirden geçti 
ve kabul olundu. O zaman orman avukatlarının duru
mu ne olacaktır; Sosyal Sigortalar Kurumu avukat
larının durumu ne olacaktır; Emekli Sandığı avukat
ları ne olacaktır? Buna acaba cevap verebilecek midir 
Komisyon? Yani, bu vebali üstlenmesi yönünden sor
mak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, tabiî şu andaki soru
nuz bu Komisyonun muhatap olduğu bir soru ola
rak kabul edilmesi mümkün olmayan bir durum arz 
ediyor. Çünkü, şu anda sadece Petrol Kanunu üze
rinde bir görüşme yapıyoruz. Diğer avukatların duru
munun ne olacağı hususunu o komisyonlarla ilgili 
bir görüşme varsa cevaplandırmak mümkün olacaktır. 
Bilmeleri mümkün değildir. Cevap vermezlerse bizim 
de daha evvel bazı üyelerimizde olduğu gibi İsrar et
memiz de mümkün olmayacaktır; ama soralım efen
dim. 
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Sayın Komisyon, biraz evvelki açıklamalara ka
tacağınız bir husus var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

yaptığınız açıklama konusunda bir usulî tartışma is
tiyorum. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, sorunuza da cevap vere
cekler zaten. 

AHMET SENVAR DOĞU — Ama, siz kapattınız 
soru sorma şansımı. 

BAŞKAN — Hayır, cevabını da verin dedim ayrı
ca. 

AHMET SENVAR DOĞU — Siz verdiniz. Ge
rek kalmadı ki.. 

İ K T I S A D Î İ Ş L E R K O M I S Y O N U A D I N A AY
D E M I R AŞKIN — Sayın Başkanım müdahaleleri
ne evvela teşekkür ederim. Gerçekten de açık ola
rak teknik bir şekilde filanca kimse şu kadar alır, 
filanca kimse şu kadar almıyor, filanca da şudur deyip 
sizlere bir cevap arz etmemizin mümkün olmadığını 
sizlere açıkça belirtmişlerdir. Yalnız, maddenin dik
katle okunmasını rica ediyorum. Maddede diyoruz ki, 
«Petrol işleri Genel Müdürlüğü hukuk müşaviri ve 
avukatları mahkemelerle icra dairelerince takdir edi
lecek vekalet ücretinden Hazine hukuk müşaviri ve 
avukatları gibi yararlanırlar.» Özel bir hüküm getir
miyoruz. Türkiye'de uygulanmayan bir sistem de öner
miyoruz. örneği var. «Hazine hukuk müşaviri ve 
avukatları gibi yararlanırlar.» Onların nasıl yarar
landıkları zaten düzenlenmiştir. Hatta tavanları da 
konulmuştur. Dolayısıyla, bilinen bir sistem olduğu 
için; alt ve üst tabanları açık birşey değildir. Özel
likle tavanı açık bir sistem de değildir. Öyle sanı
yorum ki; özür dilerim biraz önce şifahî olarak al
dığım bir bilgiye göre 1 inci derecedeki en yüksek 
bir memurun aylık maaşının 12 ile çarpımıyla da bir 
sınır getirilmiştir. Yani, sınırsız değildir. Uygulaması 
(Türkiye'de vardır; bir istisna olduğu için. Yani, bu
günkü Petrol işleri Genel Müdürlüğünde bu uygula
ma yapılmadığı için, bu uygulama dışında tutulduğu 
için bu uygulamanın kapsamına alınmasını rica edi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bilge. 
NEClP BlLGE — Sosyal Sigortalar Kurumunun 

durumunu bilmiyorum, ama Orman işleri Genel Mü
dürlüğü Teşkilat Kanununda buna dair hüküm var
dır. Yani, avukatlar bundan istifade ederler. 
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BAŞKAN — Bir bilen üyemiz olarak Sayın Bilge, 
Komisyon namına cevap vermiş oldular efendim. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Komisyon

dan verilen cevapta Hazine avukatlarının bahsedilen 
baremi kararnameyledir, kanunla değildir. Ama, Or
man Kanununda varmış; yani onu emsal olarak bu
raya getirip hüküm olarak koymakta zannediyorum 
ki, gerek yoktur. Mademki hazine avukatlarının siste
mi ayrı bir esasa bağlıdır, burada da aynı sistemi 
tatbik etmek lazımdır. Acaba buna nasıl bir cevap 
vereceklerdir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Aşkın, bir soru. Yani, «Kanuna koymasanız, 

Hazine avukatları gibi yararlanmak mümkün olur 
mu?..» diyorlar. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU ADINA AY
DEMİR AŞKIN — Mümkün değil. 

BAŞKAN — «Mümkün değil» diyorsunuz. Peki, 
teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Dinçer'in önergesine Komisyon katılmadığı

nı beyan ediyor, Hükümet de katıilmadıklannı beyan 
etmektedirler. 

Sayın Dinçer'in önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum... 

MUHSİN ZEKÂt BAYER — Ufak bir redak
siyon vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O redaksiyonla, yani «Bitümlü şeyi 
gibi» şeklinde efendim. 

O redaksiyonla birlikte maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Eski 25, yeni 24 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 üncü maddesinin 3 üncü, 
aynı Kanunun 25 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü, 
1702 sayılı Kanunla değiştirilen 64 üncü maddesinin 
5 inci fıkraları ile 72 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bu madde 
üzerinde bir açıklaması olacak mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Yarkın'ın bir öner

gesi var, okutuyorum efendim. 
* Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 307 Sıra Sayılı Tasarının 25 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

«Madde 25. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı 
Kanunla değiştirilen 13 üncü maddesinin 3 üncü, 
aynı Kanunun 25 inci madesinin 2 nci ve 3 üncü 
fıkraları ile 72 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır.» 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bir açıklamanız olacak 
mı efendim?.. Buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Tasarının 24 üncü maddesiyle hangi hükümlerin 
hangi fıkralarının veya hangi maddelerin yürürlükten 
kaldırıldığı açıklanıyor. Bu hükümlerin hepsine teker 
teker baktım, Hükümet Tasarısındaki gerekçelere bak
tım, hepsi yerinde; yalnız bir tanesine iştirak edeme
dim, onu kısaca arz edeceğim. Bu da 64 üncü mad
denin 5 'inci fıkrasının da yürürlükten kaldırılması. 
Dolayısıyla önergemde sadece 64 üncü maddenin 5 
inci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ait ibare
nin bu metinden çıkarılmasını arzediyorum. 

64 üncü madde nedir?.. 64 üncü madde, bir arama 
veya işletme hakkı bulunmayan bir saha, yani üze
rinde herhangi bir arama veya işletme hakkı bulun
mayan bir sahanın işletme ruhsatnamesi mevzuu ola
rak Bakanlar Kurulu kararıyla müzayedeye çıkarıl
ması ve bu müzayedenin şartlarını düzenleyen bir 
madde. Bu maddemin 5 inci fıkrasında şöyle bir 
hüküm var: 

«Şu kadar ki, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü mü
zayedeye çıkmazdan önce (Hangi sahayı?.. Üzerinde 
hiçbir kuruluşun arama ve işletme hakkı bulunmayan 
bir sahayı müzayedeye çıkarma sırasında) Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına bu sahayı işletme ruhsat
namesi konusu olarak isteyip istemediğini süre tayini 
suretiyle yapacağı bir yazıyla (Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığından sorar. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının talebi hahnde saha müzadeye çıkarıl
maz ve işletme ruhsatı konusu olarak Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına verilir. Eğer talepte bu
lunmazsa, o zaman Bakanlar Kurulunun bu kararı 

gereğince üzerinde hiçbir kuruluşun arama ve işletme 
hakkı bulunmayan saha müzayedeye çıkarılır. 

Tamamen bu kadardan ibarettir. Yani bu çok kü
çük bir öncelikten ibarettir. Devlet adına arama ve 
işletme hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına yasayla verilen ve halen yürürlükte olan bu basit 
önceliği de yürürlükten kaldırmamızda yarar görü
yorum. 

Bunu arz etmek istedim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Bu yeni Tasarıyla dışarıdan 

gelecek yabancı sermayeyi teşvik gayesi vardır. Bu 
itibarla bir teşvik durumu varken böyle bir tahditin 
kanunda kalması zannediyorum doğru bulunmaması 
gerekir, mahzurludur efendim. Bu itibarla, önergenin 
kabulünün aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Lehinde söz alan sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Yarkın'ın önergesi yönün

deki düşüncenizi lütfen açıklar mısınız efendim?.. 
İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ M. YILMAZ ÖZMAN — Efendim, önergesi
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 
Sayın Yarkın'ın önergesine Komisyon ve Hükümet, 

katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Bu nedenle, kesin olarak oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kesin olarak kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi, önergedeki biçimiyle... 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, benim de bir 

önergem vardı; ama şifahî olarak arz edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Bilge, bir önerge şu anda Baş

kanlık Divanında yok efendim. 

NECİP BİLGE — Biraz önce gönderdim; ama 
belki gelmemiştir. 

Mahiyeti şu: 
Biri başlık bakımından. Başlıkta, «Kaldırılan Mad

de ve Fıkralar» deniyor. «Madde ve fıkra» denmesine 

— 347 — 



Danışma Meclisi B : 54 10 . 2 . 1983 O : 2 

lüzum olmadığı kanısındayım. Diğer bütün kanunlarda 
«Kaldırılan hükümler» deniyor. Bu yetişir zannederim. 

Bir de, son satırında «72 nci maddesi kaldırılmıştır» 
deniyor. Neden kaldırılmıştır?.. Yürürlükten kaldırıl
mıştır. O halde, «Yürürlük» kelimesinin konmasını 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, zaten Sayın Yarkın'ın 
biraz evvel kesin olarak kabul buyurulan önergesinde 
«Şu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır» biçiminde 
bir düzenleme var. O kesin olarak kabul ©dildi. Bu
nun yanında sizin sadece «Kaldırılan Hükümler» şek
lindeki başlığın değiştirilmesine ilişkin bir teklifiniz 
var. Oylamadan evvel onu da Komisyondan soralım. 

Sayın Bilge, «Kaldırılan Madde ve Fıkralar» yeri
ne «Kaldırılan Hükümler» in yeterli olduğu hususu
nu beyan ediyorlar. Katılıyor musunuz efendim?.. Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. Katılıyorsunuz. 

Sayın üyeler; 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 54 üncü Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

18 inci madde ile ilgili olarak dikkate alınan öner
geler ışığında Komisyondan gelen metni okutuyorum 
efendim. 

«MADDE 18. — 6326 'sayılı Kanunun 6558, 
6987 ve 1702 sayılı Kanunlarla değişik 112 nci mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve madde sonuna bir cümle eklenmiştir. 

Madde 112. — Bir petrol hakkı sahibi bizzat ve
ya bir temsilci veya genel müdürlükçe kabul edilmiş 
bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına Türkiye'de

ki petrol ameliyesi için idarî faaliyetleri ile bina te
sislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletil
mesine ait malzemeler hariç olmak üzere, genel mü
dürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, akaryakıt ve 
kara, (Lüks binek otomobilleri hariç) deniz, hava na
kil vasıtalarını münhasıran bu ameliyelerde kullanıl-

Bu maddenin başlığının «Kaldırılan Madde ve 
Fıkralar» olarak değil de Sayın Yarkın'ın önergesine 
işlemek suretiyle «Kaldırılan Hükümler» şeklinde 
(Çünkü Sayın Yarkın bir başlık koymamışlar) değiş
tirilmek suretiyle bu öneriyi kesin olarak oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu iki değişiklik biçimiyle ve kabul edi
len önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde bu 
biçimiyle kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Daha evvel Komisyona bir madde dikkat ealınan 

önergelerle birlikte verilmişti. Yürürlük maddesini gö
rüşmeden evvel Birleşime 20 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 16.40 

mak kaydı ile gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerden muaf olarak ithal edebilir. 

Ancak; Bakanlar Kurulu, Türkiye'de istihsal ve
ya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade 
miktarı bakımından ithal edilen benzerî maddelerle 
kıyası kabil bulunan maddelerin isimlerimi içeren, ay
rıntılı bir liste neşrederek bu listede gümrükten mu
af olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden han
gilerinin gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine 
tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. 

Bu liste, ülkenin sanayideki gelişmesine paralel 
olarak değiştirilebilir. Listeler yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. Ancak, listenin yayınlandığı tarihten 
önce genel müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali is
tenilen maddeler bu genel müdürlükçe gerekliliği 
onaylanmak kaydı ile, listenin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde, 
muafiyetten faydalanırlar. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : BaştoanvekiM Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 
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Bu maddede öngörülen istisna ve muaflıklardan 
faydalanma süresi 2009 takvim yılı sonuna kadar
dır.» 

Nuri ÖZGÖKER 
İktisadî İşler Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergenizle ikinci 
fıkranın çıkarılmasını istemiştiniz. Komisyon zanne
derim çıkarmış; yani önergenize uyulmuş. 

Sayın Doğu'nun yılla ilgili bir önergesi vardı, uy
muşlar efendim. 

Bunun dışında redaksiyonla ilgili hususlarda da 
Sayın Bilge, Sayın Çakmaklı ve Çakmakçı'nın da 
önergelerine uyulmuş durumda. 

Sayın üyeler, böylece önergelere uyulmuş olduğu 
görülmekte. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bir şey sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir şey soramazsınız Sayın Devrim
sel. Çünkü, İçtüzüğün 78 inci maddesine göre Ko
misyondan gelen metin oylanacaktır efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Redaksiyonla ilgili efen
dim. 

BAŞKAN — Redaksiyon da artık mümkün de
ğil Sayın Devrimsel. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir yanlışlık 
var efendim. 

BAŞKAN — Nerede yanlışlık var Sayın Azgur?.. 
FUAT AZGUR — Efendim, «...bu madde so

nuna bir cümle eklenmiştir.» deniliyor. Böyle bir de
yim hukukta olmaz. Bunun yerine «... bu mıadde so
nuna bir fıkra eklenmiştir.» denilirse iyi olur. 

BAŞKAN — «...bir fıkra eklenmiştir.!» sekinde 
düzenlenmesini istiyorsunuz. 

Sayın Devrimsel, sizinki redaksiyonla mı ilgiliy
di?.. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Demek ki yapılı

yormuş efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Buyu

run Sayın Devrimsel. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Efendim, dfil yönünden, 
teknik bakımdan bir hata var. «Emre amade» ile 
«İçerir» kelimeleri her halde yan yana olmaz efen
dim, düzenlenmesi gerekiyor sanıyorum. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Devrimsel; ama 
Sayın Komisyon getirdiği metinde eski kelimeleri 
ön planda tutarak bir düzenleme yapmış idi. Oysa 
burada Sayın Çakmakçı ve Sayın Çakmaklı'nın ver-
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miş oldukları önergelerle bu «İçerir» şeklindeki de
yimler, ibareler yeniden girdi. 

Bu nedenle, bu metinde hoş olmayan durumlar 
ortaya çıktı. 

Sayın Komisyon; «...bir cümle eklenmiştir.» şek
li kanun yapma tekniğine hakikaten uygun değildir. 
O nedenle, bu son kısmın «... bir fıkra eklenmiştir.» 
şeklinde düzenlenmesine katılıyor musunuz efen
dim?.. 

İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ M. YILMAZ ÖZMAN — Evet. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Böylece eski 19, 
yeni 18 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi 
ile ve bu şekilde düzeltmek suretiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, eski 26, yeni 25 inci maddeyi oku
tuyorum. 

MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir di
yecekleri?.. Yok. 

Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Mıadde kabul edilmiştir. 

Eski 27, yeni 26 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek

leri?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendüm. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler; Petrol Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Kanuna Biazı Madde ve Fık
ralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasıarısmın mad
deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Doğu'nun son söz istemi vardır; okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Petrol Kanun Tasarısı üzerinde lehte konuşmak 

üzere söz hakkı verilmesini saygı ile takdirlerinize 
arz ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
BAŞKAN — Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
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Tasarının tümü üzerindeki görüşlerin başında yap
tığım konuşmada, Tasarının iki Komisyonda ayrı ay
rı incelendiğini, bu nedenle çok ince tetkikten geçiril
mesi gerektiğine Yüce Heyetinizde değinmiştim. Al
lah'a şükür bu ince denetim gerçekleşti ve iki Ko
misyonun görüşlerini hiç olmazsa bağdaştıracak bir 
metin oluştu. Gönül ister ki, bu metin kanunlaşma 
şansı bulsun. 

Her şeyden önce her iki Komisyona da yaptıkla
rı titiz çalışmalarımdan dolayı ve değerli arkadaşları
mın verdiği önergelerden dolayı kendilerine teşekkür 
etmek isterim ve Sayın Hükümetin bazı konularda 
göstermiş olduğu anlayışa da ayrıca teşekkür etmek 
isterim. 

Efendim, biz kanunî yönden Türkiye'de petrol 
bulunması, aranması için sanırım gerekli bütün ted
birleri bu kanunlarla, daha eski kanunun eski haliyle, 
değişiklikleriyle ve bu en son değişiklikleriyle aldık. 
Yani, unumuz hazır, şekerimiz hazır, yağımız hazır, 
ateşimiz var; iş helva yapmaya geldi... Gönül ister 
ki, bu helvayı en kısa sürede yapabilelim ve Türkiye 
nurlu ufukları hiç olmazsa daha yakından hayal ede
bilme şansına sahip olsun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin geldiği nokta, teknoloji ve sermaye 

birikimi açısından ortadadır. İnşallah tasarruf tema
yülümüz günden güne memleket hayrına artar, talep
te büyük patlamalar olmadan millî gelirin büyük bir 
kısmını tasarruflara yöneltmek suretiyle yepyeni ya
tırımlar yapma imkânımız doğar. 

Bu arada, değerli kuruluşumuz TPAO'na serma
ye yönünden, formalitelerin giderilmesi yönünden bü
yük katkılarda bulunuruz ve bu petrolü Türk millî 
şirketleri bulur ve işletir. Fakat, bu konuda ümit et
mek, kısa sürede bunların yapılabilmesini düşünmek 
bence biraz zordur değerli arkadaşlarım. Değindiğim 
gibi, Türkiye'nin geldiği bir sermaye temerküz nok
tası vardır. Bugünkü durumumuzla bunu bulmak, 
petrolü bulup çıkarmak, özel şirketler yahut özel te
şebbüs eliyle son derece güçtür, büyük ölçüde şansa 
kalmıştır. 

Geriye Petrol Kanununun kabul edildiği yıllarda
ki ikinci bir ümit kalıyor değerli arkadaşlarım. O da 
Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi... 

Bir değerli hocam fakülte sıralarında şöyle der
di, «Yabancı sermaye son derece ürkek ve kaprisli 
bir kuştur. Bunu dala kondurabilmek özel marifet 
ister.» Biz Türkiye olarak bu kaprisli kuşu dala kon
durmada pek başarılı olamadık değerli arkadaşlarım, 
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bu güne kadar, İyi başladık; fakat sonunu iyi geti
remedik. Teşvik ettik, kucağımızı açtık, buyurun ge
lin dedik; fakat zamanla bazı iktidarlar geldi, «Aman 
sakın ha yabancı sermaye mi, çok uluslu şif ketlerin 
Türkiye'deki bir komplosudur. Çok uluslu şirketler 
vasıtasıyla Türkiye'ye emperyalizmin bir müdahale
sidir. Bunlar petrol falan aramazlar, Türkiye'ye bun
lar başka gayeler için gelirler...» dediler ve tuttuk bir 
uygulama ile, hatırlarsınız, kurulmuş bir rafineriyi 
dahi devletleştirmeye kalktık değerli arkadaşlarım. 

Eğer bu Kanun çıktıktan sonra Türk siyasî haya
tında, ekonomik tercihler yönünden böyle sapmalar 
olursa, şunu söylemek lazım ki, bu Kanun ne kadar 
mükemmel olursa olsun, yabancı sermaye vasıtasıyla 
Türkiye'de petrol bulmak son derece zordur. 

Gönül ister ki, bundan sonra gelecek iktidarlar, 
bundan sonra bu koltukta oturacak değerli zevat bu
nun bilincinde olsun, memleket menfaatine olarak 
yabancı sermayeyi ülkeye girdiği miktar üzerinde de
ğil, ülkeye, Türk ekonomisine yapacağı, millî gelir
den dolayı, millî gelir müspet katkısıyla yargılaya
lım ve o yönüyle değerlendirelim. 

Benim genelde söylemek istediğim bunlar değerli 
arkadaşlarım. Tasarının hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, repinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. Oyu
nuzun renginin müspet olduğunu belirtmiş oldunuz. 

Sayın Genç, aleyhte konuşmak üzere buyurun 
efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Çok fazla ve uzun sayılmayacak bir zaman ölçü
sü içinde görüşmelerine başladığımız Petrol Yasasın
da değişiklik yapılmasına ilişkin Yasa Tasarısı, aslın
da zikzaklar çizilmek suretiyle takip edilen bir yo
lun ifadesidir. 

Daha önce tümü ve belirli maddeler üzerinde ya
pılan konuşmalarda da görüldüğü üzere, evvela 792 
sayılı Kanunu çıkarmışız, petrol arama faaliyetlerini 
münhasıran Devletin inhisarına vermişiz. MTA bu
rada bir hayli aşama yapmış. Sonra 6326 sayılı Pet
rol Kanununu çıkarmışız. Bir yabancı uzmanın di
rektifi ile hazırlanan bir Petrol Yasası; her şeyi ya
bancı sermayeye açmışız, bütün kolaylıkları vermişiz, 
vergi muafiyetleri tanımışız. Yani, istenen her türlü 
kolaylıkları vermişiz; fakat ne olmuş?.. Bir noktaya 
kadar gelmiş, ondan sonra memleketimizde petrol 
sanayiinde, petrol arama faaliyetlerinde istenilen bir 
düzeye ulaşamamışızdır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bütçelerimizden petrol arama faaliyetlerine her 

sene milyarlarca lira (Bu sene zannedersem 41 veya 
50 milyar lira civarında) para tahsis ediyoruz. Bir 
de bu arama faaliyetlerinin masettiği, vergisiz hale 
getirdiği rafinaj kârları vardır, petrol boru hattı kâr
ları vardır. Bunları da,hesaba katarsanız, petrol ara
ma faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti bütçesine 
mal oluş fiyatı her halde 100 milyarı aşan bir sevi
yededir. 

Hal böyle olunca, birtakım meselelere polemik
lerden uzaklaşarak, aklı selime dayanarak, bu pers
pektif, bu görüş içinde bakmak zorundayız .Şimdi 
Türkiye'deki teknik düzey nedir, dünyadaki teknik 
düzey nedir?.. 

Bizde petrol arama faaliyetlerinde bulunan kuru
luşlarımız zaman zaman karşımıza birtakım bilgiler
le gelmişler. 1702 sayılı Kanunun gerekçesini incele
diğimiz zaman şöyle bir ibare var, «Türkiye'deki pet
rol rezervi 38,5 milyon tondur. Bunun 21,5 milyon 
tonunu bulduk, 7 milyon ton rezervimiz kaldı.» den
mektedir. Bugüne kadar yapılan istihsal da ortada. 
Bu ne demektir?.. Türkiye'nin teknolojisi ve Türkiye' 
nin faydalandığı teknoloji, Türkiye'deki gerçek pet
rol rezervleri konusunda bilgi vermekten aciz bir se
viyededir. 

Bizim istediğimiz şudur : Diyoruz ki, Türkiye 
topraklarındaki petrol 4 bin metredeki sondajda bu
lunuyor mu, bulunmuyor mu? Türkiye'deki teknik 
nedir, Türkiye'de faaliyette bulunan teknik hangi 
metre derinlikteki petrolü bulacak seviyededir?.. Bu
na göre değerlendirmek lazımdır. 

6326 sayılı Kanunla özel teşebbüse ve yabancı şir
ketlere her türlü imkânı tanımışız, bir yere varama
mışız, memleketimizin ihtiyacını temin edememişiz. 
Arkasından 1702 sayılı Kanunu getirmişiz, kamu 
kuruluşlarına öncelik vermişiz, yine petrol istihsalin
de büyük düşüşler var. Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de petrolde en büyük istihsal, yurt için istihlaki kar
şılama noktası % 38'dir. Yurt içi istihlakin % 38'ini 
1971'de karşılamışız. O tarihten sonra istihsalde de
vamlı düşüşler olmaktadır. 

Senede 100 milyar liralık vergi kayıplarını da göz 
önünde tuttuğunuz zaman; yani Devlet gelirini de 
hesaba kattığınız zaman, görülüyor ki, büyük bir pa
ra bu faaliyete sarfedilmesine rağmen, Devlet bura
da muvaffak olamıyor, bu faaliyete yatırımda bulu
nan kişiler de muvaffak olamıyor. O zaman ne yap
mak lazımdır?.. Daha mantıkî, daha yurt gerçekle-
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rine uygun bir girişimle bu faaliyetin üzerine gitmek 
lazımdır. 

Eğer Türkiye'deki petrol kaynakları 10 bin metre 
derinlikte bir sondaj yapmayı gerektiriyorsa, o za
man 10 bin metreye inebilecek teknolojiyi getirelim 
Türkiye'ye. Böyle her sene gazetelerde reklam olmak 
üzere birtakım haberler ortaya atılmakta; «Şurada 
bilmem ne kadar petrol bulundu, şurada bu kadar pet
rol bulundu» denilmekte, neticede büyük hüsranlar 
doğmaktadır. 

Getirilen bu Kanun değişikliği ile temenni ede
riz ki, özel teşebbüsümüze yeniden tanınan büyük im
tiyazlarla petrol arama faaliyetlerinin muvaffakiyete 
ermesidir; ama ermediği takdirde de, ben yine inanı
yorum ki, bu Kanun ile Devletin büyük imkânları 
heba edilmektedir. 

Sayın Komisyon Sözcümüz dediler ki, «Efendim, 
bu rafinaj ve petrol boru hattı kurma faaliyetleri bu 
Kanunun içinde mütalaa edilmemiştir...» 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen efendim bağla
yınız. 82 nci madde hükmüne göre, «Kısa, açık ve 
gerekçeli konuşma yapacaksınız efendim. 

KAMER GENÇ — Efendim; biz de kısa, açık 
ve misaller vermek suretiyle konuya yaklaşmaya ça
lışıyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 12 dakikadır efen
dim konuşuyorsunuz; bu kısa bir süre değildir. Mü
saade buyurun, lütfen bağlayın efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; Kanunun tü
mü üzerinde reyini belirtecek konuşmaların belirli 
bir süreye bağlı olarak yapılacağı eğer Tüzüğümüzde 
öngörülmüş veya Genel Kurulun böyle bir kararı var
sa, ona göre konuşalım; ama... 

BAŞKAN — Sayın Genç, İçtüzüğümüzde açıktır 
efendim; kısadır konuşma. Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ — Efendim; herkesin kendisine 
göre bir kabiliyeti var. Birisi bir kelimeyle anlatır 
meramını, birisi bir cümle ile. 

BAŞKAN — Ama o zaman Yüce Genel Kuru
lun da saatlerce dinlemeye tahammülü yok. 

KAMER GENÇ — Yani kısalık mefhumu kişi
den kişiye göre değişir. O bakımdan ben de bu uzun
luktaki konuşmayı kısa kabul ediyorum. 20 dakika
da da bu konu dile getirilebilir, 5 dakikada da dile 
getirilebilir. Ben bu seviyedeki bir konuşmanın kısa 
ve özlü olduğunu kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bağlayınız efen
dim. 
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KAMER GENÇ — Evet, bağlıyorum Sayın Baş
kan. 

Benim aslında Kanunun aleyhinde konuşmamda-
ki amacım; yani getirilen bu Kanun ile de petrol ara
ma faaliyetlerinde Türkiye'yi huzura veyahut da fe
raha kavuşturacak bir girişimin meydana geleceğine 
inanmadığım içindir. Bu tamamen 24 Ocak kararla
rından sonra memleketimizde estirilmek istenen libe
ral ekonomik sistemin bir uzantısıdır. Burada daima 
ileri sürülen, her faaliyetin muvaffak olmamasının 
temelinde Devlet sektörünün başarısız çalışmalarının 
yattığından kaynaklandığı iddiasının Petrol Kanunu 
Tasarısındaki değişikliğe hâkim olmasından dolayı 
kaynaklandığı için de ben bunun muvaffak olacağı
na inanmıyorum. Çünkü bizdeki liberal ekonomi sis
teminin nereden nereye geldiği ve hangi noktada ne 
açıklar verdiği gün gibi açıktadır. 

Bu itibarla Kanunun pek büyük bir başarı şan
sına sahip olduğuna inanmadığım için ve Devlet sek
törüne daha öncelik verilmesi ve büyük vergi mua
fiyetlerinin rafinaj ve petrol boru hattı tesisine tanın
maması gerektiği inancıyla Kanuna karşıyım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; Petrol Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkra
lar Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki 
bütün görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Bu arada gerek Komisyona, gerek Hükümete vaki 

çalışmaları nedeniyle ve gerekse Genel Kurulun gös
terdiği dikkatli ve titiz çalışmaya ayrıca teşekkürü bir 
borç bilirim efendim. 

Sayın Bakan, herhangi bir konuşmanız olacak mı 
efendim? 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
bir - iki kelime söylemek istiyorum. 

Öncelikle Sayın Akkılıç tarafından Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı nezdinde çalışan ve arazi
de fedakârca görevlerini yapmak isteyen petrol ara
yıcıları için yapılmış olan teklife çok teşekkür etmek 
isterim. 

Yalnız şunu açıklamak isterim ki, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının Kuruluş Kanunu, bu gibi 
personeli taltif etme imkânını o kuruluşa vermektedir. 

Burada ek bir maddeye ihtiyaç yoktur. Bunu yalnız 
Yüce Kurulunuzun bir telkini olarak mütalaa ediyo
ruz ve bu şekilde başarılı çalışmalar gösterildiği tak
dirde kendileri taltif edilecektir. 

Danışma Meclisinizin muhtelif komisyonlarında 
gayet titizlikle incelenmiş olan bu Kanun, buradaki 
çalışmalar neticesinde gelişerek bugünkü durumuna 
getirilmiştir. Ümidim, yakın bir istikbalde bu tasarı 
kanunlaşacak ve Türkiye'nin petrol aramalarında uy
gulayıcılara bazı imkânlar bahşedecektir. Buradaki 
hedef, Türkiye'nin menfaatlarıyla dış ve özel sektö
rün menfaatlarının dengelenip Türkiye'deki petrol 
aramalarını çoğaltıp, Türkiye'nin petrol ihtiyacının 
büyük bir bölümünü yurt içinden karşılamaktır. 

Bunun için gösterilmiş olan bütün çalışmalardaki 
tasarıyı iyileştirici gayretlerinden dolayı tüm Yüce 
Meclisimizin üyelerine teşekkür ederim. 

Bu Kanunun ülkemiz için hayırlı olmasını can
dan dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in Ha
san Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel 
Af Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/85), (S. Sayısı : 332) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin diğer mad
delerine geçiyoruz. 

Bu arada Adalet Komisyonu Başkanından alınan 
bir tezkere var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul Gündeminin 39 uncu sırasında bu

lunan «Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in, Ha
san oğlu 1954 doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel Af 
Kanunu Teklifi» nin öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederiz. 

Rıfat BAYAZIT 
Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Adalet Komisyonu, 
bir Kanun Teklifinin öncelikle görüşülmesi hususunu 
getirmektedir. 

Bu teklifin öncelikle görüşülmesi hususunu ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öncelikle görüşül
mesi hususu kabul edilmemiştir; gündemdeki sırası 
devam edecektir. 
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3. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla 
Değişik Geçici 19 uncu Madesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/595) (S. Sayısı : 
323) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Eğitim Komis
yonundan gelen bir tezkere var, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 33 üncü sırasında yer alan, «2547 sa

yılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla Değişik Geçici 
19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı» nın bir an önce görüşü
lüp sonuçlandırılmasında zaruret bulunmaktadır. 

Gündemde mevcut diğer bütün işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 33 üncü sı
rasında yer alan... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, usulün nesi hakkında Sa
yın Alpdündar?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, günde
min son sıralarında bulunan teklif ve tasarıların gö
rüşülebilmesi için, sıraya göre bir hazırlık içinde bu
lunduğumuzu; ancak böyle transfer şekliyle günde
min birinci maddesine gelen konularda hazırlıklı ol
madığımız nedeniyle gündemi sırasıyla; çok öncelik, 
yasalar, Anayasa ve diğer mevzuatların öncelik ta
nımadığı hususlarda gündem değişikliği yapılmaması
nı diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Yalnız, yine içtüzüğümüz gereği biliyorsunuz, belirli 
kademeler; yani gerek komisyon, gerek hükümetin 
bir kanun tasarı veya teklifinin öncelikle (Bizde ive
dilik yoktur efendim) görüşülmesini isteme hakkı her 
zaman mevcuttur; fakat takdir her zaman da Yü
ce Genel Kurulunuzundur. 

Bu nedenle, biraz evvel olduğu gibi, Millî Eği
tim Komisyonu önünüze öncelikle bir tasarı getir
miştir; kabul edersiniz veya reddedersiniz, oylama 

(1) 323 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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sonucunda bu husus ortaya çıkacaktır Sayın Alp
dündar. Bunun usulî bir şeyi yok efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bu takrir hakkın
da müzakere mümkün mü? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, bir talep
tir; kabul edilirse işleme konulur, reddolursa iş
lemden kaldırılır efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂÎ ÖKTE — Sayın Başkanım; 
Heyetin hassasiyeti şu noktada : Öncelikle talebinin 
gerekçesini Yüce Heyet bilmek istemektedir. Eğer 
Yüksek Huzurunuzla sağlarsanız bu imkânı, gerek
çeyi söylerlerse rahat edeceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. Yal
nız bu bir usul müzakeresi açma olacaktır; ama Sa
yın Komisyon Başkanı çok kısa bir açıklama ile ne
den bu tezkereyi yazdıklarını beyan ederlerse zanne
derim Genel Kurul da muttali olmuş olur efendim. 

A. FEHMÎ KUZUOĞLU — Daha evvelkini din
lemediğimize göre, bunu da dinlemeyiz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel böyle bir iti
raz da vukubulmadı. 

Sayın Kantarcıoğlu, arkadaşlar merak ediyorlar, 
bu tezkereyi neden yazdığınızı çok kısa olarak izah 
edebilir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 2547 
sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesine göre Boğaz
içi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışan ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içeri
sinde bulunan; fakat intibakları yapılamayan perso
nelin, 25 Eylül tarihinden itibaren Genel Kurulun ve 
Konseyin kabul ettiği iki Kanun içerisinde hâlâ in
tibakları yapılamamıştır; aylık alamamaktadırlar. 
Eğer Genel Kurul bu kişilerin aylıklarını almaması
na devam etmesine karar veriyorsa ben de.bu tezke
reyi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — «Alıyorum - almıyorum» şeklinde 
değil Sayın Kantarcıoğlu, Komisyonua Başkanı ola
rak bir teklifte bulundunuz ve bu teklifin gerekçesini 
kısaca açıkladınız. Teşekkür ederim. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Arkadaşlarımın elinde 
üç tane var efendim... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler, bu suretle gerekçesini de dinlemiş 
oldunuz. 

Millî Eğitim Komisyonunun getirmiş olduğu, 
2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla Değişik Ge-
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cici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti
rilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının öncelikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Öncelikle görüşülmesi husu
su kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Millî Eğitim Komisyonu ve Sayın Hükü
met lütfen yerlerini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet yerinde; Hükümet Tem
silcisinin Yetki Belgesi tamam. 

Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup okun-
"maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler 
lütfen adlarını yazdırsınlar efendim... 

Sayın Alpdündar'dan başka söz isteyen sayın üye 
yoktur; kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

Sayın Hükümet Temsilcileri, çok değerli arkadaşla
rım; 

Yanlış anlaşılmaması için bir hususu tavzih et
mek mecburiyetindeyim. Elbete öncelik arz eden ya
saların usulüne uygun takrirlerle gündemdeki yerleri 
değiştirilebilir. Önemli olan görüşülecek konunun ger
çekten öncelikli olup olmadığı ile ne getirip ne gö
türdüğünün araştırılmasıdır. Benim itirazım bu yön
deydi. Eğer bu tasarının bugün görüşüleceği bir - iki 
gün önceden belli olsaydı hazırlıklı olarak huzuru
nuza gelecek, birçok yargı kararlan getirecektim, ge
nel kurul kararları getirecektim ve o takdirde böyle 
bir emrivakinin belki de yasalaşmasına müsaade et
meyecektiniz; ama ezberimde, çıkınımda ne varsa söy
leyeceğim ve durumu sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarıyla daha önce çıkarılmış bir Kanundan 
söz edilerek, «Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu hükümlerine tabi olmadan (Yani Devlet 
memuru olmadan) çalışan öğretim elemanları dışın
da kalan personel» den bahsedilmektedir. Bu perso
nel işçi personeldir; başka bir tarifi yok. Devlet me
muru değil, özel anlaşmalı öğretim üyesi değil, ta
mamen îş Hukuku yasalarına bağlı işçi personelden 
söz edilmektedir. O halde, ne yapılmak istenmekte
dir?.. 

Parlamentolarda çok az rastlanan böylesine bir 
tasarı ile işçiler, hem de kendi rızaları alınmaksızın, 
müracaatlarına bakılmaksızın memur statüsüne geçiri-

ı leceklerdir. Miktarı nedir? Kaç kişidirler?.. Kaç yıl
lıktırlar?.. Tahsil süreleri, seviyeleri nedir?.. Bu ta
sarı ile; yani zorla statüleri değiştirilen bu kamu gö
revlisi işçiler muvafakatları alınmadığı takdirde ça
lışmaya devam edecekler midir?.. Hukukî durum ne
dir?.. Elbette bunların araştırılmasını istemek her hal
de bu Yüce Meclisin üyeleri olarak bizim hakkımız 
olmalıydı; ama bu haktan mahrum kalarak, çok ace
leye getirilmek suretiyle bu işçi arkadaşların memur 
statüsüne geçirilmeleri istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

I Değişmeyen doğal bir kanun vardır, adına «Ta
biat Kanunu» derler. Bugün Devlet kesiminde bürok
rasi iktidardadır. Bazı personel yasalarında iyileştir-

I meler sonucu vatandaşlar kendiliğinden memur sta
tüsüne geçmek isteyebilirler, hiçbir sözümüz yok; 
ama kendi isteği dışında, zorla, kanun koymak su
retiyle hizmet aktini ortadan kaldırarak işçilik vas
fının ortadan kaldırılmasını doğru bulmadığım için 
bu tasarının getirilmesine de, oluşmasına da karşı ol
duğumu vurgulamak isteyerek saygılar sunuyorum 
ve teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, herhangi bir açıklamanız olacak 

mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Olacak Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

I Konsey tarafından çıkarılmış bulunan 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanununun geçici 19 uncu mad
desi aynen şöyledir : 

j «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Boğaziçi 
Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 

I 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 
tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında ka
lan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine göre intibaklarını yapmak üzere üniver
site rektörlüklerince bir ay içinde bir intibak komis
yonu kurulur. Bu komisyon ilgili personelin durum-

I larını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden iti
baren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne öneride 
bulunur; intibaklar 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı 

| sonuna kadar yapılır.» 

354 — 



Danışma Meclisi B : 54 10 . 2 . 1983 O : 1 

Bu zamanında üniversite rektörlüklerince yerine 
getirilmemiş ve bunu gören Yüksek Öğretim Kurulu 
yeni bir kanun teklifinde bulunmuş ve Başbakanlık 
yolu ile Meclisimize gelmiş; 2708 sayılı Kanunla ye
niden şu şekilde kanunlaşmıştır. 

Burada, daha önceki Devlet Memurları statüsüne 
ek geçici 2 nci madde ve ek geçici 3 üncü maddelere 
göre intibak yapılması belirmiş olmasına rağmen, da
ha önceki toplantıda arz ettiğim gibi, üniversitede bu 
işi yapacak elemanların bulunmayışı, hatta YÖK'e bu 
işin Millî Eğitim Bakanlığındaki elemanlar tarafından 
yapılmasının mümkün olduğunu açıklamış olmama 
rağmen, zamanında rektörlüklerin tedbir almamış ol
ması personelin mağdur olmasına neden olmuştur. 
Bu bakımdan acilen bir madde değişikliği teklifi gel
miştir ve bu Yüce Meclisinizden geçmiştir. 

Geçici madde aynen şöyledir : «6 Kasım 1981 ta
rihinde 'Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine tabi olmadan çalışan, öğretim eleman
ları dışında kalan personel 30.9.1982 tarihi itibariyle 
memur statüsüne geçirilerek, bu tarih esas alınmak 
suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 
30.9.1983 tarihine kadar 12.2.1982 tarihli ve 2595 sa
yılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre 
ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada Sayın Alpdündar Arkadaşımızın bahsettiği 

gibi, yeni getirilmiş bir durum değil, mevcut 2 tane 
kanunun personel lehine tarihlerinin değiştirilmesi me
selesidir. Yanlış ifade edilmesin bu konu veya yan
lış anlaşılmasın. 

O çıkan Kanunda detay şöyledir efendim : «İnti
bak işlemleri tamamlanıncaya kadar tabi oldukları 
toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre 30.9.1982 
tarihinde almakta oldukları ücret, para ve para ile öl
çülmesi mümkün akdi ve Kanundan doğan menfaatler 
dahil, ödenmeye devam olunur. Yapılan intibak neti-
oesinde ilgililerin alacağı aylık ek gösterge, iş güçlüğü, 
iş riski, temininde güçlük zamlarıyla malî sorumlu
luk tazminatı ve diğer malî ve sosyal hakların top
lamı 30.9.1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu 
sözleşmelerle almakta oldukları yukarıda belirlenen 
ücret toplamından daha az olanlara aradaki fark ka
deme ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı ve-
sair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye ka
dar tazminat olarak ödenmeye devam olunur.» 

i Şimdi bu durumda, ki buna paralel sadece işçiler 
için değil, sadece bu 2 Üniversitede değil, «Kamu ke
siminde çalışan tüm işçilerin 2595 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ilgili maddesi (Ki, geçici 9 uncu madde) ile aynı şe
kilde ek geçici 2 nci madde, ek geçici 3 üncü madde-

1 lerle her 3 yılı 1 derece olmak şartıyla değerlendirilir.» 
I hükmüne paralel olarak düzenlenmiş bir maddedir. 

Şimdi bu Kanunun kabul edilmiş olduğu tarih 24 
Eylüldür. 25 Eylülde ilan edilmiştir, bayramdır. Veri-. 

I len müddet 30 Eylüle kadardır, bayram araya ginmiş-
I tir. Hiçbir personele müracaat ederek gereği yapıla

mamıştır. Yapılamadığı için de aylıkları yeni intiba
ka göre değil, sadece eski aylıklarını almak suretiyle 
devam etmektedir. Bunların düzeltilmesinin dışında 

I yapılan bir iş yoktur. Sadece bir tarih değişikliğidir. 
I Bu tarih de şöyledir efendim; ancak biz bunu da ye

terli bulmadık. Bu işçilerimizin bilhassa amirlerine 
göre görevlerine son verilmemelerini dikkate alarak, 

I Komisyon olarak bir hüküm daha eklemiş bulunuyo
ruz. Daha önce de bunu arz etmiştim, daha önce de 

I bunu bu maddeye eklemiştik, bu madde Genel Kuru-
I lumuzca da uygun görülmüş idi. Ancak Konseyimiz 
I bunu uygun görmedi, mevcut bir kanun var gerekçe

siyle; fakat onun da uygulanmadığını gördüğümüz 
için yine ısrarla buraya koymuş bulunuyoruz. Esasen 
benim daha önce geçici 9 uncu madde ile yapmış ol
duğum teklif aynen burada vardır; o üç Kanun Tek
lifim arasında, bir tanesi de bu geçici işçilerle ilgilidir. 
Onu da şimdi arz etmek istiyorum efendim. 

Durum şöyle : «6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi 
Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi ol
madan çalışan öğretim elemanları dışında kalan per
sonel, 30.9.1983 tarihi itibariyle memur statüsüne ge-

I çirilerek, ı(Yanj 1 yıl sonraya kadar bunların intibak
larının sağlanması, o yıla kadar haklarının aynen ve-

! rilmesi hükme bağlanmıştır. İşçilerimizin lehine ol
muştur bu hareket. Onların haklarının kısıtlanması 
için değildir efendim bu.) bu tarih esas alınmak sure
tiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümle
rine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 

! tarihine kadar 12! 12.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanu
nun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı 
müracaat şartı dikkate alınmaksızın, (Eski madde ay
nen) öğrenim durumlarına göre yükselinebilecek tava
nı geçmemek ve (Ayrıca şunu ilave ediyoruz) 657 sa-
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yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ncı mad- I 
desindeki sınav şartı aranmaksızın yapılır.» 

Bunu da kısaca arz etmek istiyorum : 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 98 inci madesinde me
murluğun sona ermesiyle ilgili 4 hüküm bulunmakta
dır. Bunlardan bir ıtanesi de memuriyete girişteki şart
ları taşımamaktır. Bu kişiler memurluğa geçtiklerine 
göre, 3 gün sonra, siz 46 ncı maddedeki şartları taşı
mıyorsunuz diye; sizlere gelen mektuplarda da görül
düğü gibi, bazı şikâyetler olmaktadır. Çünkü birçoğu
nun görevine «yoktur» diye bu konuları bilmeyen 
amirler tarafından son verilmektedir. Bunu önlemek 
için de bunu kesin olarak bu maddeye koymuş bulu
nuyoruz. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Saygılar sunarım 
efendim. J 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. | 
Sayın Hükümet, bir açıklamanız olacak mı efen

dim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Kanun Tasarısının 

tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum efendim'. Maddelere geçilmesini kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. I 

1 inci maddeyi okutuyorum : I 
2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik 
Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş- I 

tirilmesi- Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı | 

Kanunla değişik Geçici 19 uncu maddesinin birinci j 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi 
ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan 
çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 
30.9.1983 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirile
rek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları ya
pılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 
12.12.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 
uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şar
tı dikkate alınmaksızın, öğrenim durumlarına göre 
yükselinebilecek tavanı geçmemek ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 46 ncı maddesin
deki sınav şartı aranmaksızın yapılır.» 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, söz 

istiyorum., 
CAHİT TUTUM — Soru Sayın Başkan. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, soru sormak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, Sayın Alpdündar; 

Sayın Tutum ve Sayın Öney soru sormak istiyorlar. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bit
miştir. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, çok kısa ola

rak buradan arz edeceğim. 
Bir defa metindeki «12.12.1982» değil, «12.2.1982» 

olması gerekir. 
Bir de aslında Sayın Komisyon Başkanının bura

da sarfettiği bir sözü geri almasını istiyorum. «Meclis 
eğer bunları aç bırakmak istiyorsa reddetsin.» gibi bir 
laf etti. Meclis bu memlekette kimseyi aç bırakmak 
istemez. 

IBAŞKAN — Sayın Erginay, bu tümü üzerindeki 
görüşmelerle ilgili değil efendim. 

AKİF ERGİNAY — Öyle söylediler efendim, lüt
fen tashih buyursunlar, onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yalnız bu, biraz 
evvelki gündemin öncelikle görüşülmesi hususuna iliş
kindir. Şu anda o konu bitti. Herhalde gerekli tavzihi 
de yapacaklardır. 

Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Madde görüşmesi esnasında bir maruzatımı arz 

edeceğim, böylece bir konuyu da açıklığa çıkarmış 
olacağım. 

Sayın Komisyon Başkanımız, personel rejiminde 
büyük söz sahibi değerli arkadaşımız, işçilerin lehine
dir, işçiler gönüllü; tabiî lehte olan bir şeye işçilerin 
gönüllü gitmeleri gerekir, düşüncesindeler. Ben, pren
sip olarak kamu kesiminden işçilerin böylesine, hem 
de ilim irfan gerektiren bir kurulda işçilerin kendi is
tekleri dışında memuriyete cebren geçirilmesine karşı 
çıkmıştım. Umarım, bir başlangıç olmasın. 

Kamu görevini kamu görevlileri, Devlet memurları 
yapar. Eğer bu Kurumda, bu kesimde çalışanlar işçi
lik vasfını; yani bulaşıkçılık, süpürgecilik, kalorifer
cilik, tesisatçılık vasfını sürdürüyorlarsa, ki arkadaş-
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larımın yaptığı işler bunlardır, sanatkâr arkadaşlardır; 
bunlara ihtiyaç yoksa hiç sözüm yok. Ama Türkiye'de 
kamu kesiminde 800 bin işçi çalışırken, bu gibi geç
miş kötü örneklerden temenni ederim kaynaklanma
mış olsun. Katılmadığımı her zaman söyledim; ama 
geçeceğimiz yeni demokraside kamu kesiminde işçi
lerin var olacağını, işçilerin lolumlu çalışmalara katı
lacağını kabul ettiğim için söylüyorum, böyle bir gü
zide yuvadan önce işçilerin isteklerine bakılmaksızın 
ayrılmalarına zemin hazırlayacak, istifa etmelerine ze
min hazırlayacak bir Kanun koymak suretiyle işçiyi 
memur yapma prensibine karşı çıkmıştım değerli ar
kadaşlarım, 

Ancak, eğer mutlak zaruretse, Sayın Başkan Ar
kadaşım vurguladılar, bk daha önce çıkmış, uygula
mada bir Kanundur; ama benim bildiğim bir şey da
ha var, o Kanunla birlikte Devlet bir genelge yayın
ladı ; «Memur olmak isteyen arkadaşlardan müracaat 
alın» dedi ve o müracaatları üzerine aşağıdaki tadat 
edilen şartlarla memuriyete geçirilebileceğini söyledi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, herhalde Yüce Meclisimizin temayülü belli 

olmuştur. Ancak bir maruzatım var. Ola ki, bundan 
sonra gelecek tasarı ve tekliflerde sözü edilmemesi 
bakımından, maddenin içinde, «Ve yazılı müracaat 
şartı dikkate alınmaksızın» sözünün çıkarılmasını dili
yorum. 

Kanun koyan Devlet, kanun koyan yasama görevi, 
kanunu koyduktan sonra uygulayacaktır. Tabiî ki, | 
müracaat söz konusu değildir; çünkü kanuna uyma- j 
mak kimsenin hadi olmayacaktır. Bu itibarla, «Ve ya
zılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın» ibaresi ol
mamalı. Yazılı müracaatları istenmediğine göre «Ya
zılı müracaat şartı» sözünün de bu madde içinde bu- | 
lunımaması gerekir. 

Hükümetten, Komisyon Başkanından, sizlerden bu 
konuda, ileride bir kalın çizgi bırakmaması nedeniyle 
bu ibarenin çıkarılmasını diliyor, saygılar sunuyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Kısaca kürsüden arz ede

bilir miyim?... 
BAŞKAN — Buyurun efefldÜm; tabiî. 
Efendim; Sayın Tutulm soru diye başladı; fa

kat madde üzerinde görüşecekler. 
CAHİT TUTUM — Sadece bir soru Sayın Baş

kanım. I 
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BAŞKAN — Anlaşılan uzun bir soru. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Sayın Alpdündar'ın aslında ortaya attığı konu özel 

bir soru sekilinde Hükümete tevcih edilmesi gereki
yor. Çünkü biziilm hukukumuzda bugüne kadar işçi -
memur ayırımı sorunu çözümlenmiş değil. Yüzlerce 
defa teşebbüs edilmiş, maalesef bir sonuca varıla-
maimıştiır. 

2595 sayılı Kanun; yani 657 sayılı Kanun çıkar
ken geçici 9 uncu maddesinde konu ihtiyarî bırakıl
mıştır. Yani sürekli işçi statüsünde çalışanların me
muriyete geçirilmelerinde bir insiyatif, müracaat şar
tı aranmıştır, isteğe bırakılmıştır. Bu sorunu çö-
zer mi çözmez mli ayrı bir konu; ama şimdi sanıyo
rum ki, mevzuatımızda ilk kez böyle bir müracaat 
şartı aranmaksızın otomatik olarak memurluğa ge
çirilme hükmü getiriliyor. Şu son altı ay içerisinde 
mevzuatta önemli bir değişiklik ölüyor. 

Benim sorum şu : 
üniversiteler bir kamu kuruluşu. Şimdi, benim 

alklııma şu geliyor. Müracaat şartı aramaksızın 657 
sayılı Kanuna tabi olmadan çalışan personelin tümü 
memuriyete geçirileceğine göre arkadaşlar, ben'ilm ak
lıma şu geliyor : Üniversitelerde hiç işçi statüsünde 
kişi buluflmayacalk mı?... Hani Hükümetimden sor
duğum budur. İşçi statüsünde bulunacaksa tabiî îş 
Kanununa tabi olacak kuşkusuz. Tabiî, «Müracaat 
şa'rtı aranmıalksızın» dendiği zaman, acaba müracaat 
şartı aranmadan otomatik olarak işçiliğe geçirilecek 
olanlar bizÜm bildiğimiz büro işi; yani idarî nitelikte 
işleri görenlerin yanında hiçbir ayırım gözetilmediğî-
ne göre, herkes otomatik memuriyet statüsüne mi ge
çirilecek?.. 

Sayın Başkanım; benim sorum budur. Herhalde 
kürsüyü fazla işgal etmedim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
Sayın Tutulmı tabiî Sayın ökte oradan işaret bu

yurduklarında, soruların yerinden sorulacağına iliş
kin İçtüzük hükmünü Başkanlık Divanına hatırlat
makta yarar gördüler. Aslında soru biraz uzun ol
duğu takdirde bu biçimde de sorulabilir efendim. 

Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanımı; kısa bir so

ru sormak istiyorum. 
Bu Kanun çıktığı takdirde, zaten çıkmış; ama 

işte bu düzeltmeyle yürürlüğe girdiği takdirde,' öyle 
tahmin ediyorum ki, üniversitelerde şu sıra halen iş
çi statüsünde çalışıma imkânı bulan ve görev yapan 
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personelin bir kısmı, belki de önemli bir kısmı bu 
görevden ayrılabileceklerdir. Memur statüsüne geçi
rildikleri zaman bu görevden ayrıllmıa yolunu seçebi
lecekleredir. Bu takldirde üniversitelerin idarî personel 
açısından büyük bir sıkıntıya da düşmeleri mümkün
dür. En azından böyle bir ihtimal vardır. 

Acaba Hükümetin bu konuda belirgin bir düşün
cesi var mıdır?... Çünkü, üniversite kadro kanunu 
çııfcmiadı, çok kısa bir^sürede de çıkacağını da zannet
miyorum. Alma bu konuda çok kısa sürede sonuçla
nacak bir hazırlık varsa bunu duymaktan memnun 
olacağım. Yalnız böyle bir sorunla karşıliaşıDmak ih
timalini Sayın Hükümet düşünmüş müdür?... Buna 
karşılık bir çare söz konusu olabilir mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
HALtL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 
HALtL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım; 

şu anda aklıma gelen ve oldukça mühim addettiğim 
bir soruyu sormak; istiyorum. 

Sayın Alpdündar arkadaşımız burada çalışan ele
manların kaloriferci, odacı gibi doğrudan doğruya 
bedenen çalışan elemanlar olduklarını söylediler. Eğer 
kaloriferci gibi bir arkadaş da burada memuriyet 
kadrosuna geçirilmek isteniyorsa, sabahtan akşama 
kadar kazan dairesinde bedenen çalışan bir insanın 
memur olarak düşünülmesi biraz garip karşılanacak
tır. 

Adaba Sayın Hükümetimiz, burada çalışan ele
manların unvanlarını ve çalışma yerlerini genel ola
rak bize izah edebilirler mi?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Konuşmaları müsaade ederseniz Komisyon cevap

landırsın. Hükümete tevcih buyurulan soruları da Hü
kümetten isteyeH'im efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim, 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarıım; 

Evvela Sayın Hocamızın buyurdukları husus ta
mamen benüm ifade ettiğim ve Meclise maletimeden, 
«Yüce Meclis herhalde bunları aç bıraklmaz» dediği
me göre, o manada kullanmadığım meydanidadır. Bu 
benilm çektiğim ıstırap kadar hepimizin de çektiği ıs
tırabın dile gelmesinden başka bir şey değildir. 

İkincisi; iki maddî hata vardır. Birini kendileri 
ifade ettiler, ki ben okurken onu 12 olarak değil 2 
olarak okudum, düzeltmiştim; fakat yazıda öyledir, o 
tarih 2 dır. 

Bir diğeri de; Kanunun baş tarafında, «2547 sa-
yıil'ı Yüksek Öğretilm Kanununun» ibaresinde, «Yük
sek Öğretim» kelimesi noksandır. Bir de bu maddî 
hata vardır efendim. 

Arz ederim. 

Sayın Alpdündar'ın endişesine hiç mahal yok. 
Çünkü efendim; bunlar santral memurluğunda çalı
şan, işçilikten para alan kişilerdir. Bunlar sıhhî tesi
satçı kişiler değildir. Bunlar, aynı odada oturan, biri 
işçi statüsünde daktilo yazan, diğeri işçi statüsünde 
olmayan, memur statüsünde olandır; yani Genel İdare 
Hizmetleri Sınıf nda olandır. Diğerleri Teknik Hiz
metler Sınıfında yan yana oturan iki mühendistir; 
birisi işçi statüsünde, diğeri değildir; Karayollarında 
olduğu gibi. 

Bunlar için çıkarılan maddede, eskiden «Kamu 
hukuku statüsü» diye bir ifade vardı, sonra bunu ge-
nelleştirdiler. 

2595 sayılı Kanunla getirilen geçici 9 uncu mad
dede «Yazılı şartı» vardır. Fakat Konseyden çıkan ve 
daha önce Meclisimizden çıkmış olan Kanunda «Ya
zılı şartı» yoktur; otomatikman bunlar olacaklardır. 
Çünkü, artık santral memurunun işçi statüsünde ol
ması mümkün değil; memur, memurdur; memurun 
tarifine girmektedir. 

1475 sayılı Kanunla bunun alakası, yine yoktur. 
Sadece «Sözleşmeli» ve bir de işçi olarak ücret alan
lar, eğer bunların da paraları fazla ise, bu paralar, 
alttaki ikinci ve üçüncü fıkrada görüldüğü gibi mah
sup edilecektir. Böyle bir endişe de yoktur. 

Sayın Öney'in sorusunu hatırlayamadım... 
BAŞKAN — Sayın Öney, Hükümete müteveccih 

bir soru sordular efendim. Sayın Gürel'in sorusu da 
öyle. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Zaten biraz önce arz 
ettim efendim: yani 1475 sayılı İş Kanununa göre ve
ya bununla ilgili olarak yönetmeliklere göre, işçi ta
nımına göre yapılanlar, bunun d şındadırlar. Devlet 
memurları statüsündeki unvanlara ait hizmetleri ya
panlar geçirileceklerdir. Bu, eskiden beri böyledir ve 
devam ediyor efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Mümkün değil. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar müsaade buyurun 

efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — 1975 senesinde, bu ko
nu ek geçici 18 inci madde ile nasıl ele alındı ise; 
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1982 senesinin Mart ayında, nasıl bu geçici madde 
ile ele alındı ise, aynılarıdır. Endişeye mahal yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Sa

yın Hükümete bir sual sormama müsaade eder misi
niz efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, tabiî 
sorduracağ m. Sayın Tutum da zannederim tekrar so
ru sormak istiyorlar. Yalnız, biraz evvel Sayın öney' 
in bir soruları vardı. 

Sayın Bakanlık Temsilcisi, bütün sualleri dinleyip 
sonra mı cevap vermek istersiniz; yoksa tek tek ce
vap verecek misiniz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BA
HİR SORGUÇ — Nasıl arzu buyurulursa efendim. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Alpdündar da so
rularını sorsunlar. 

Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, Sayın 

Komisyon Başkanı biraz rahatlatıcı söz etti; ama 
Hükümetten duymak, dinlemek istiyorum. Yalnız, 
«Santral memurlarını ve daktilolar'» söylediler; aca
ba, bu üniversitede çalıştığını çok yakından bildiğimiz 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Devlet memur
luğu, işçi statüsüne göre çalışanlar; bir de, özel mu
kavele ile iş yapanlar; maalesef işçi - memur ayırımı
nın bariz noktalarından biridir. Bu, herhalde Hükü
met tarafından kökünden halledilmedikçe, kamuoyu
muzu ve Meclislerimizi daha çok yoracak, rahatsız 
edecektir. 

Üniversitelerimizde çalışan kaloriferciler, şoförler, 
su tesisatçıları, garsonlar, aşç 1ar, bu Kanunun kapsa
mında memuriyete geçirilecekler midir, geçirilmeye
cekler midir?.. 

Yine, «Maaş alamıyorlar» sözünden, intibak yapıl
madığı sürece maaş almamayı anlayamadım. Gerçek
ten beş altı aydan beri maaş almayan kimseler var mı
dır?.. Bunların cevabını öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Sayın Ko

misyon Başkan nın verdiği izahatlar aslında tatmin 
edici. Fakat, galiba madde, öyle o kadar rahat
lık verici biçimde kaleme alınmamış. Kuşkum şu : 

Değerli Komisyon Başkanımız dedi ki, «657 sayılı 
Kanunun ek geçici 18 inci maddesinde nasıl bir inti
bak yapılmışsa, bu intibak buna benzer bir şekilde 

yapıldı.» Fakat, 18 inci maddeyi kendileri daha iyi 
hatırlayacaklar, okuyorum : «... işçi statüsünde ça
lışmakta olup da, fiilen yaptığı böyle bir iş dolayı
sıyla memur tan mına girenlerin intibakı sözkonusü-
dur.» 

Sayın Başkan, burada böyle bir ayırım yapılmadı
ğına göre, acaba Sayın Alpdündar'ın sorularında ol
duğu gibi, endişeleri varit midir?.. Bunu, bir daha 
Hükümet cevaplasın, istisnasız herkes, bu iki büyük 
kurumda çalışanların hepsi, 657 sayılı Kanun dışında 
çalışmakta olanlar, n hepsi, istisnasız olarak otomatik 
olarak, memuriyete geçrilecekler mi; yoksa Sayın 
Komisyon Başkanımızın rahatlatıcı ifadelerinde belirt
tikleri gibi, 1475'in kapsamına girebilecek nitelikte 
olan işler ayırt edilecek mi?.. Bunu sormak istemiş
tim Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu kısa sorunuz için, ben de teşek

kür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Efendim, tabiî burada otoma
tik bir geçme sözkonusu değildir. 

Sayın Komisyon Başkanının da belirttikleri gibi, 
işçi statüsünde olup da halen memur olarak çalışan
lar bu Kanun kapsamına alınacakta. Yoksa, bir aşçı
nın veya diğer bir işçinin bu statü içerisine alınması 
sözkonusu değildir. 

ikinci husus; «Tabiî bunlardan bir kısmı, belki de 
görevde kalmayacak, ayrılacaklar; bunlar için bir şey 
düşünülüyor mu?..» diye bir soru soruldu. Bu konu
da da kadro kanunu hazırlıkları devam etmektedir, 
bugünlerde sunulacaktır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunun 2708 sa
yılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısının ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirile
rek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

«Madde 1. — (İkinci fıkra) 
6 Kasım 1981 tarihinde ve halen Boğaziçi Üni

versitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümlerine ta
bi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında ka-
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lan personel, 30.9.1983 tarihi itibariyle memur statüsü
ne geçirilerek bu tarih veya bu tarihten sonra işe alı
nış tarihi esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları ya
pılır. 

Bu işlemin en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 
12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici 9 un
cu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı dik
kate alınmaksızın yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasarıdan «... ve yazılı 

müracaat şartı dikkate alınmaksızın» sözünün çı
kartılması hususunu arz ve teklif ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
BAŞKAN — Sayın Ökte, önergenizde «... ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde» denilmektedir. Burada 
bir tek fıkra değişikliğe uğramıştır. 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Daktilo hatası 
olmuş; birinci fıkra olacaktı efendim. 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız buradan 
bir tavzih yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Zaten söz vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Efendim, öner

diğimiz değişiklik, bir «Halen» kelimesinden ibarettir 
ve o değişikliğin Komisyondaki metne ilave edilme
sini arz ediyorum. Yanlışl kla ben Hükümet metni
ne ilave etmiştim; Komisyon metnine ilave edilecek 
ve «6 Kasım 1981 tarihinde ve halen...» şeklinde ola
cak. 

Eğer bir açıklama isteniyorsa, kürsüden arz ede
bilirim. 

BAŞKAN — Tabiî buyurun. Zaten açıklama için 
davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 

ERTUĞRUL ZEKÂI ÖKTE — Yüce Meclisin 
Sayın Başkanı, saygıdeğer üyeler; 

Önergemizin özelliği, bir üniversitemizin bugün 
karşı karşıya bulunduğu, tamamen malî bir soru
nun, özellikle Sayıştayla ilgili bir sorunun çözümüne 
bağlı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitemiz, 6 Kasım 1981 
tarihinden sonra da, kamu hizmetlerinin gereği, Üni
versitenin çalışması için 200'e yakın bu tip personel 
almışt r. Maalesef bunların vizesi, Sayıştay tarafın
dan yapılamamıştır. 

Bu Kanundan yararlanabilmeleri için 1981 tarihin
de ve halen bugün mevcut durumlarını düzeltmemiz 
zarurî olmuştur ve bu ilave edilmiştir. Yalnız benim 
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önergemde, Hükümet Tasarısı esas alınmıştır; bunu 
tavzih ediyorum, Millî Eğitim Komisyonumuzun Ta
sarısının dikkate alınmasını «ve halen» ibaresinin 
buraya ilave edilmesini arz ediyorum. Ondan sonra 
bir - iki kelime daha ilave edilmiştir, onun da çıka
rılmasını arz ediyorum. 

Durum, tamamen Orta Doğu Teknik Üniversite
mizin önemli bir sorununu çözümlemek içindir, takdir 
Yüce Heyetinizindir efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın üyeler, Sayın Ökte'nin önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Sayın Ökte, iki hususla getirilen düzenlemeye kar
şı çıkmaktadır. Birincisi, «tarihinde» kelimesinden son
ra «ve halen» kelimelerinin ilavesinden ibarettir. Ken
dilerine soru sormak hakkım olmadığı için, açıkla
mak istiyorum. 

«Ve halen» dendikten sonra, bu Kanunun çıkmış 
olduğu tarihten bir gün evvel bu statüden ayrılmış 
olan, 29 Eylül 1982'den bugüne kadar çalışmış olan 
vatandaşların haklarını nasıl koruyacağız?.. Bu, bü
yük bir hata olur. Katiyen «ve halen» kelimelerini 
koymak doğru olmaz. Personelden anlayan arkadaş
larımız buradalar, «ve halen» dendiğinde, geriye doğ
ru gidiş olmaz; yani «halen» dendiği zaman, çalışan
lar içindir. Üç gün evvel ayrılmış, başka bir yere 
gitmiş adamın da intibak hakkı vardır. Bu Kanun, 
onlara intibak hakkı tan maktadır. «Halen» kelimesi 
fazla olur efendim; mümkün değil bunu kabul et
memiz. 

İkincisi, «bu tarihten sonra işe alınanlar» dendi
ğinde, bu tarihten sonra işe alınanlar sadece onlar 
değil, o müesseseye girenler değil, 1975 senesinin Ma
yıs ayının 15 inci gününden, 1 Mart 1982 tarihine 
kadar olan sözleşmeli personel ve işçiler vardır, bir 
kitle vardır ayrıca ve bu, Bütçe - Plan Komisyonu
muz tarafından da reddedilmiştir; büyük bir külfet 
getiriyor diye. Şimdi, aynı problem burada Kanuna 
monte edilmektedir. Bu bakımdan, her iki teklife de 
katılmamız mümkün değildir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
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Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

BAHİR SORGUÇ — Katılamıyoruz. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Sayın Başkan, 

ben önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ökte. 
Sayın üyeler, Sayın Ökte önergesini geri aldı, bu 

nedenle işlemden kaldırılmıştır efendim. 
Sayın Alpdündar, bir açıklama yapacak mısınız 

efendim?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz, bir husus daha aklıma geldi, onu ar
kadaşlara arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR —Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz önceki konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
Kanunda yazılı müracaat sözkonusu değil ki, ak
sini vazedelim. Ancak, bundan sonraki uygulamalar
da, sanki isteyen istemeyen resen memur olacakmış 
gibi «yazılı müracaat aranmaksızın» sözü yanlış yo
rumlara neden olacağından; esasen yazılı müracaat 
sözkonusu olmadığı bir yerde dikkate alınmaksızın 
gereği ve lüzumu olmadığını düşünerek, bu takriri 
vermiş bulunuyorum. Yüce Komisyon ve değerli ar
kadaşlarım n bu doğrultuda yardımcı olmalarını tak
dirlerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün

dar. 
Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın önergesi üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Sayın Alpdündar, önergesinde haklıdır; ancak iki 
noktadan haksızdır. Birincisi, önergesinde haklı; fa
kat iki noktada haksızdır; çünkü, iki kanunu beraber 
mütalaa etmek zorundayız, bir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Fırsat vermedin 
ki Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, müsaade buyu
run efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu Kanunun 
alt tarafında «12.12.1982 tarihli ve 2595 sayılı Ka
nunun geçici dokuzuncu maddesi esaslarına göre...» 
diye bir ifade vardır. Şimdi, bu ifade de şu yazılıdır, 
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okuyorum : «Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi 
statüsüyle çalışanlarla, sözleşmeli personelden bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat 
edenler...» Şu halde, bu Kanun, yaşayan bir kanunu 
tekrar nasıl ortadan kaldırabilir?.. Bir. 

İkincisi; bu Kanuna eğer «yeni bir yazılı mü
racaat şartı dikkate alınmaksızın» ibaresi ilave edi
lirse, üç - beş - onbeş gün evvel yazılı müracaat eden
lerin durumları ne olacaktır?.. «Böyle bir ayırım yap
maya hakkımız var mı?» derim efendim. 

iki bakımdan karşı durumdayız görüşlerine, katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Bu ibarenin çıkarılmasına katlmı-
yorsunuz efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, çok 
özür dileyerek bir maruzatta bulunacağım. 

Sayın Komisyon Başkanı, takdim konuşmasında, 
daha önce kabul edilmiş Yasadan söz ederek savun
ma yaptı, aksi halde ben, bu açıklama karşısında de
ğişik bir şekilde Sayın Genel Kurula bilgi vermek is
terdim. «Böyle bir şart yoktur» demesi üzerine; 
inceleme, araştırma fırsatı bulunmaksızın, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarında ilk defa Konseyin yazılı 
müracaat istemi şartını da yürürlükten kaldırmakta
dır bu Kanun, işçi - memur ayrımında çok kötü bir 
yol açılacaktır. Takdir Yüce Genel Kurulundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
BAHİR SORGUÇ — Hükümetin görüşü açıktır, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın 
önergesine, gerek Komisyon, gerek Hükümet katıl
madıklarını beyan etmektedirler, önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Öney ve Sayın Tutum'dan bir önerge gel
di, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarın n birinci maddesinin 

dördüncü satırındaki «personel» kelimesinden sonra, 
«personelden fiilen yaptıkları iş dolayısıyla memur ta
nımına girenlerin» ibaresinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Tülay ÖNEY Cahit TUTUM 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Öney, hanginiz 
açıklayacaksınız önergenizi?.. Buyurun, Sayın Tutum. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, aslında Sayın 
Alpdündar'ın ciddî endişeleri var. Bunlara bir miktar 
hiç olmazsa bu, bir çözüm getirebilir. 

işçi niteliğindeki, yaptkları iş nedeniyle memur 
tanımına girenlerin ancak otomatik, müracaat şartı 
aranmaksızın intibakı yapılabilir, öbürlerinin yapıla
maz. Bu açıklığı getirmektedir. Eğer Komisyon ka
tılırsa, sanıyorum ki, madde daha açık hale gelebi
lir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
AKİF ERGİNAY — Önergenin lehinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Erginay. Sayın Tu

tum ve Sayın öney'in önergesinin üzerinde başka söz 
isteyen?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, 657'nin hü
kümleri zaten intibak bakımından bunu icabettirir. 
Bu itibarla, Komisyonun buna uymasında bence za
ruret vardır, karışıklığı önlemek bakımından da ye
rindedir. Aksi takdirde, «Kaloriferci girmeyecek, ve
saire girmeyecek» denir; ama sözleşmelıyse onları da 
sokabilirler. Bu itibarla bu açıklığın getirilmesi lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanm, gerek 
Erginay Hocamız, gerek Cahit Tutum ve gerekse 
öney arkadaşımızın söyledikleri, hangi unvanların, 
devlete verilen aslî ve sürekli görevler olduğu ve me
mur olduğu, bunlar hazırlanmış bulunan bir ve iki 
numaralı cetvellerle ilan edilmiştir. Bu ilan edilmiş 
olanlar arasında karışıklıklar vardır. Bu, buraya ko
nursa, daha büyük karışıklıklar çıkaracaktır. Esasen, , 
«... tarihten sonra getirilen memur statüsü» ibaresi 
bunu ifade etmektedir. «Memurluğa geçirilen» demek, 
onlar memur değillermiş ki, işçi statüsünde çal'şan
lar memur oluyorlarmış. Bu bakımdan, daha büyük 
endişeleri ortaya çıkaracaktır. Bu, uzun zamandan be
ri tartışılan bir konudur. Bunu bile bile buraya koy
mak, en büyük hata olur. Katılmamız mümkün de
ğildir efendim. Çünkü, bununla ilgili olarak Resmî 
Gazetede hangi unvanlar çıkmış ve yaygın hale gel
miştir; bunu buraya koymak, bile bile bu işi yanlış 
yola, istikamete çevirmek olur. Katılmak mümkün de
ğil efendim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Hükümet?.. 
M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N L I Ğ I T E M S I L C I S I 

BAHİR SORGUÇ — Katılm yoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tutum'un öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir efendim. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanın ştır. Maddeyi Komisyondan geldiği biçimi 
ile oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2'yi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihin

de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Efendim, çok eski, makable 
şamil olmak üzere, ifadesini taşıyor âdeta; «Şu ta
rihten geçerli olmak üzere» denebilir, «geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» den
mesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, katı
lıyor musunuz?.. Sayın Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar. 

Sayın üyeler, Sayın Bilge 2 nci maddeyi «Bu Ka
nun 25 Eylül 1982'den geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.» şeklinde bir düzeltme ge
tirdi. Komisyon ve Hükümet de buna katıldılar. Mad
deyi bu şekilde düzenlenmiş biçimiyle oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3'ü okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği? Yok. 3 üncü maddeyi oylar niza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın son söz isteği 
vardır, buyurun Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 
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Yüce Meclisin kararına son derece saygılı bir ar
kadaşınız olarak, bu Kanunun aleyhinde konuşmak 
durumunda olduğumdan, bağışlamanızı dilemekte
yim. 

12 Eylül Yönetiminin bile kabul ettiği, değiştirdi
ğimiz bu Tasarıda, cebren hiç kimsenin memur ya
pılması amaçlanmamış. 

Geneli üzerinde yapt ğım konuşmalarda bir genel
geden söz ettim, o genelgeye göre kamu kesimine 
yapılan tamimde işçi - memur ayrımının bir parçası
nı teşkil eden, ancak daha çok fikrî çalışmaya yöne
lik insanların zarara uğratılmadan memur olma arzu
lan yerine getirilecek; müracaatları üzerine. Sözcü
ğün altını çizerek söylüyorum. Gerçekten, ihtiyarî 
bir kanuna; elbette kanun karşısında boynumuz kıl
dan ince ama, hiçbir itiraz sözkonusu olmamış. Uy
gulamada itirazımız olmam ş; arkadaşlarımız men
faatlerine geldiği şekilde müracaat etmişler, birçok 
kamu kesiminde işlem yaptırmışlardır. Hiçbir şikâ
yet duydunuz mu?.. Asla duymadınız; ama üzülerek 
ifade ediyorum, Kanun, Bütçe - Plan Komisyonun
dan görüş alınmadan, ayrıca açıklamak isterim; ar
kadaşım değerli Kantarcıoğlu'nun açıklama imkânı 
kalmadığı için söylüyorum, kendileri görevini yapmış
lar, Bütçe - Plan Komisyonunun bu konuda mutla
ka görüşü gerektiğini istemişler, her nasılsa benim ha
berim olmadı, gönderilmedim, görüş bildiremedik; 
Bütçe - Plan Komisyonunun görüşüne hiç yer ve
rilmeden talihsizce bu Kanun aşağıya inmiş oldu de
ğerli arkadaşlarım. 

Birinci nokta bu olmakla beraber, esastan kamu 
kesiminde çalışanların böylesine, kendi müracaatları
na bakılmaksızın resen memur statüsüne geçirilmeleri, 
Cumhuriyet Tarihimizde ilk defa Yasama Organların
dan geçmektedir. 

Bu nedenle, Hükümet tarafından bu tip tasarıla
rın tekrarlanmamasını diliyor. Eğer gerçekten, Ko
misyon Başkanımızın vurguladığı gibi, memuriyete 
geçmek bugün için dahi olsa işçi çalışanlar n lehinde 
ise, bırakalım da, o kararı kendileri versinler. Aksi 
halde işçi - memur ayırımı daha büyük huzursuzluk
lara, daha başka boyutlara neden olabilecektir. Mad
dede dikkat ettinizse, tahsil durumuna geçmemek 
üzere intibak yapılacaktır. Eğer çalışanlar çalışma 
hayatına başladığı zaman memur statüsünü genellik
le taşıyabilselerdi, memur kadrosuna girer, bugün ge
rek emeklisine, gerek çalışan memurun bir kısmına 
özenen insanlar kendi istekleriyle memur olurlardı. 
Demek ki, becerileri, sanatları fevkalade olumlu olan 

insanların kamu görevi yapmaları esnasında, men
faatleri işçi statüsünde çalışmayı gerektirdiği için işçi 
kalmışlardır; bundan sonra da o yönde kalmalarında 
yarar vardır, menfaatleri vardır. 

İleri demokrasilerde insanlara cebir doğru değil
dir; insan okuduktan sonra, doktor mu olacak, mü
hendis mi olacak, mimar mı olacak, şoför mü ola
cak i takdir edersiniz kendisi karar vermelidir; ama 
burada statü bakımından da, çalışma hayatı bakımın
dan da, hele 10 sene, 15 sene hakkı müktesep ka
zanmış, becerisine göre yükselmiş insanları, bir çır
pıda 24 saat sonra işçi yatıp memur olarak yataktan 
kalkar bir şekle getirmeyi doğru bulmuyorum değerli 
arkadaşlarım. 

Onun için tekrarlıyorum; bir daha Hükümetten 
böylesine, insanları, kazanılmış haklarını da bir ke
nara itecek şekilde müracaatlarına yer vermeksizin 
memur yapma statüsü ile tasarı getirmemelerini dili
yor, Tasarıya oyumun menfî olduğunu açıklıyor, 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün-

dar. 
Sayın üyeler, Tasarın-n tümü ve maddeleri üze

rindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Ta
sarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Gerek Komisyona, gerekse Hükümete teşekkür 
ederim. 

4. — Fayık Güngörmez Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/64) (S. Sayısı : 298) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizdeki sıra
ya göre devam ediyoruz. 

Fayık Güngörmez Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere başl yoruz. 

Hükümet Temsilcisi ve Komisyon lütfen yerlerini 
alsınlar. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesi tamam. 
Sayın üyeler, Komisyon raporunun okunup okun

maması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 298 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?., t 
Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, herhangi bir 
açıklamanız olacak mı?.. Yok. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye olmadığından, Komisyon ve Hükümet 
de konuşmadığı cihetle; maddelere geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka- i 
bul edilmiştir. j 

1 inci maddeyi okutuyorum : [ 
Fayık Güngörmez Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 

Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı j 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin ı 

12.11.1981 gün ve Esas 1981/4784, Karar 1981/4482 
sayılı ilamı ile kesinleşen Kilis Ağır Ceza Mahkeme
sinin 14.7.1981 gün ve Esas 1981/45, Karar 1981/140 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü | 
maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan Kilis ilçesi, Kulyanlı Köyü, Hane 1, Cilt 080, 
Sahife 2'de nüfusa kayıtlı ökkeş oğlu, Güley'den 
olma 1.1.1949 doğumlu Fayık Güngörmez hakkında
ki ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Dinçer. 

RECA1 DİNÇER — Efendim, müsaade ederse
niz Komisyon Başkanı veya Sözcüsü çok kısa bir 
açıklama yapsınlar, biz de vicdanımızın sesine göre I 
oy verelim. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyle ilgili söz isteyen ol
madığına göre, zaten 1 inci madde üzerinde görüş
lerini soracağım efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Dinçer ifade buyurdu
lar, k'sa bir açıklama yaparsanız oy kullanmada ya
rarı olacaktır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HALlL GE-
LENDOST — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Suç, taammüden adam öldürme. Suç tarihi I 
11.8.1980, suç yeri Kilis İlçesi Kulyanlı Köyü, malı- I 
kûmiyeti veren ağır ceza mahkemesi Kilis Ağır Ce
za Mahkemesi ve hüküm tarihi 14.7.1981, Yargıtayın 
onama tarihi de 12.11.1981. 

Olay şu şekilde cereyan etmiş : Maktule Hatice 
Güngörmez, köyde Fayık GüngÖrmez'in kardeşiyle 
evlendirilmek istenmiş; fakat aile tarafı ve kız buna 
razı olmamış. Kendisi imam nikahıyla İbrahim Gün
görmez isminde birisiyle evlendiriliyor ve bu evlen- I 
meden de hamile kalıyor. 

Bu sırada daha evvel evlenmek isteyen kişinin 
kardeşi olan Fayık Güngörmez (ki hükümlü, 1949 j 

j doğumlu, lokantacılık yapar, halen Kilis Cezaevin
de tutuklu) islahiye'de 267 lira alacak yüzünden Mu
rat Yalçın'ı öldürmekten tutuklu iken firar ediyor 
ve köye geliyor; yani Kilis İlçesinin Kulyanlı Köyü
ne geliyor. Kardeşinin evlendirilmek istediği Hatice 
GüngÖrmez'in kardeşine verilmemesinden mütehev-
viren ve müteessiren Hatice Güngörmez'i öldürmek 
maksadıyla tarlada yakalıyor ve niçin erkek karde
şine varmadığını soruyor. O s Tada zeytinlikte İbra-

I him ve Şaban Güngörmez isminde iki kişi de var-
ı mış. Hatice Güngörmez'e Fayık Güngörmez, «Seni 

öldüreceğim» diyor. Şaban Güngörmez ve İbrahim 
I mani olmak istiyorlar, tabancanın kabzasıyla Şaban 

Güngörmez'i başından yaralıyor ve maktule Hatice'yi 
kovalamaya başlıyor. Maktule Hatice köye giderken 
arkasından beş el ateş etmek suretiyle Hatice'yi öldü
rüyor. Adapazarı'na kaçıyor, Adapazarı'nda yakala-
nıyor ve Kilis'e getiriliyor. Daha önce lokantacıyı öl
dürmek suçundan da 20 yıla mahkûm oluyor. Türk 
Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi gereğince ta
ammüden adam öldürmekten ölüm cezasına mahkûm 
oluyor. Karar ekseriyetle veriliyor. «Takdiri tahfif 
sebebi kullanılmadı» diye bir üye muhalif kalıyor; 
Yargıtayda da yine aynı şekilde bir üye muhalif ka
lıyor. 

Takdiri tahfif sebepleri, malumuâliniz tamamiyle 
takdire kalmıştır. «Kardeşine varmadı» şeklinde bir 

J takdirin kullanılmasını Yargıtay da uygun bulmamış 
ve karar bu şekilde kesinleşmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 

j Sayın üyeler, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler 
tamamlanm ştır. 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği 

I biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
meyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

I 2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
I BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 

Yok. 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler. 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürü

tür. 
I BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
j sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet 
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bir diyeceğiniz?.. Yok. 
3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen say m üye?.. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

Sayın üyeler, günlük çalışma programı içinde mev
cut olan tasarılardan üç tanesi tamamlanmış bulun
maktadır. Mevcut geriye kalan süre, herhangi tasarı 
veya teklifin görüşülmesine müsait olmadığından, 
14 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 
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DANIŞMA MECLÎSİ 
GÜNDEMİ 

54 üncü BİRLEŞİM 

10 Şubat 1983 Perşembe 

Saat : 14 00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMISYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri, Bütçe - Plan ve İktisadî İşler ko
misyonları raporian. (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 : 4.2.1983) 

(3) Îdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakka
tinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 Arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçjişferi ve Dışiişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayış; : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışıma Meclisli Üyesi Mehfmet PAMAK ve 
10 Arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 
ve 178 inci Mıalddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) (S. 
Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 Arkadaşının Yükseköğretimin Son Sını
fında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıl
dan Uzun Süreli Olanlkrın 4 ve 5 inci Sınıfında Bu
lunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrenci
lere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dalir Ka

nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışıma Mealüsi Üyesi Necmettin NAK.LI-
OĞLU ve 11 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtima tarihi : 8.7.1982) 

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

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Matı-
kemeıîer Kuruluşu ve Yargılalma Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin 'Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Bklertmesline İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da-
ğıtlmıa tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışıma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 Arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınıriandirıllması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tanm ve Orman, Köy İşlleri ve Kooperatifler ko
misyonları 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 Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldınüması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırima, İmlaır ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.h 1983) 



(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke
melerimin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Klainuna 
Bir Geçici Madde Ektenimesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. 
(1/462) (S. Sayısı : 294) (Dağıitma tarihi : 11.1.1983) 

(14) Danışana Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 Arkadaşının Sağlık Personelli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporlan. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY 
ve 17 Arkadaşının, Kütahya M Altıntaş İlçesi Dulmılu-
pmar Bucağında, Dumtllupınar Adı iie Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri Ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtlma tarihi : 17.1.1983) 

(16) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştinl-
tmesi, 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 BiMriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacet
tepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 31.12:1982) 

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

X (19) Hacettepe ÜriiVersitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesirihesabına Ait Uygunluk Bldİriminin Sunuldu
ğuma Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresii ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
hesa'bına Ait Uygunluk Bldirikniinin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay BaşkanÜğı Tezkeresii ile Hacettepe 
Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış-
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tay Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Da
ğıtıma tarihi : 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BiMirülmiriin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na DaiV Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ille Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Kdmisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışıma Meclisi Hesaplarını Incelelme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.11982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BiMirîmlinin Sunuldu
ğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ilb Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışımla Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarih'i : 31.12.1982) 

(25) Okur - Yazladığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(26) Bel'ddİye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler ve Millî Savunlma, İçişleri ve Dışişleri ko-
mlisyonlları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(27) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin SosyalleştiriÜmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 nci Maddesinin. DeğiştMlimesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S, Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(28) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde-
leririin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Kdmisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 
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(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
C LOĞ LU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayıflı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 
inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin 
(c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) (S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
(Dağıtıma tarihi : 27.L1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci Mad-
desiylle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi iile İçtü
züğün 36 ncı Malddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) 
(S. Sayısı : 229 229'a 1 inci Ek, 229'a 2 nci Ek) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

(31) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR 
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kamunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değişttiirillmesine Dair Kanun 
Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gün
deme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/43) (S. Sayısı : 230, 230'a 1 inci Ek, 230'a 
2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (32) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Biriliği Arasındaki Devlet Hu
dut Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın 
Gövdesi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait FJk Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türtkİye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakıım, Onarım, İhya veya Değiştiriİlmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve M'illllî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Kdm'isyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı: 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(33) 2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla 
Değişik Geçüd 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğittim Komisyonu Raporu. (Ü/595) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

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

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

(36) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 Arkadaşının, Tababet ve Şuaibatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komİsyonftarı rapor
ları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(37) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesi
nin (d) Fıkrasının Değiştirilmesine ve 43 üncü Mad
desine Bir Fıkra BklemmesÜne İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Mîllî Sa vuruma, 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) (Dağıtıma 
tarihi : 4.2.1983) 

(39) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİİıN'in Ha
san Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuş 
(1976 - 54) Mehmet DEMİRCİOÖLU 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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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 323 

2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/595) 

r. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 6 Ocak 1983 
Başkanlığı 

Sayın : K.K.T.D 18/101-1392/01116 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde ka
rarlaştırılan «2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bulend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla değişik geçici 19 uncu maddesi uyarınca Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olmadan çalışan idarî personelin 30 Eylül 
1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilmeleri ve intibak işlemlerinin 30 Eylül 1983 tarihine kadar ya
pılması hükme bağlanmıştır. 

2708 sayılı Kanunun 25 Eylül 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürüdüğe girmesi ve yayın ta
rihini izleyen günlerin bayram tatili olması 25 Eylül 1982 tarihi ile 30 Eylül 1982 tarihi arasında her iki 
üniversitede işçi statüsünde çalışan idarî personelin emeklilik hakkını kullanabilmek için başvuruda bulun
ma imkânını ortadan kaldırmış bu durum ise söz konusu kişilerin kazanılmış haklarının ihlali sonucunu ya
ratmıştır. 

Kurulumuzca hazırlanan kanun taslağında belirtildiği şekilde bu personelin memur statüsüne geçirilme 
ve intibaklarının tamamlanması gereken tarih 30 Eylül 1983 olarak tespit edildiği takdirde kazanılmış hakla
rın kullanılmasına imkân sağlanmış olacaktır. 



T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/595 

Karar No. : 14-Z-426 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

26 Ocak 1983' 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 20.1.1983 günlü 18 inci Birleşiminde Hükümet ve 
YÖK Temsilcilerinin iştirakiyle incelenerek görüşülmüştür. 

Başkanlığın havalesi gereğince Bütçe-Plan Komisyonu Başkanlığına 11.1.1983 gün ve 432 Sayılı yazımız
la tasarı ve gerekçesi gönderilmiş 24.1.1983 tarihine kadar Komisyon görüşünün bildirilmesi buna imkân 
olmadığı takdirde aynı gün saat 10.00'da yapılacak toplantıya bir temsilci katılmasının sağlanması istenmiş 
ise de görüş bildirilmemiş temsilci de toplantıya katılmamıştır. Durumun aceleliği göz önünde bulunduru
larak Komisyonumuz aynı gün konuyu ele almış Tasarının 1 inci maddesi sonuna, uygulamada görülen ak
saklığı gidermek maksadıyla «öğrenim durumlarına göre yükselinebilecek tavanı geçmemek ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ncı maddesindeki sınav şartı aranmaksızın yapılır» cümleciğinin ila
ve edilmesine karar vermiştir. 

Tasarının 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Başkan 

Zeki YILDIRIM 
Kâtip 

İhsan GÖKSEL 
Üye 

Bekir TÜN AY 
Üye 

Mahir CANOVA 
Başkanvekili 

Eihem AYAN 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Sözcü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

M. Utkan KOCATÜRK 
Üye 

ıNermin ÖZTUŞ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 323) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayın Kanunla 
Geçildi 19 uncu Maddesinin Bininci Fıkrasının 

tinümesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı 
Kanunla değişik Geçici 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalı
şan öğretim elemanları dışında kalan personel, 
30.9.1983 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirile
rek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları ya
pılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 
12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 
uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şar
tı dikkate alınmaksızın yapılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı V. 

A. B. Kafaoğlu 
Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Onman Balkanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğhı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof, Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik 
Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasmun Değiş-

tfaünıesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı 
Kanunla değişik Geçici 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi 
ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan 
çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 
30.9.1983 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirile
rek bu tarih esas alınmak suretiyle 657,sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları ya
pılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 
12.12.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 
uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şar
tı dikkate alınmaksızın, öğrenim durumlarına göre 
yükseline'bilecek tavanı geçmemek ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 46 ncı maddesin
deki sınav şartı aranmaksızın yapılır»;. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
M* özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof, Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M* Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
Af, R. Güney 

20 . 12 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof., Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 298 

Fayık Güngörmez Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3 /64) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 31 Aralık 1981 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-301-14902 

Konu : ölüm Cezası 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Taammüden adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak suçlarından sanık Kilis İlçesi, Kulyank Köyü, 
Hane 1, Cilt 080, Sahife 2 de nüfusa kayıtlı ökkeş oğlu, Güley'den olma, Kilis 1.1.1949 doğumlu Fayık 
GÜNGÖRMEZ'in TCK'nun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiyetine dair Kilis Ağır 
Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince onandığından yapılacak diğer işlem
ler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakanlığına gönderilen mahkûmiyet dosyası ve 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin onama ilamı, konu hakkındaki Adalet Bakanlığının 29.12.1981 gün ve 
1.134.9.1981/75783 sayılı yazısının bir örneği ile birlikte ekte gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 7 Ocak 1983 
.Esas No. : 3/64 
Karar No. : 36 

DANIŞMA MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA 

11.8.1980 tarihinde Hatice Güngörmez'i taammüden öldürmek suçundan sanık Kilis İlçesinin Kulyanlı Kö
yü Hane 1, Cilt 080, Sahife 2'de kayıtlı ökkeş oğlu, Güley'den olma 1.1.1949 doğumlu İslahiye İlçesi, Pı
narbaşı Mahallesinde oturur lokantacı ve halen Kilis cezaevinde tutuklu Fayık Güngörmez'in Kilis Ağır Ce
za Mahkemesinin 1981/45 Esas, 1981/140 Karar sayılı 14.7.1981 tarihli Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü 
maddesi gereğince ölüm cezasıyla mahkûmiyetine mütedair verdiği karar, Yargıtay Birinci Ceza Dairesince 
12.11.1981 tarihinde onanmak "suretiyle kesinleşerek, dosya Başbakanlığın 31.12.1981 gün ve 19-301-14902 sayı
lı yazısıyla Danışma Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça da Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda yapılan tetkik ve müzakere sonunda : 

Dosya münderecatına, kesinleşen Kilis Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesi ilamla
rına göre, suç tarihinden bir yıl kadar önce maktule Hatice Güngörmez'in sanığın erkek kardeşi ile evlen-
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dirilmek üzere istendiği, bu isteğin gerek maktule, gerekse anne ve babası tarafından kabul edilmediği, bun
dan sonra maktule Hatice Güngörmez ile İbrahim Güngörmez isimli diğer bir şahsın yöre âdetlerine uygum 
olarak imam nikâhı ile düğün dernekle evlendikleri ve sözü edilen evliliklen maktulenin hamile kaldığı, islahi
ye'de lokantada 267 lira alacak nedeniyle Murat Yalçın adlı şahsı öldüren o suçtan gıyaben tutuklu bu
lunan ve firarda olan sanık Fayık Güngörmez'in daha evvelden kardeşine varmaması nedeniyle maktuleyi 
öldürmeye karar vererek bu defa olay günü, kendilerine ait Zeytinlikte zeytin ağaçlarının altını çapalamak-
ta olduğunu öğrendiği Hatice Güngörmez'in bulunduğu olay yerine geldiği, onun yanına gittiği, tabancasını 
çıkararak maktule Hatice Göngörmez'e (sen neden benim kardeşime varmadında başkasına vardın - seni vu
racağım) dediği, orada bulunan İbrahim ve Şaban Güngörmez'in günahtır diyerek ona engel olmak istemele
rine ve yalvarmalarına rağmen tabancasının kabzıyla Şaban'ın kafasına vurduğu, maktulenin köye doğru 
kaçmak istediği, sanığın ise onun arkasından koşarak esasen yere düşmüş olan maktuleye tabancasıyla 5 el 
mermi sıktığı, daha sonra yanına iyice yaklaşarak çok yakın bir mesafeden iki el daha ateş ettiği ve cem'an 
5 kurşun isabet kaydetmek suretiyle maktuleyi taammüden öldürdüğü, olayı müteakip sanığın tabancasıyla 
birlikte olay yerinden kaçtığı, bilahara gıyabi tevkif müzekkeresi üzere Adapazarı'nda yakalanıp Kilis'e 
getirildiği 19.1.1981 tarihinde giyabi tevkifin vicahiye çevrildiği ve daha önce 14.6.1979 tarihinde Murat Yal-
çın'ı kasten öldürmek suçundan da Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılaması sonunda 30.6.1981 
gün ve 26/122 sayılı kararla 20 sene ağır hapis cezasına mahkûm edildiği ve taammüden maktule Hatice 
Güngörmez'i öldürme suçundan da ayrıca Kilis Ağır Ceza Mahkemesince bir üyenin sanık hakkında Türk 
Ceza Kanununun 59 uncu maddesinin uygulanması görüşüne karşı 1981/45 Esas, 1981/140 Karar sayılı ve 
İ 4.7.198 İ günlü ilamla Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesine göre öyçukluğu ile ölüm cezasıyla 
Mahkûmiyetine karâf veriidiği Yargıtay Birinci Ceza Dairesincede bir üyenin sanık hakkında Türk Ceza Ka-
ftüftünürt 59 ürtcu maddesinin uygulanması görüşüne karşı oyçokluğuyla bu hükmün onanması suretiyle ke
sinleştiği fthİaşilmi$tlf. 

fiu düfuffl karşısında hükümlü Fayık Güngörmez hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesinde kâ-
rrlu âdına herhangi bir yarar görülmediğinden, Komisyonumuzca Anayasanın 87, Danışma Meclisi İçtüzü
ğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Fâyık Güngörmez hakkındaki ölüm cezaimin yerine getirilme
sine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Bulunmadı 

Necip BİLGE 
Üye 

Çekimserim 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
üy# 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Yâ*u^ALTOİ» 
Üye 

Bulunmadı 

Halil ERTEM 
Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARİ 
Üy* 

Bulunmadı 

Turgut YBGENAGA 
üy# 

Bulunmadı 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Bulunmadı 

HaUİ GELEN DOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL-
Üye 

Damşma Meclisi (S. Sayısı : 298) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Fayık Güngörmez Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanon Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 12.11.1981 gün ve Esas 1981/4784, Karar 1981/4482 
sayılı ilamı ile kesinleşen Kilis Ağır Ceza Mahkemesinin 14.7.1981 gün ve Esas 1981/45, Karar 1981/140 sa
yılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan 
Kilis İlçesi, Kulyanlı Köyü, Hane 1, Cilt 080, Sahife 2'de nüfusa kayıtlı ökkeş oğlu, Güley'den olma 
1.1.1949 doğumlu Fayık Güngörmez hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe, girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 298) 




