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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda: 

Tokat Milletvekilli İsmet Hilmi Balcı, yurt 
dışındaki işçilerimizin sorulan ve, 

Çanakkale Milletvekili Zeikiye Gülsen, Ça
nakkale'de yapılmasından vazgeçilen çimento 
fabrikasına dair gündem dışı demeçte bulundu
lar, 

Erzurum Millletvekili Selçuk Erverdi'nin 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından istifa et
tiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkın
da, Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin 
kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 

A. O.'na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağı
tım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol 
Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 655S 
ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında 
ve akaryakıt, anadepo, depolama satış işlerinin 
Devlet eliyle yapılması ve anadepolarm Devlet
leştirilmesi hakkında kanun teklifleri (1/656, 
2/35, 2/631, 2/632, 2/635); (S. Sayısı : 777) nin 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
deleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 Aralık 1972 Perşembe günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30' da son 
verildi. 

Başkan 
Bakkanvekili 
Vahit Bozatlı 

Kâtip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Manisa 
Mustafa Orhan Baui 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu' 

nun, Ankara'da satılan gaz tüplerinin kontrol
süz satışına dair yazlı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/1433) 

2. — Diyarbakır Milletvekilli Sabahattin Sav-
cı'nıır, Diyarbakır ilindeki surların ve camifle-
riin onarımına dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderiilımiştir. (7/1434) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'mn, Diyarbakır'da kurulan peynir ve tereyağı 
fabrikasının inşaatına dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir (7/1435) 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Türkiye - Suriye sınırı üzerinde yasak
lanan arazilere dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1436) 

5. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep'te kurulan teılevizyoıı veri
cisi hakkında yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1437) 

6. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Alata 
Devlet Çiftliğinde bir kısım yüksek okul ve fa
külte açılmasına dair yazılı soru önergesi, Milli 
Eğimi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1438) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, fıstık 
endüstrisi projesine dair yazılı soru önergesi, Ti
caret ve Tarım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1439) 

8. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Dev
let Deniz Yollarına bağlı gemilerde seyahat eden 
yolcu sayısına dair yazılı soru önergesi, Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1440) 

9.—• Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinde tespit edilen linyit kömür rezervi
nin işletilmesine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1441) 

10. —• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Göksün ilçesinde yetiştirilen barbunya mahsulü
nün, tarım satış kooperatifleri tarafından satın 
alınmadığı hakkında yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (1/1442) 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muti ti'nun, 1970 - 1972 yılları içinde par
ti grupları ve Millet Meclisi Divan üyelerinin 
yapmış olduğu şehirlerarası telefon konuşma
larına dair Millet Meclisi Başkanından yazılı 
ısoru önergesi. (7/1443) 

_ 208 — 
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II — GELEN 

Tasarılar 
1. — Uydular aracılığı ile telekominikasyon 

uluslararası örgütüne (Intelsat) ilişkin anlaş
ma, İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı (1/758) (Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko-
mıisy onlarına^ 
• 2. — Türkiye Deniz Ticaret Odası kanunu 
tasarısı (1/759) (Ulaştırma, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklifler 
3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) (işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/795) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — Ankara Milletvekili Suna Turail'm, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/796) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci' mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi } 
(2/797) (Maliye ve Plân komisyonlarına) I 

Raporlar I 
6. — Fazla fiyatla İnlet satanların cezalan- I 

dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişle- I 
l i ve Adalet komisyonları raporları (1/113) I 
(S. Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 1.58'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 5 . 1970, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

7. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğ-
lu ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Ha- I 
tice'den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yeni- I 
mahalle 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm j 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyo- I 
mı raporu (2/96) (S. Sayısı : 161, 161'e 1 nci 
ek, 16.1'e- 2 nci ek ve 161'.e 3 ncü ek) (Dağıt
ma tarihleri : 18 . 4 . 1970, 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 28 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

8. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru- I 
luş ve Yargılama Usulleri hakkındaki Kanunu
nun 38 noi madesinin değiştirilmesine dair kanun I 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304, 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) 

KÂĞITLAR / 

(Dağıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

9. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğum
lu Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırıl
maları hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346, 
346'ya 1 nci ek, 346'y.a 2ncii ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 
(GÜNDEME) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesi
nin Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 
numarasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Ne-
cibe'den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek 
ve 347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kaytıh Döndü Şahin'clen doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı: 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
!(GÜNDEME) 

12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Gü
neş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gü-
müş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/53) (S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 
349'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15.6.1971, 
1.2.1972 ve 27.12.1972) (GÜNDEME) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeliklin ölüm 
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cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 35.0'ye 1 nci -ok ve 350'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihileri : 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

14. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20ı, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (ıS. Sayısı : 351, 
351'e 1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15.6.1971, 1.2.1972 ve 27.12.1972) 
(GÜNDEME) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffeitoğlu Havva'
dan doğma 8 .6 .1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
1 5 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) (GÜN
DEME) 

16. -_ İçel Milletvekili Celâli Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Bimi İşgüzar'm -ve Kocaeli Milletvekilli 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

18. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öz-
türkçline'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
udi maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360V1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 . 1972) (GÜNDEME) 

19. — Burdur MillötvekiH Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı gaitan karı, ko

canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adasfet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'c 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

20 . — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci belidinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci) 
ek) (Dağıtma tarihleri: 21 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

22. — Burdur Miletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci 
ek) Dağıtma tarihleri: 21 .6 .1971 , 4 ,2 .1072. 
ve 27 . 12.. 1972) (GÜNDEME) 

23. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
: Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
;ilc cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
îve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
c ı : 369, 369'a 1 noi ek ve 369'a 2 nci ek) (Da-
jğıtma tarihleri : 21 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
127 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 
; 24. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Aralan 
JBora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 ned maki-
; d esine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hak-
j kında kanun teklifi ve Adalet Komi&yonu ra-
jporu (2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci 
| ek ve 370'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri" : 
j 21 . . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
j (GÜNDEME) ' 
İ 25. — İçel Milletvekili Celâl Kargıiı'nm, 
i Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
I maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak-
I kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
k o r u (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci efcve 
! 377'ye 2 nci ek) (Dağıtnua tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972.ve 27 . 1 2 . . 1972) (GÜNDEME) 

26. — Adıyaman Milletvekili M, Zeki Adı-
= yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 neı macl-

— 210 — 
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desinİn tâdiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Kûmisyonu raporu (2/456) ' (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

27. — İçel " Milletvekili Çetin Yıimaz'm, 
27 . 5 .. 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hafekıııdaiki Kanuna 1 
madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 
413, 413'e 1 noi ek ve 413'e 2 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 
•(GÜNDEME) 

28. — Bartın ilçesinin. Esenyurt köyü ha
ne 47, cilt 20ı, sayfa 73 numarasında, nüfus si-. 
çiline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in öi'lüm. eczasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640.) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

29. — Artvin ili Borejka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesininhane 1, eilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpağiu Şadiiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do-

-ğumilu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 
511'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 
ve 27.12.1972) (GÜNDEME) 

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sa
yısı : 512, 512'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1973 ve 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

31. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ve 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (!S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25.5.1972 ve 27.12.1972) 
(GÜNDEME) 

32. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) 
ile kadınların mini etek giymelerinin menine 

dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek ) (Da
ğıtma tarihileri : 29 .5 .1972 ve 27.12.1972) 
(GÜNDEME) 

33. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27.12.1972) (GÜNDEME) 

34. — Nevşehir -Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay 
Üstçavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) 
(S. Sayısı : 718 ve 7.18'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 7 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) (GÜN
DEME) 

35. — 1944 doğumlu, Hüseyiııoğlu Azime'-
den doğma Zara'ınn, Tekke köyünde nüfusa 
kayıtlı Salim Görün özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525) 
(S. Sayısı : 725 ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19.5.1972 ve 27.12.1972) (GÜNDE
ME) 

36. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburc'un affına 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 15.9.1972 ve 27.12.1972) 
(GÜNDEME) 

37. — Sivas ili, İmranlı ilçesi!, Duran ma
hallesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca 
ve Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşli Mü-
rüvet Karaea ve yetimlerinin Öze] affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/368) (S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci, ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27 . 12 .1972) 
(GÜNDEME) 

38. — 1328 doğumlu, Adi kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27.12.1972) (GÜNDEME) 

39. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komis-

211 — 



M. Meclisi B : 30 28 . 12 . 1972 O : 1 

yonıı raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a. 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 
27.12.1972) (GÜNDEME) 

40. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'-
dan doğma Malatya'nın Oarmuzu mahallesin
den Befair Dur'un, Öml Affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. 
ıSayısı : 730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) (GÜN
DEME) 

41. — Sabık Pilot Assuhay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'an (Gezgin) 
Özel Affına dair kanun tasarısı ve Adalet (Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 
731'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihileri : 15.9.1972 
ve 28 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

42. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in, Özel Affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci 
-ek) (Dağıtma tarihleri 15.9.1972 ve 28.12.1972) 
(GÜNDEME) 

43. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet iBallı'nm, Özel Affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı :733 ve 733'e 1 nei ek) 

...»• *m><ö-<m* ••»-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ıSaati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekü Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşarg'd (Kayseri), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet .Meclisinin 30 ncu Birle [ sine devam olunacaktır. Ancak, daha -önce, 
simini açıyorum. gündem dışı konuşma talebi bulunduğundan, 

j gündeme geçmeden önce üç sayın üyenin gün-
Daha evvel almış olduğumuz (karar gereğin- | ^em dışı konuşma taleplerini yerine getirece-

ce, reform niteliğindeki tasarıların müzakere- j ğim. 
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(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 
(GÜNDEME) 

44. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısüyam mahalle
sinden -Süleyman Boznağ'm, Özel Affına dair 
kanun tasarısı ve Adailet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma talihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . :!972) 
(GÜNDEME) 

45. — 1929 doğumlu, MahiroğtLu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami! mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bediıvhanoğlu'tıun, Özel Affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
(GÜNDEME) 

46. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin' değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı fdu'&larla bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları 
raporları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

47. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (i/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tari
hi : 27 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 
Amerika eski Cumhurbaşkanı Hanri Truman'ın 
ölümü münasebetiyle gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça, eski 
Amerika Reisicumhuru Hanry Trumaıı'iu ölümü 
münasebetiyle Hariciye Komisyonu adına beyan
da bulunmak istiyorsunuz, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Manisa) — Sayın Başkan, sevgili milletvekili 
arkadaşlarım; 

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını 
değil, aynı zamanda bütün hür dünya ve insan
lığı, ölümü ile kedere boğan Amerika, eski Cum-
huıibaşkanlarmdan Hanry Truman'ın ufulü do-
layısıyle Adalet Partisi Grubu adına huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Franklin Del âno Roo-
sevelt'in yardımcılığına bizzat Roosevelt tarafın
dan istenmiş, böyle de seçilmiş olması o tarihte 
Birleşik Amerika'da ve hattâ dünya kamuoyun
da yadırganmıştı. Onun büyük ve kuvvetli şah
siyetinin meknuz olduğu varlığında, tevazu ve 
insan ile, insanlığa çok yakın görünen karakteri 
ilk başlarda Amerika'da ve dünyada onun için; 
«Pasiftir, hattâ saftır» şeklinde yanlış tefsirle
re yol açmış bulunuyordu. Sonradan, her geçen 
gün ve her sene, kendi memleketi ve vatandaş
ları dahil, bütün dünya Truman'a karşı büyük 
saygı duydu. Onun saf ve.pasif değil, bu görü
şün altında enerjik, prensip sahibi ve icraatın
da, yöneldiği hedeflere varmasını bilen bir insan 
olduğu tespit edildi. Nitekim Amerikan milleti 
sanki ilk başta vardığı yanlış teşsihin kefaretini 
ödermiş gibi, büyüklüğünü her vesileyle göste
ren bu mütevazi fakat kuvvetli adamı bağrına 
bastı ve Roosevelt'in ölmünden sonra Amerikan 
Anayasası gereğince otomatikman oturduğu ye
re ilk seçimde «Başkanımız budur» diyerek se
çimle işbaşına getirdi ve onu Amerikalım 33 ncü 
Cumhurbaşkanı yaptı. 

12 Nisan 1945 günü dünyaya gözlerini ka
parken Roosevelt, tarihte görülmemiş bir savaş 
alanı ve fakat ufukta da barışın pembe yüzünün 
yaklaşmakta olduğu yeni bir devrin müjdesinin 
izlendiği bir dünyayı terk ediyordu. 13 Nisan 
1945 günü yemin eden yeni Cumhurbaşkanı 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Truman, bu imajdaki dünyanın en sorumlu 
mevkiine geldi. Çünkü, bütün hür dünyanın gö
zü Amerika'ya çevrilmişti. Truman hakkında 
şimdiye kadar yazılanlardan çok fazlası bundan 
sonra yazılacaktır, bundan eminiz. 

Çünkü, hakikaten bu büyük devlet adamının 
birçok taraflarıyle, dünyaya ve siyaset adamla
rına akıl, iz'an, metanet, uzak görüşlülük, poli-
ka selâbet ve ahlâkının ne olduğunu ve nihayet, 
dünyanın tüm hürriyete kavuşması için insanlı
ğa yaptığı hizmetler, ihtiyar dünyamızın her ye
rinde anlaşılmış ve hürriyet aşığı insanlık cep
hesinde kalplere gömülmüştür. 

Truman, daha Başkan Yardımcılığına seçi
lirken kafasında bâzı fikirleri olan ve memleke
ti için o makamda bir insanın nelere dikkat et
mesi gerektiğini ölçüp biçmiş olarak bu vazifeyi 
almış bulunuyordu. Bu fikirlerle mücehhez, ken
disini yetiştirmek için nelerin yapılması icabet-
tiğini müdrik bir insan olarak Başkan Yardım
cılığına başlayan müteveffa Truman'ın, hangi 
emellerle dolu olduğunu bâzı konuşmalarından 
çıkarmak mümkündür. 

. Diyor ki, Truman; «Amerika'da Cumhurbaş-
î kanları muavinlerinin salâhiyet ve mesuliyetleri 
\ protokoler durumdan ileri gitmiyor. Bizim bu-
J günldi sistemimizde bir Cumhurbaşkanı muavini 

dereceler listesinde hemen Cumhurbaşkanından 
sonra gelir. Fakat o mevkiin, Anayasada sınır
lanan vasıfları, onu Cumhurbaşkanlığı mevkiine 
asla hazırlamaz. Yani, demek isterim ki, Cum
hurbaşkanı muavini olacak kimse, Cumhurbaş
kanlığı koltuğunu dolduracak vasıflar! taşıma
lıdır.» 

İşte, önceleri yadırganan Truman'ın, bu fi
kirleri ışığı altında Başkan Yardımcılığına baş
laması bir vakıadır. Sessiz, sedasız, gürültüsüz ve 
reklamsız kalmayı bilmiş, fakat asla pasif ve 
saf olmadan, dünya meselelerinin genişliğine ve 
derinliğine dalmış ve daima, satıhta kalmayı 
reddederek hâdiselerin mahiyet ve şümulünü 
eşeleyip bir aşamalar konjonktürüne kendisini 
sokabilmiştir. Truman'ın şu sözleri, onun, mil
leti hakkında ve ondan da ötede devlet ida
resi hakkındaki fikirlerini inikas ettirmesi ba
kımından, söylenmeden, tekrarlanmadan bıra
kılacak kelimeler değildir; «Bir memleket, yal-
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mz iplerin uçlarını ellerinde tutan imtiyaz
lıların menfaatleri düşünülerek değil, bütün 
vatandaşların çıkarları hesaplanarak idare 
edilmelidi'r» diyordu müteveffa Başkan. 

İşte sevgili arkadaşlarım, ilk zamanlarda 
onun Başkan Yardımcılığını yadırgayan milleti 
bugün onun arkasından yas tutmakta ve Ameri
ka Birleşik Devletlerinde çizgiler ve yıldızlar 
Bayrağı, gönderinde bir ay müddetle onun için 
yarım çekilmiş olarak • selâmlanın aktadır. 

Bugün hür dünyanın savunması stratejisini 
yürüten Atlantik Antlaşmasında Clıurçhill - Roo-
sevelt ikilisinin yanında, Truman'm bu Antlaş
maya kattığı fikirler büyük ağırlık taşır. Roose-
velt'in en zor günlerinde, yalnız Anayasa çer
çevesinde pasif bir yardımcı kalmamayı bilmiş 
ve ona her istikamette yardımcı olmayı vazife 
edinerek büyük hizmetler görmüştür. Bu çalış
ma temposu içinde daha Başkan yardımcısı iken, 
zamanın dünya meselelerine büyük bir alâka, 
idrak ve vukufla eğilerek, adetâ bilmeden, tah
min etmeden ve hiç ümidetmeden Cumhurbaş
kanlığı makamının icaibettirdiği formosyona 
kendisini sokmanın sırrına ermiştir. 

Başkan olduktan sonra yine reklamsız, şa-
matasız, büyük tevazu içinde ve fakat prensip
lerinden, görüşlerinden hiçJbir fedakârlıkta bu
lunmadan kendisini o makama alıştırmış ıbir in
sanın rahatlığı içinde dünyadaki faşist ve tota
liter devlet idarelerinin en kısa zamanda sonunu 
getirmenin çarelerini aramış ve neticeye de var
makta güçlük çekmemiştir. Bazan memleketinde, 
hazan da dünya kamuoyunda tenkitlere; mâruz 
kalmıştır. Bugün dahi münakaşa edilebilecek dav
ranışları olmuştur. Fakat bunlar ha'fekmda katı 
hüküm vermek için ihtiyar tarih, sahifelerini 
henüz tam mânasiyle açmış değildir. 

Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk kabine top
lantısı sonunda, Millî Savunma Bakanı Harry 
IStimsom kendisine, fevkalâde patlama gücü olan 
bir silâhın yapımında aşamalar kaydedildiğini 
söyler ve "birtakım da sathî bilgiler verir, Cum
hurbaşkanına, «Size bundan fazla bilgi vermeye 
yetkili değilim» dediği zaman Amerikan Cum-
hnılbaşkanı Truman, Millî Savunma Bakanının 
hu sözlerini büyük bir anlayış içinde karşılar. 
: Halbuki sonraları Atom bombasını Japon ya ya 
attıran adamdır, Truman. Attırmadan evvel na
sıl hesaplar yaptığını kendi anlatır ve der ki, 

«Bu hareketimiz yarım milyon insanın hayatına 
malolabilir, fakat harp uzadığı müddetçe insan
lığın hangi noktaya geleceği meçhulüm üzdür. 
Bu fasıla içindeyse kaç milyon insanın yok ola
cağının hesaba katılması gerekir.» İşte Truman' 
a uzatılan tenkit oklarının bir tanesi budur. 

İkinci nokta da; Cumhurbaşkanı olduğunun 
3 ncü günü Amerikan kongresinde yaptığı ko
nuşmada, «Almanya'dan, kayıtsız şartsız teslim 
olmasını isteyeceğim,» dediği andır. Filvaki 
onun bu sözleri kongre azaları tarafından ayak
ta alkışlanmışsa da, sonradan tartışması yapılan 
bu kararın, Avrupa devletlerarası dengede, bil
hassa Doğu - Batı münasebetlerinin aldığı şekil 
ile, birçok devletlerin içine düştüğü durum, bugün 
dahi tartışma konusu olmaktan çıkmamıştır. Ama 
dediğimiz gibi, tarih, henüz hu tartışmalara 
sayfalarım açmış değildir. Yalnız şu mahakkak-
tır ki, ikinci Atom bombasından sonra Missouri 
Savaş Cemisinde Japonya, teslim vesikalarını 
imzalamıştır. 

Truman'm biz Türkleri yakından alâkalı kı
lan iki hareketi vardır. Bunlardan bir tanesi; 
(bütün dünya devletlerine yardım babında ken
di ismini alan doktrin çerçevesi içinde, insanla
rın idamesi ve hekâsı için ortaya koyduğu fikir 
ve tatbikattır ki, bu cephesi.vle bizi, hem de aynı 
zamanda başka memleketleri kapsayan hayran
lık hâlesine bürünmüştür. 

li)45'te S talin bir mecnun giibi, zafer sarhoş
luğu ile Türkiye'den arazi ve boğazları talehe-
derken, müteveffa Truman, bütün heybeti, si
yasî ahlâkı ve selâbetiyle karşısına: dikilmiş ve 
Türkiye'yi -müdafaa etmiştir. Türkiye, Trumanî 
yalnız bu hareketinden dolayı unutmayacaktır. 
Stalin, İkinci Dünya Savaşı esnasında ve so
nunda bütün kerameti kendinden menkul bile
rek şımarmış ve asırlık emellerine Türkiye üze
rinde tahakkuk ettirme sevdasına düşmüştür. 
O kadar ki, Truman, kendisine Atom Bombası
nın ismini zikretmeden «Çok kuvvetli bir silâha 
sahibiz» dediği zaman Stalin, konu üzerinde 
hiç durmadan «Memnun oldum, öyle ümidede-
rim ki, bu yeni silâhınız Japonlar üzerinde te
sirini göstersin» diye umursamaz bir tavır da
hi ta'kınabijnıiştip. Stalin, ancak Atom'un Ja
ponya'da patlamasından sonra uyanmış ve rea
liteyi kavramıştır. 

Trınman hakkında çok yazılaca'k, çok söyle
necektir. Sözlerimi bitirmeden, onun Atom 
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Bombasını atarken kendisini «Dünyanın en i 
büyük barbarlığını yaptı» diye, tenkit edenle
re karşı, hemen harbin sonunda söylediği şu J 
sözleri buradan tekrarlayarak insanlık ve hür- j 
riyet âşığı olma vasıflarını da dile getirmek is- I 
terim. j 

Harp biter bitmez Truman şunları söyler; j 
«Savaş bitti ve fakat insanlığın acıları devam i 
ediyor. Artık düşman yok, ıstırap çeken bir in- j 
sanlık, milletler var. Şimdi tüm insanlığın, I 
dost - düşman ayrımı yapmadan refahına çalış-
maik lâzımdır. Bu itibarla savaşta mağlûbettik-
lerimize dahi yardım elimizi uzatmanın insanlık 
şerefine yakışır bir hareket olacağını ifade 
etmek isterim. «Böyle konuşan ve içinden de 
böyle arzu duyan 1 ruman'm, bilhassa Marshall 
Plânı tatbikatı da bu görüş ve hissedişin halesi 
içinde yürütülmüştür. 

İşte Truman, böyle bir Başkan Yardımcısı, 
böyle bir Başkan, böyle insan ve nihayet böy
le insanlık ve hürriyet âşığı '.kimseydi. Ölümün
den duyduğumuz üzüntü büyüktür. Hâtırası önün
de saygıyle dururken, başta Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşları olnıaik üzere bütün hür 
insanlık âlemine taziyetlerimizi iletir, Yüce 

• -Meclise saygılar sunarız. 

Teşekkür ederiz, Sayın Başkanımı. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Akça, ben takdim eder
ken bana gelen nottan yararlanarak sizi kür
süye davet etmiştim. Notta, Hariciye Komisyo
nu adına idi. Siz bir tahsis yaptınız. Eğer 
düzeltmeyeeekseniz, tamam. Yani bir yanlış
lık olmasın istiyorum. Ben başka türlü tak
dim 'ettim, • zatıâliniz başka türlü beyanda | 
bulundunuz. Her halde bir aıılaşmamazlık ol
du. 

ERTUĞRÜL AKÇA (Manisa) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grubu adına olacak 
efendim. j 

BAŞKAN — Tercih, sizin efendim, nasıl j 
isterseniz. | 

ERTUĞRÜL AKÇA (Manisa) — Grup adı- j 
na olacak. Sayın Başkan, o şekilde düzeltin | 
efendim. 

BAŞKAN — Tannanı efendim. | 
Sayın Ertuğı-ııl Akçamın grupları adını ifa- \ 

de ettikleri sözlerini, teessür ifade eden beyan-

28 . 12 . 1972 O : 1 

lavını; milletine, insanlığa hizmet etmiş her 
büyük devlet adamı gibi, Heııry' Truman 'm kay
bından Türk Ulusunun büyük teessür duydu
ğunu, Yüce Meclisin dost Amerika'nın duydu
ğu bu teessürü paylaşmakta olduğunu, ve ay
rıca bu teessürümüzün kendilerine iletileceğini 
Başkanlık olarak ifade etmek isterim. 

Şimdi, diğer gündem dışı söz taleplerini kar
şılayacağım efendim. 

2. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yü-
maz'ın, Malatya Birinci Noteri Avni Gebeş'in 
polisler tarafından 'dövülmesi ile ilgili gündem 
dışı demeci ve Devlet Bakanı Doğan Kitaplıyım 
cevabı. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili sayın 
Yusuf Ziya Yılmaz, Malatya Birinci Noteri 
Avni Gebeş'in polisler tarafından dövülmesi 
olayı ile .ilgili olarak gün dem dışı, buyurum. 

YUSUF ZİYA YIMAZ (Adıyaman) — S a 
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, -Malatya'da 
26 . 11 . 1972 günlü 5 polis tarafından dövülen 
motor arkadaşımızın bana yazmış olduğu ve ba
şından geçen bir hâdiseyi ve .burada benim 
hazırladığım notları sizlere arz etmek işitiyo
rum. Bunların hepsimi bir tarafa bırakıyorum, 
hâdisenin mücerret olarak bende bırakmış oll-
duğu t esiri. Yüce Meclisin dikkatine arz etmek 
için bu kürsüye, gelmiş bulunuyorum. 

•2b' . 11 . 1972 günü Malatya Birinci Note
ri Avukat .Avni Gebeş, öğleden sonra avdan dö
nüyor, şehir içerisinde kendi özel otosuyla, sa
ğır ve dilsiz bir çocuğa çarpmak suretiyle bir 
•trafik kazası yapıyor. Trafik kazasında yüzde 
•100 kusursuz olduğunu, çocuğun arka tanıtpcaıa 
çarptığını falan bunları hiç bahsetmeyeceğim. 
Ondan da gerçi bir suçu yoktur. Çocuğu alıp 
doğru hastaneye götürüyor. Doktorların tespit 
ettikleri kadarıyle ayağında kırık buluyorlar. 
Derhal bir trafik raporunun alınmasına zaru
ret olduğunu söylüyorlar. Bu arkadaş, yorgun 
argın haliyle, avdan dönmüş olduğu haliyle dıoğ-
rıı karakola gidiyor, o gün Rize - Malatya ma
çının olması hasebiyle hiç bir görevliyi kara
kolda göremiyor. Bütün polislerin statta gö
revli olduğunu öğrenince maçın devam ettiği 
yere stada gidiyor. Bir polis memuruna «Bıen 
avdan dönerken bir kaza yaptım, yaralı çocu
ğu hastaneye yatırdım, bir trafik raporu al-
mıak ieabediyor, beni bir trafik memuru veya 
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'ekibi ite görüştüm rseniz memnun olacağım» di
yor. Bu polis memuru «ben görevli değilim, bir 
dakika müsaade ederseniz, trafik memurların
dan birini çağırayım» diyor. 

Bu geçen zaman içerisinde, avdan döndü
ğü için, evine gidip üstünü başını değiştireme
miş olan arkadaşın ikilik kıyafeti tabiî nominal 
•olmadığı görülünce, bir sivil polis memuru bu 
arkadaşı aramak istiyor ve «sizi arıyacağım» di
yor. Arkadaş «hay hay beni anyabilirsiniz, fa
ika t sizin polis olduğunuzu ben neneden anlıya-
yım, lıüviyetinizi gösterin.» diyor. Sivil polis 
mnemuru hüviyetini gösteriyor ve arıyorlar, ar
kadaşta taibiî aslında bir şey yok. 

Hâdiseler buraya kadar normal cereyan edi
yor, hukuk içindedir. Her şey bir vatandaş
tan 'beklenilen şekilde cereyan etmiştir, bir 
Devlet memurundan beklenilen bir hareket ol
muştur ve bu ana kadar doğru yürümüştür. 
Fakat bundan sonra hâdisenin enteresan tara
fı haşlıyor. 

Hüviyetin kendisinden, sorulduğuna infial 
duyan hu polis memuru, arkadaşın ensesinden 
tutarak ağza alınmadık küfürlerle «Sen kim 
oluyorsun benden hüviyet soracak!» diye beş 
arkadaşı ile, maçın heyecanına kapılmış hiç 
kimıse de yok, tlenha bir tarafa çekerek, tâbiri 
caizse, burnundan kan gelinceye kadar bu ar
kadaşı coplarla, tekmelerle dövüyorlar ve he
men araibaya alıp karakola götürüyorlar. 

Enıniyeit Müdürü, Vali halberdar oluyor, 
Cumhuriyet Savcısı halberdar oluyor;, bütün 
güçleri ve kuvvetleriyle hu arkadaşı, şikâyetin
de ısrardan vazigeçirtmieye çalışıyorlar, ısrarla, 
dövülen vatandaşı şikâyetten vazJgeçirtmeye 
çalışıyorlar. Arkadaş ısrar ediyor «ıBen vazgeç
meyeceğim, beş tane polis memuru beni kıya
sıya dövmüşlerdir, buna halkları yoktur, ben 
hakkımı arayacağını.» diyor. 

Şimdi, gönül arzu ederdi ki, bu hâdise hiç 
değilse bu şekliyle burada kalsın. Hayır. Polis 
memurlarından iki tanesi derhal resmî vası
talara bindirilerek Devlet Hastanelerinle gönde
riliyor, rapor aldırılıyor. İki tane polis onar 
îgün mü onheşer gün mü, gününü bilemeyece
ğim, bu vatandaş tarafından dövüldüklerine da
ir rapor alıyorlar, ikisi davacı, üçü şahit olmak 
suretiyle hâdise mahkemeye intikal ediyor. Gö
revli Devlet memuruma karşı ,gelmiek, dövmek ve 

hakaret suçundan Malatya Asliye Ceza Mahke
mesinde mahkemesi görülmıdktedir. 

Buna da bir diyeceğimiz yok; mahkeme, ken
disine gelen delille bağlıdır, netice itilbarrylıe 
hükme varacaktır., Fakat, mühim olan, can ve 
mal emniyetini korumakla görevli bulunan po
lis teşkilâtının, bu derece bir tertibin içine gir
mesi, İçişleri Bakanından tutun Vali ve Emni
yet Müdürünün de yakın müzaheretlerini gör-
üuek suretiyle polisin bu tertibin içime girmesi
dir. 

Şimdi bu vatandaş avdan dönüyor, başından 
hüyüik bir hâdise geçmiş, bir trafik kazası yap
mış, bir çocuğun layağı kırılmış, ne olacağını 
bilmiyor. Bir görevli Devlet memuru arıyor, 
görevli Devlet mıeımnırları bu arkadaşı ıslatın
ca ya kadar dövüyorlar, .karakola götürüyorlar, 
rapor alıyorlar ve biz hu vatandaş tarafından 
dövüldük diyorlar ve büyük bir ihtimalle bu ar
kadaş sevkcdildiği mahkemeden ceza görecek, 
belki de memuriyet hayatını sekteye uğratacak 
kadar mağdur olacaktır. 

Şimdi, gözlerinizin önüne getirtmek istedi
ğim manzarayı tasavvur buyurun; bir vatan
daş Herkül değil İsi beş tane görevli polisi, cop-
lu, tüfekli, tabancalı polisi dövebilsin. Eğer, bu 
kadar kuvvetli ve kudretli bir arkadaşsa, ger
çekten tebrik etmek lâzım. Bu heyecan, bu si
nil" ve bu buhran içerisinde bir vazifeli Devlet 
mıemıurunu arayacak, onu vazifeye davet ede
cek ve üstelik de onları dövecek.. Ben bunu 
mantıkla, iz'anla telif edemiyorum. Ancak, bu
nu mantık ve iz'anla telif edelbilnıek için Ma
latya Valisi zihniye tiride, Emniyet Müdürü zih
niyetinde ve sayın İçişleri Bakanımızın kafasın
da bir insan olmak gerekir. Ben, bunların hiç 
'birisinin kafasında olmadığımı açık açık beyan 
etmek isterim; normıal ve mantıklı bir .insanım. 

Hâdise burada bitmiyor; İçişleri Bakanı bir 
müfettiş gönderiyor. Artık bundan sonra Müfet
tiş tertiplenen hâdisenin neresine el dokundur
sun? Beş tane polis, üçü şahit, ikisi davacı, ma
çın o heyecanında tek bir kişi dahi bu hâdi
seyi görmelmiş ,olsa olsa kapıda bilet satan me
murun bu hâdiseye şahit olması mümkün, ona 
da polisler tarafından ne dereceye kadar iş
kence edildiğini bilemiyoruz. Bunlar dinlenmiş; 
fakat ne olacağım] bilmiyorum, mahkemenin 
bileceği bir safha. 
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Şimdi bu vatandaş ne yapabilir? Hıka ki hak-
lâ karşı .karsıya bu vatandaşı siz bıraktığınız 
zaman yanın Öbür gün kimlerin dövüleibileceğini 
Önceden kestirmek elbette mümkün olmaz. Ya 
bu memlekette kanun vardır, ya bu menılelket-
te Kak ve hukuku arayacak bir zabıta kuvvetti 
vardır veyahut ta gücüne kuvvetine güvenen 
vatandaş piyasaya çıkacak, eski devirleri eşkıya
lık devrini yaşatacaktır; başka çaresi yoktur 
bunun. 

Size verdiğim bu misal tek değildir. Son bir 
ay içerisinde Malatya'da buna benzer 30 tane 
hâdise olmuştur; aman Anlkara duymasın, aman 
İçişleî'i Bakanlığı duymasın, aman bunu örtbas 
edelim. endişesiyle... 
- REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başka yerler
de de var, İstanbul'da da var. 

MEMDUII EKŞİ (Ordu )— Her tarafta var. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Efen
dini, ben sadece Malatya'yı söylüyorum, Ma-
ra.ş'ı söylemiyorum, Siverek'ini söylemiyorum, 
Türkiye'nin 67 vilâyeti aynı şekilde. İstanbul' 
un sokak ortalarında eşkıyalardan geçilmiyor, 
Devlet otoritesini koruyacak polisten bahset
meye imkân yolktur, her tarafı böyle; müşahhas 
hâdise ile bağlı kaldığım için başka yerlerden 
Ibalhsetmek istemiyorum. 

Şimdi, bu vatandaş bana yazdığı acı şeyle
ri, başından geçenleri size okusam, emin olu
nuz gözleriniz yaşarır. Bu arkadaş lalettayin 
bir vatandaş değildir. Yani ben «her dövülen 
insan haildi dövülür» diye bir iddiada deği
lim. Bu arkadaş, 46 yaşında, bir devre Malatya 
Belediye Reisliği, uzun seneler Sümerbank Hu
kuk Müşavirliği yapmış, yani en azından İçiş
leri Bakanına ve sayın Valiye idaıî bakımdan 
Tüıüdye'nin meseleleri bakımından ışık tutacak 
ıkültürde bir insandır. E, insaf ediniz, tedbir al-
mıayacaksınız, «polisim haklıdır» diyeceksiniz, 
«dövülen haksız» diyeceksiniz, ondan sonra da 
«ıbıı memlekette sokak hâdiseleri olmasın» diye
ceksiniz.... 

Anadolu'nun hissiyatını bilmek lâzımdır. 
Malatya'da yarın öbür gün bir ayaklanma ol
duğu zaman, Emniyet Müdürü'nün ve Vilâye
tin camları kırıldığı zaman bunun tak müseb
bibi İçişleri Bakanıdır. Buna tedbir alacalksın. 
Üç tane. polisi, valiyi, emniyet müdürünü bu 
hâdisedeki ihmalleri sebebiyle muaihaze etme-
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yen bir Bakanın mevkiinde oturmaya hakkı 
yoktur. Yazık olur onu taşıyan Devletin ben
zinime ve yazık olur onu taşıyan şoföre1 verilen 
maaşa. 

Çocukluk arkadaşımdır, beraber üniversite
yi, liseyi ve ilkokulu okuduğum bir arkadaşım
dır; onun heyecanını ben dile getirmek mecbu-
riıyetin'deyinı. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Teşekkür edenim. 
DEVLET. BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Buyurun sayın Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; sayın hatibin de söylediği gibi çocukluk 
ve okul arkadaşının başından geçen bir hâdi
seyi burada anlatırken heyecanlanmasını ma
zur görmek lâzım. 

Ancak, meseleleri bu kürsüye getirdiğimiz-
! de, bir mıaıhallî meseleyi tüm Türkiye'ye teşmil 

ederek, bir mahallî hâdiseyi tüm emniyet men
suplarına teşmil ederek, zor şartlar içinde va-

j zife gören bu arkadaşlarımızın moralini boz-
| inak hiç birimizin hakkı olmasa gerektir. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — İç
işleri Babanı cevap versin beyefendi, siz hâdi
seyi bilmiyorsunuz. Sırf konuşmak: için kürsü
ye çıktınız. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Ben Devlet Bakanıyım ve Hükü
met adına konuşuyorum, dinleyeceksiniz, ben 
sizi dinledim. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran-, müsatade bu
yurun efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Dinleye dinleye bu hale geldik zaten. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Malatya'dakd bir vakayı söyledi
ğiniz gibi, İçişleri Bakanı tahkik ederken, ora
ya bir müfettiş göndermişken, meseleyi İs
tanbul'daki asayişsizliğe, İstanbul'da polisin 
olup olmadığına, Türkiye'de emniyetin olup ol
madığına getirirseniz, müsaade ederseniz, bu 

I Hükümette görev almış, mesuliyet almış bir 
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arkıada.şınrz olarak buna bir - iki 'kelimeyle de
ğineyim huzurunuzda. 

Ben demiyorum ki, hâdise olmamıştır. İçiş
leri Balkanı da demiyor..; Söylediğiniz gibi, mü
fettiş; göndermiştir. Hâdis'e olmayan yerte müfet
tiş, gider mi"? 

Ben demiyorum ki, başka yerde de hâdise 
olmamıştır, ama münferit hâdiseleri Türkiye'de 
asayişi, emniyeti .'teminle görevli tüm arkadaşla
ra teşmil etnıefc, bunların tümünü birden va
zife yapmaz veya vazifesini kötüye kullanır şe
kilde burada tasvir etmek, tavsif etmek, bir 
nevi .milleti suça teşvik etmek de doğ ITI değil. 

Yani, şimdi 'bir arkadaşınızın başından bir 
ş)ey geçti Eğer kanunsuzluk varsa, elbetteki mü-
ı&efbflbibi cezalandırılacaktır. Malatya'da bilmem 
lemniyetin camları kırıtırsa, Malatya'da bil -
•meni Valinin camları 'kınlıma, bundan mesul 
biz değiliz gibi, kürsüde höyle şeyler söylenile
nin yeri var mı, onu bilemiyorum?.. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Olaylar her zam'an halkı tahrik etmiştir. Bunu 
ıbear teşvik etmedim, olaylar taıhrik etmiştir. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşını, burada 
böyle söylenmedi! diyoram!. Biz burada olayları 
tathrik •ötmek için değil, olayları yatıştırmak, 
olayların üstesinden gelmek için bulunuyoruz. 
Dernek istediğim o. 

Simidi, feir arkadaşınızın uğradığı, yaıhut bir 
yerde vukübulmuş bir ha,ksı>zlığı vesile yapıp; 
«Bakanın arabasına yazık, benzinin'e ya&ık, şo
förüne yazıik» diyecek neticeye götürmek, bil
miyorum, insafla telif • •edilebilir mi? 

Haksızlık olabilir. Mesele vardır, mesele ol
duğu için de oraya müfettiş gitmiştir. Bunun 
neticesi de sizi memnun etmeyebilir. Meseleyi 
'buraya getirirsiniz, haklısınız. Ben, bu hâdisede 
veya demin arkadaşımın söylediği gibi, baişka 
bir yertdejki hâdisede, bana da intikal eden baş-
kıa bir yerdeki hâdisede demiyorum ki, o hâdi
seyi yapanlar haklıdır. Elbet ki, bunu huzura-
nmda demek müîm/kün değil, hiç bir yerde raiim-
'kün değil. Herkes •görevini yapacaktır. Bilhassa 
memleketin ve miUetin emniyet ve asayişini te
minle görevli bu arkadaşlarımız görevini yapar
ken ço)k da&a titizlikte hareket etmelidir. De
ğerli arkadaşlarımın elhtet ki, mıesel elerin i bu
raya getirirken heyecanlarını kabul ediyorum. 

Bilhassa bu meseledeki heyecanları çok dana, 
faızkdır, bunu da kabul ediyorum. Ama, istir
hamı ediyorum, tümüyle teşkilâtı muhatap kıl
mayalım, şevklerini kırmayalım. Onları teşvik 
•edelim, ama haksızlığın da önüne hep beraber 
çıkalım. 

Sa y gı I a r s una ıvinı. 

HASAN OETİNıKAYA (Eransan) — Hükü-
rajet olarak, olay nasıl cereyan etmiş, anlatıl-
lınadı. 

BAŞKAN — Efendim, aaym üye hujkuk dı
şına. taşan ve o itibarla, meşruluğunu kayfbeden 
bir davranışı kastederek, konuşmuştur. Hukuk 
içindeki davranışlarda da elbet ne Hükümet, ne 
de bir sayın üye hiç. bir yetkiliyi muaheze et-
mieyi düşünmez. 

Herhalde anlaşılamayan nokta bu olsa ge
rek. 

3. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı* 
nın, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü kutlama 
konusunda gündem 'dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abidin İnan Gaydalı, 50 
nci yılın kmtlamıa hazırlığı sebebiyle Ulaştırma 
Bakanlığını bir uyarıda bulunmalk üzere söz 
istemişsiniz. 

Buyurunuz efendim. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gidecek Ekimde Cumhuriyetimizin 50 nci 
yılını kutlayacağız. Dünya milletleri içinde bu 
kutlamayı en çok hak kazanmış devletlerden 
biri olarak bu mutlu döneme gelmiş bulunmak
tayız. Akıllara durgunluk verecek kadar .im
kânsızlıkları yenerek, şahane bir kurtuluş .sa
vaşından çıkıp, çağdaş uygarlık düzeyine en 
kısa sürede erişmiş bir Devletiz.. 

Pek çok kurumların Cum'huriyetimiızin 50 
nci yılını en mükemmel şekilde kutlama, gele
cek yıllara bu muttu günden dev yapıtlar 
intikal ettirme çabası, âdeta bir yarışma- içi
ne girdikleri şu sıralarda bu mutlu devreyi 
acunsal ilgi uyandıracak şekilde kutlamaik, 
dünyanın dört bir yanından milletlerce bilhas
sa her çağdaki öğrencinin filatelük klasörleri
ne girme olanağına sahip PTT idaremizden hiç
bir haber alamamış olmanın teessürünü duyu
yorum. 
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Birçok devletler kendi kuruluşlarının de
ğil 50, hattâ 25 nci yıllarını hile dünya çapın
da filatelik sergiler açmak suretiyle kutlamak
tadırlar. Böyle bir serginin peke ok çeşitli fay
daları vardır. Üzerinde dünya filateli âleminin 
ilgi duyacağı çeşitli motifler' taşıyan pullar çı
kartmak suretiyle Cumhuriyetimizin 50 nci yılı
nı, dünyada her konuda pul toplayanlara ulaş
tırmak:, duyurmak olanağı sağlanacaktır. 

Şu anakadar çeşitli kuruluşlar Cumhuriye
timizin 50 nci yılını nasıl kutlayacaklarmı 
muht-elif vesilelerle açıklamışlar ve çalışmala
ra .-da başlamışlardır. 

PTT İdaremiz ise her yıl çıkarmakta oldu
ğu 10 - 12 seri pul arasında Cumhuriyetimi
zin 50 nci yılında da bir seri pul çıkaracağını 
emisyonlarında belirtmişlerdir. Düşününüz, kos
koca PTT İdaresi Cumhuriyetin 50 nci yılını, 
diğer hâtıra serileri arasında, çıkaracağı bir 
tek seri pul ile kutlayacaktır. 

(Sayın milletvekilleri, bu gayret ise hiçbir 
anlam taşımaz. PTT İdaresi 1972 emisyonunda 
hâtıra ve sürekli posta pulu olarak 14 seri pul 
Ibastıranıştır. Bunlardan 3 tanesi 26 Ağustos 
Zaferinin 50 nci yıldönümü, bir tanesi 30 Ağus
tos Zaferinin 50 nci yıldönümü, bir diğeri de 
İzmir'in kurtuluşunun 50 nci yıldönümü için
dir. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşuna temel 
olan 3 büyük zaferimizin 50 nci yıldönümü için 
PTT İdaresi tam üç defa pul çıkartmıştır. Ne 
yazık ki, bu pullardaki tema ve renklerinin 
zevksizliği yürekler açısıdır. 

Bir filatelist olmayan, bu acıklı durumu sez
meyebilir. Bu bakımdan Sayın Ulaştırma Ba
kanımız ve hattâ PTT Genel Müdürümüz dahi 
bu konudan habersizdirler. 

Cumhuriyet tarihimizin medarı iftiharı dün
ya: çapında üç büyük tarihî zaferimizin 50 nci 
yıldönümü için çıkartılan bu pullarm renk ve 
desenini dahi hatırlayamazken, bir tek defa çı
kartılacak olan pullarla mı Cumhuriyetin 50 
nei yıldönümünü kutlayacağız ? 

PTT İdaresi elbette ki keyfî olarak mütema
diyen pul çıkartamaz, ama bir beynelmilel ser
gi ona > bu sergiyi vesile ederek, sergi için ya
pılmasına konu olan olay ile ilgili yılda üç -
ÛöH, hattâ beş defa pul çıkartmak olanağını 
sağlayabilirdi ve bu husus PTT'niıı yetkilile
rine! ve bildirim kadarı ile Sayın TIIaştırma Ba

kanına intikal ettirildiği halde, PTT İdaresi 
maalesef bu fırsatı değerlendirememiş ve Bal
kan memleketleri çapında olsa dahi, böyle bir 
sergi için harekete geçmemiştir. 

Cumhuriyet imizin 50 nci yıldönümünün tok se
ri pulla kutlamayı yeterli bulan PTT İdaresine, 
3 milyonluk İsrail'in kendi Cumhuriyetinin ku
ruluşunun 25 nci yıldönümü olan 1973 yılı Ara
lık ayında bir beynelmilel pul sergisi açacağı
nı huzurlarınızda hatırlatmak isterim. İsrail 
Devleti bu sergi dolayısıyle özel hâtıra pulları
nı da çıkartmaya başlamış bulunmaktadır. 

Bu açıklamalarımla PTT idaremizi uyara-

bildiysem çok mutlu olacağım. 
.Sayın Başkanımıza ' şükranlarımı ve Yüce 

Meclise de hürmetlerimi arz ederim. 

4. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm 
Bütçe Plân Komisyonundun istifa ettiğine dair 
önergesi (1/355) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonundan 
istifa eden bir sayın üyenin önergesini: oku
tuyorum : 

ıSayııı Başkanlığa 
Bağımsızlar Koııtenjaımmdan seçilmiş ol

duğum Bütçe Plân Komisyonu üyeliğinden is
tifa ediyorum. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi- say
gılarımla arz ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Adalet Komisyonu Başkanlığıyım Hava 
kirlenmesinin Önlenmesi ve Hava Kirliliği ile Sa
vaş kanunu tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 
1953 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin, ge
çici komisyona havale edilmesine dair tezkeresi 
(2/787, 3/987) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanının: 
bir tezkeresi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2/787 esasta kayıtlı Temiz Hava Kanunu 

tökllfini görüşmek üzere Genel Kurulun 
22 . 12-. 1972 tarihli 26 neı Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyona; İçişleri, 
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vSağJık ve Sosyal Yardım komisyonlarınca bir- I 
1 eştiril erek karara bağlandıktan sonra komis
yonumuza intikal eden ve aynı mahiyette olan, 
1/201 esasta kayıtlı «Hava Kirlenmesinin ön- j 
lenmesi ve Hava Kirliliği ile Savaş Kanunu ta- I 
sarısı»1 ile Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ ve 3 arkadaşı'nm, 2/258 esasta ka
yıtlı 195:] -Sayılı Un umî Hıfzısıhha Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi»- J 

ÎV. — GÖRÜŞ 

1. — Petrol Reformu Kanunu tasarısı ve İs-
tembul Milletrekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı- \ 
nın, Petrol Kanunin un bâzı maddelerinin de- I 
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senato s ı Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal- j 
dırıhnası ve mal varlığının \Türk Petrolleri A. O: ı 
na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şir
ketine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanu
nu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilme
si, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve akarya
kıt, eınadepo, depoluma satış işlerinin Devlet eliy
le yapılması ve anadepoların Devletleştirilmesi 
hakkında kanun teklifleri re Maliye, Ticaret, 
Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 84 
sayılı Geçici Komisyon raporu (1/656, 2/35, 
2/631, 2/632, 2/635) (S. Sayısı : 777) (1) 

BAŞKAN — Petrol Reformu Kanunu tasa
rısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası C. H. P. Grubu adına Sayın Hü
seyin Baytürk'tedir. Yalnız bu arada Komisyon 
da söz istemiş bulunmaktadır. J 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAITÎT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baytürk arkada
şımız da konuşsunlar, ondan sonra görüşmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Baytürk. 
O. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY

TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz Petrol Reformu Ka
nunu tasarısının en önemli iki maddesinden bi- { 

(1) 777 S. Sayılı Basmayazı 27 nci Birleşim 
Tutanağı nın sonundeıdır. 

I nin havale edilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Millet; Meclisi Adalet Komisyonu 
| Başkanı 
I İstanbul. Milletvekili. 

İsmail Hakkı Tekine! 
BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiş-

I tir-
7LEN İŞLER 

vı ve sonuncusu olan bu madde üzerinde söz al-
i i .mış bulunuyorum. 

Kanunun tümü üzerinde iki gün devanı eden 
müzakerelerde de bu iki madde üzerinde, uzun 

. uzun duruldu. Çünkü, bu tasarının reform: nite-
I ligi bu iki maddeye bağlı idi. Bunlardan birisi 

maalesef komisyondan geldiği gibi Yüce Meclis
ten geçti. Bunun üzerinde tabiî duracak deği
lim, zaten durulmaz, fakat kanaatime göre, bu 
madde ile bu tasarı büyük çapta reform niteli
ğini kaybetti. Eğer, biz bu 6 ncı madde üzerin
de biraz durur ve Hükümet tasarısındaki metni 
6 ncı madde olarak kabul edersek, reformdan 
uzaklaşmış olan bu tasarıyı, kanaatimce bir de
receye kadar reforma yaklaştırmış oluruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet tasarısında 
«Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ile 
belge alma hakkı Devlet adına Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine aittir.» deniyordu, fakat bunu 

I Komisyon «Müsaade, arama veya işletme rııh-
I salnamesi ile belge alma hakkı Devlet adına, 

G327 sayılı Kanunla bu maksatlar için kurul-
I muş olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı-
î na aittir.» şeklinde değiştirmiştir. Bir sayın 

arkadaşımızın söylediği gibi, bu, bir dereceye 
kadar kamu tekeli görüntüsünü veriyor. Gerçi, 
TPAO'nın da Kamu İktisadî Teşebbüsü veya 
teşekkülü olup olmadığı münakaşa mevzuudur. 
Her ne kadar 440 sayılı Kanunun tariflerine. 
uyuyor ise de, öte yandan yine de bir anonim 
şirkettir; bir yandan Başbakanlık Yüksek De
neticinle Kurulunun murakabesine tabi, ama di
ğer yandan da bunun dışında kalan tarafları 
var. 

Biran için düşünelim ki, TPAO bir Kamu İk
tisadî Teşekkülüdür ve bütün yetenekleri de 

I haizdir; teknik bilgisi vardır, teknik gücü var-
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dır, arkadaşımızın söylediği gibi «know how»> 
yeteri kadar vardır, - ki bunu biz «bilginin tec
rübesi» olarak Türkçe'ye tercüme edeceğiz, pa
tentle gelen bir yabancı deyimdir - ama netice 
itibariyle bir şirkettir. Bütün Türkiye için bü
tün arama ve işletmeyi TPAO'dan beklemek, 
kanaatime göre haksızlık olur. Dünyanın en bü
yük şirketleri bile TPAO'na verdiğimiz vazife
nin altından çıkacak kudrete sahip değildir. 

Türkiye 762 G'OO km2 alana sahip bir memle
kettir. Bunun aşağı - yukarı % 50 - 60' kadarı 
sedimantasyon yoluyle teşekkül etmiş arazidir 
ki, Sayın Kıratlıoğiu'nım dediği gibi, petrol te
şekkül etmesi lâzım gelen strüktürler aşınmış
tır, fakat hangi kısımda aşındığını, hangi kı
sımda aşınmadığını bilmek için yine de arama 
yapmak lâzımdır. Dolayısıyle bu da Türkiye ça
pında büyük bir iştir. 

Hükümetin getirdiği metinde «Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri» deyimi vardı ve bu deyini:' 
tekil değil, çoğuldu, yani Hükümet bir Kamu 
İktisadî Teşebbüsünü görevlendirirdi, eğer bu 
ihtiyaca kâfi gelmezse ikinci bir Kamu İktisadî 
Teşebbüsüne de, birinciye yardımcı olarak ve
ya birincisine paralel olarak vazife verebilirdi. 
Tabiî şimdi, Hükümet metnindeki «Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri» deyimi yerine, Komisyonun 
kabul ettiği metinde olduğu gibi, «Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı» denince, bu tek 
bir kuruluş oluyor. Yani, TPAO'na yardım et
mek veya bunun, işini bölecek ikinci bir kuruluş 
kurma yetkisi bu madde hükmüyle Hükümetin 
elinden almıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvelki ko-j 
nuşmamda da arz ettiğim gibi, Türkiye, birçok; 
yerde çok yönlü arama yapılması lâzım gelen-: 
bir arazi strüktürüne sahiptir. Bu sebeple temel \ 
ve bilimsel etütleri yapabilecek ve TPAO'na .; 

yol gösterecek veya TPAO ile müştereken ça-j 
lışabilecek ikinci bir kuruluşa ihtiyaç olduğu' 
kanısındayım. ! 

Bugün -Türkiye'de tok arama yapan yaban
cı şirket Sbeirdir. Bitaraf olarak söylemek'la
zımsa, yurdumuza gelen 52 yabancı şirketten 
a raim a ve istihsal sondajlarını TPAO ile aşağı -
yukarı paralel yürüten tek şirket Shell'dir. | 
Elimde 1969 yılında Petrol Dairesi Başkanlığı-. j 
ıını «Petrol faaliyetleri» diye çıkardığı bir ha
rita var, bu haritaya baktığımız zaman bu hu

susu orada görmekteyiz. Bunun dışında diğer 
şirketler birkaç. arama sondajı yapmışlar ve 
tahmin ederim ki, bu buldukları yerdeki istih
salle yetinmekte ve yeni bir arama safhasına 
giımemoktedirler. Shell de, yukarda arz ettiğim 
şekilde halen petrol sahası diye 'Shell'ee bilinen 
sahanın dışında da bir arama yapmamaktadır, 
bulunmuş olan sahada daha ziyade developman, 
istihsal kuyuları acımaktadır. Halen bu sahanın 
dışına onun da taştığı yok. 

•Muhterem arkadaşlarım, demek ki, yarın 
bütün Türkiye'nin aranması TPAO ya kalacak
tır. Az evvel söylediğim, gibi, TPAO nun teknik 
imkânları ve bütün yetenekleri mevcudoka dahi 
nihayet bir kuruluştur; dünyada en büyük şir
ketler bile bir memlekette tek başına arama ya
pamıyorlar; daha evvelki konuşmamda da arz 
ettiğim gibi, tennel ve bilimsel etütleri yapan ve 
Devlet tarafından finanse edilen kuruluşlar da 
olduğu halde. 

Şilindi ben buradaki önergemde de - bu hu
susta bir önergem var - belirttiğim gibi Hükü
met teklifinin kabul edilmesi birçok problem
leri ve ilkinci madde ile reform niteliğinden 
uzaklaşmış olan tasarıyı bir dereceye kadar re
forma yaklaştırmış olacaktır. Bunun şimdiden 
halledilmesinde büyük faydalar olacağı kanısın-
dayımı. Belki, ileride bir kanun teklifiyle TPAO 
ya paralel veya ömetütlerini yapabilecek bir te
şekkülü kurabiliriz.. Şimdiden buna lüzum yok
tur diye düşünenler de olabilir, ama kanıma gö
re buna şimdiden lüzum vardır. Çünkü, az evvel 
söylediğim gibi, Türkiye'nin arazisi çok dağı
nık, petrol da buna mümasil olarak dağınık böl
gelerde ve küçük havzalarda. Yani, bu küçük 
dediğimrz havzalarda petrol bulunduğunda bu 
havzalar büyük havzalar da olabilir, dolayısıy
le bu bir öııgörüştür. Bu, Allahm Türkiye'mize 
bir lûtfu, diğerlerâne bir havzada, büyük petrol 
yatakları, büyük petrol rezervleri verdiği hal
de bize de böylesini vermiştir, belki bu küçüik 
gözüken rezervler ileride inşallah komşuları
mızdaki, gibi büyük petrol sahaları haline gelir
ler, fakat bunların aranması, lâzım, çok yönlü 
aranması lâzım, 

İşte l;v o akımdan bendemiz, önergemde de 
belirttiğim gibi, tasarıya reform niteliği verecek 
iki mühimi maddeden bilisi olarak düşündüğüm 
6 ncı maddeye, TPAO ferine kamu teşebbüsleri, 
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yani Hükümetin teklif ettiği» Devlet adına Ka-
tmu İktisadî Teşebbüslerine aittir» ibaresinin 
t ınmasında büyük faydalar görmekteyim, bu hu
susta- bir önergem, de Başkanlığa verilmiş bu
lunmaktadır. Eğer önergeni Yüce Meclis tara
fından kabule şayan görülürse, yarın yeni bir 
madde getirilmesi zahmetinden kurtulunacağı 
gibi, TPAO ya da büyük çapta yardımda bu
lunulacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin muhtelif yer
lerine serpilmiş olan bu havzaların çok yönlü 
aranması da kolaylaşmış olacaktır. 

Türkiye'deki petrol rezervi için bâzıları ev
velâ 200 milyondan başladı 150 milyona' indi. 
Sayın Balkanın söylediği gibi 38,5 milyon, bu
nun da 21 milyon civarındakini akhğıfmıza gö
re, 16 milyon civarında bir petrol rezervimizin 
'Olduğu düşünülüyor İd, ben tabiî buna inanmak 
istemiyorum, benim gibi her halde hiç biriniz 
'de inanmak istemezsiniz; Türkiye'de bunun çok 
üstünde bir rezerv vardır, fakat aramak lâzım
dır. İşte aramayı da, çok yönlü yapmak lâzım; 
çok yönlü bir arama için yalnız TPAO dan faa
liyet beklemek bir haksızlık olur, Yarın TPAO 
•bunu yapam ayacaktı/r, çünkü teknik yetenekle
ri, imkânları ve malî durumu - finanse edilmiş 
olmasına rağmen - buna müsaidolımayacaktır. 
Çünkü, muayyen bir şirketten muayyen kapa
sitede bir iş istenir. Bizim, Türkiye için TPAO 
dan istediğimiz iş kanımea fazladır. 

Burada aklınıza bir sual gelebilir: O halde 
Baytürfc yabancı şirketlere neden taraftar de
ğildir, madem çolk yönlü bir arama istiyor... 
Onu daha evvel de arz ettim; yabancılar bizim 
memleketimizdeki aramalara yeteri kadar yön 
vermelidir!' 18 senelik mazide bunun misalleri 
var. Belki, Nijerya'da, Libya'da, Alaska'da, da
ha birçok memlekette zengin petrol bulamamış 
olsalardı bizim memlekete yönelebilirlerdi. O 
memleketlerde petrolü bulduktan sonra ve bi
zim memleketin de böyle ilk bakışta petrol du
rumu yönünden pek umut verici olmadığını gör
dükten sonra memleketimizde büyük yatırımlar 
yaparak petrol arayacaklarını sanmıyorum. 
Dün de söylediğim gibi, iş, başa kalıyor, Sayın 
Komisyon Balkanının beni eleştirirken söyledi
ği gibi, iş, kendi yağımızla kendimizin kavrul
masına kalıyor. 

Önergem, Hükümetin teklifi istikametinde
dir, kabul edilirse ileride dogması muhtemel 
büyük bir problemi halledeceği ^kanısındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Tosyalı, Komisyondan sonra sıra sizin 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHÜT 

MENTEŞE. (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın 
Tosyalı da konuşsun, ondan sonra bana söz ver
menizi istirham edeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tosyalı,- Millî Güven Partisi Grubu 

adına size söz veriyorum, buyurun. 

M. O. P. GRUBU ADİNA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
ka daşl arını ; 

Millî Güven Partisi Grubu adına 3 neü mad
de hakkındaki göraişlerinıizi arz etmek için söz 
almış bulunuyorujm. 

(Muhterem, arkadaşlarım,- «Türkiye'miz hu
dutları dahilinde petrolle ilgili olarak müsaade 
veya işletme ruhsatnamiesi ve belge alma hakkı 
Devlet adına yalnız Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı adına verilecektir» hükmünü Komis
yon getirmiştir. Hükümet tasarısı ise, bu hakkı 
daha geniş ölçüde tutmak için «Kamu İktisadî 
Teşjebıbüsleırine aittir» şeklinde bir hüküm getir
miştir. Bizim düşüncömiz ise, «müsaade veya 
işletime ruhsatnamesiyle belge alma hakkı Dev
let adına, bu maksat için kurulmuş ve kurula
cak Kamu İktisadî Teşebbüslerine aittir» şek
linde genişletilmesinde fayda olacaktır şeklinde
dir. Yani, değiştirmek istediğimiz husus, 3 neü 
maddedeki «Devlet adına» dan soaıra «'bu mak
sat için kurulmuş ve kurulacak Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine aittir» şeklinde olmasıdır. 

Böylece, Türkiye'de bugün için ve gelecekte 
Devlet adına ruhsat alma, arama, işletme ruhsa
tı ve belgesi işinin daha geniş çapta Devlet adı
na olmasını, millî kuruluşumuz olan, iktisadî 
Devlet Teşebbüsü hüviyetinde ve görüntüsünde 
bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın yanında, ileride kurulması muMeımJel ve 
mümkün olan İktisadî Devlet Teseıbteslerkııize 
de ruhast alma hakkının verilmesine kanun yo-
luyle imkân vermeyi sağlamış olacağız. 

Türkiye'de 11 bölgenin her birinde Devlete, 
djolayısıyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğına 16 ruhsat alma yerine, daha çok ruhsat al
ma hakkını Türkiye olarak elimizde bulundur, 

— 2 İ £ — 
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muş olacağız. Böylece. «Müsaade veya işletme 
ruhsatnamesiyle belge alma hakkı Devlet adı
na, bu maksat için kurulmuş ve kurulacak olan 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine aittir» dersek, bu 
16 ruhsatname yerine daha çok sayıda ruhsat 
alma hakikına sahibolacağımız kanaatindeyiz. 
Bunu böyle demez de, Komisyon metninde oldu
ğu gibi, «Bu hak, 6327 sayılı Kanun gereğince 
kurulmuş olan «Türküye Petrolleri Anonim Or
taklığına aittir» dersek, kanunla, petrolle ilgili 
bütün gelişme imkânlarımızı donduruyoruz de
mektir. Her bölgede 16 ruhsatı Devlet adına 
biz alacağız, yani Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı alacak ve 56 ruhsatı da her zaman 
başkaları alacak. Devletin elini bağlamış oluyo
ruz. Bu doğru değil arkadaşlar. Mutlak surette, 
ya Hükümeıbin metninde olduğu gibi «Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri» ibaresi kalmalıdır veya 
daha doğrusu «Bu maksat için kurulmuş» der
sek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gir
mektedir ve «Kurulacak olan İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri» dersek, bunu da ilâve edersek, 
ileride bu maksat için kurulacak diğer iktisadî 
teşebbüslerimiz de 16 arama ruhsatı, belge al
ma imkânına sahibolmuş oluyor. 

'Dondurmayalım. Türkiye'de petrol anama, 
belge alma, işletme ruhsatlarını yalnız bir şir
ket görüntüsünde, bir taraf görüntüsünde olan 
«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» dersek 
kanunla donmuş oluyor, bunun karşısında pek 
çok yabancılar bulunuyor. Binaenaleyh, Komis
yon metnindeki gibi değil, en azından Hükümet 
metnindeki gibi olmalı veya buna şu ibarenin 
«Bu maksat için kurulmuş ve kurulacak olan 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri» ibaresinin eklen
mesi lâzımdır. Böylece haklarımız genişlemiş 
oluyor, 'elastikiyet oluyor, ufuk genişliyor, çok 
faydalı. Bunu temin için bir de önerge vermiş 
bulunuyoruz. Takdirlerinize saygılarımla arz 
ederim. 

Millî Güven Partisi adına hürmetler suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

•GıEÇM KOMİSYON BAŞKANI NAH3TT 
MBNTBŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

'Müzakere ettiğimiz metin, madde, hakika
ten önemli bir madde olmaktadır. Dünden beri 
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birçok grup sözcüleri bu konuda beyanda bu
lunmuşlardır. 

ıŞimdi, tekrar arz etmemde fayda mülâhaza 
ediyo'ruiin. Eski kanun «Bir müsaadeye, arama 
ruhsatnamesine, işletmıe ruhsatnamesine veya 
belgeye, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya 
yabancı devlet mevzuatına göre hükmî şahsiye
t i haiz bir şirket saıhibolabilir» demektedir. Ya
ni, ruhsat ve belge arasında eski kanunun 6 ncı 
maddesi herhangi bir tefrik yapmamıştır. An
cak, yeni kanunun 6 ncı mıaddeyi değiştiren 
3 ncü maddesi ruhsatname ve belgeyi iMye ayır
mıştır: Kimler ruhsatname sahibi olabilecekler, 
kimler belge sahibi olabilecekler? 

Yeni metne göre yani Hükümet metnine gö
re - ki, Komisyon da bu hususu aynen kabul 
etmiştdr - ruhsatname ve belge alma hakiki Dev
let adına Kamu İktisadî Devlet Teşebbüslerine 
verilmiştir. Komisyon bunu, dünden beri de 
izah ettiğim gibi, en güçlü bir kuruluş olan, 
Devlet kuruluşu olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına bırakmıştır. 

«Ruhsat ve belgede yeni metin değişiklik ge
tirmiştir» demiştim. Hakikaten yeni 6 ncı mad
de belge alma hakikini sadece kamuya bırak
mıştır. Yani rafineri ve boru hattı Devletin hâ
kimiyetinde bulunacaktır. Daha evvel tatbikatı 
olmamakla beraber eski kanun, ruhsatname ve 
belgeyi beraber mütalâa etmiştir. Her halde 
bunda herhangi bir itirazın olmaması, devletçi
liği savunan arkadaşlarımızın bunu benimseme
leri icabeder. Mümlkün olanı Komisyon yapmış
tır, Hükümet yapmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı özel 
bir şirket midir? Dün arz ettiğim gibi, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir kanunla ku
rulmuştur ve % 95'i Devlet hâkimiyetindedir 
sermaye ve yönetim bakımından. 

Biz «Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri» iba
resini kaldırmış bulunmaktayız. Çümkü, bugün en 
büyük, en güçlü teşekkül Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığıdır. Bunu böyle bıraksak, acaba 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından baş
ka birine mi bırakacaktır Hükümet?. Mümkün 
değildir muhterem arkadaşlarım. Çünkü, Üçün
cü Beş Yıllık: Plânda da gördüğümüz üzere, 
«ıMillî Devlet kuruluşu olan Türkiye Petrolleri 
A.nonim Ortaklığı güçlendirilecektir» denmek
tedir. Ve bunun için de, dün de arz ettiğim gıi-
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•foi, sermaye bir milyardan 1,5 milyar liraya çı- I 
karılmıştır. Şu halde, Komisyonun yaptığı bir 
gerçekçi değişikliktir. Esasında ne yapılacak-
tır? Bunu teslim etmiştir, tespit etmiştir. Yok
sa, «Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri» dense 
ne olacak? 

Diyeceksiniz ki, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığını bir Karnın İktisadî Devlet Teşebbü-
ıSÜ haline getirelim... İşte bu noktada ayrılmak- I 
tayız muhterem arkadaşlarım. Çünkü, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışmaları, meto
du, diğer Kamu İktisadî Devlet Teştebbüslerin-
clen ayrıdır. Yani, bir' özel teşebbüsteki firma 
gibi çalıştırılmak istenmiştir, vaktiyle bunun 
için kurulmuştur. Bir bakıma bürokrasiden 
kurtarmak, süratli 'kararlar alabilmek için di- I 
ğer yabancı petrol şirketleriyle bu suretle re- I 
kabot 'edebilme imkânına, olanağına kavuştu- I 
rulımuştur. Mesele bundan ibaretdr. I 

Acaba, bu kadar açık olmasına rağmen arka- I 
daşlarımız bu konuda hani «Anonim ortaklık» I 
'tabirine takılarak, sanki özel bir teşebbüs bura- I 
ya -sokuluyoı* evhamına mı kapılmaktadırlar?. I 
Bunu bir türlü anlamak mümkün değildir. Sa- I 
yın Baytürk arkadaşımız da buraya takıldılar. I 
Komisyonda bu noktada bir anlayışa varmış I 
idik ve hatırlarlarsa takrir benimdir ve Türkiye I 
Petrolleri... I 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, bir an kabul ettiğimizi düşündüm. I 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet, bir 
tekâmül geçinmiş olacaksınız ama, şunu tespit I 
ettirmekte fayda mülâhaza ediyorum, bir korniş- I 
yonun başkanı olarak: Biz bunu ittifakla karar- I 
laştırdık ve ittifakla Meclise getirdik. Ama in- I 
sanlar tekâmül eder. Burada ayrı bir görüşü sa- I 
vunınıak veyahut daha evvel hatalı bir durum I 
olabilir diyorsunuz. Yeni bir fikir ortaya geti- I 
riyörsunuz. Ama, şunu tespitte fayda vardır: 
Komisyon bunu ittifakla yapmıştır. Bütün di- I 
ğer parti temsilcileri de Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığını Devlet adına belge alma ve ruh- I 
sat alma... I 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — TPAO hariç. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Siz bu

lunmamıştınız.. Bulunmayanları ben teker teker I 
burada saymayacağım. Komisyonda Deınnokra- I 
tik Parti olarak sadece ilk celsesine geldiniz, on- .1 
dan sonra hiç birinde bulunmadınız. 1 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — 3 celsesinde 
bulundum. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Maddeler
de, sadece 1 nci maddede bulunmuşsunuz.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Evet, ondan 
sonra bulunmayı tutumunuz karşısında lüzum
suz gördüm. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Hiçbir 
tutumumda bir gariplik olmamıştır. Arkadaş
larım gayet iyi bilirler ki, Komisyon müzake
releri İçtüzük hükümlerine uygun ve büyük 
bir anlayış içinde cereyan etmiştir. Ayrıldığı
mız noktalar elbette olacaktır, olması ieabede-
cektir. Başka türlü ayrı ayrı partilerin temsili 
zaten olmaz. 

(Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç?. Yok. 
Sayın Mevlût Ocakçıoğlu? Yok. 
iSaym Reşit Ülker, buyurun; şahsınız adına. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu madde üzerinde dün bâzı konu
lara değinmiştim; sayın Komisyon yalnız belli 
bir noktaya değinmek Suretiyle cevap verdiler 
ve benim burada ortaya koyduğum, daha doğ
rusu daha evvelce Petrol Araştırma Komisyo
nunda da ortaya konulmuş hususlara cevap 
vermediler. Bu cevapları ciddî olarak bekle
mekte olduğumu burada beyan etmek isterim. 

Değerli arkadaş'larım, dün ifade etmiştim 
ki, Türkiye Petrolleri Anonihı Ortaklığı, 1954 
Petrol Kanununa göre, yani bugün yürürlükte 
olan Petrol Kanununa göre yabancı sermayenin 
karşısına Devletin çıkmaması için ve o arada 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün elinde kal
mış olan malzemenin haraç mezat satılmaması 
veyahut çürümeye terk edilmemesi için konul
muş bir madde idi ve statüsü de kanununa göre 
'% 51i Hazineye, % 51'den sonrası da hususî 
şahıslara; bankalar dahil olmak üzere, özel şa
hıslar ve hisse almış olan Emekli Sandığı ve-
saireye aitti. 

Şimdi, böyle bir müessesenin, dün benim 
anlattığım şekilde, bir anonim şirket olduğunu, 
bir Devlet teşekkülü olmadığını Sayın Başkan 
biraz evvel burada gayet açık bir şekilde izah 
ettiler ve dediler ki, biz hassaten, özel olarak 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buraya 
konmasını istiyoruz. Çünkü Kamu İktisadî Te-
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şebbüsleri dersek onların işlemesi başka türlü
dür; bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
bir özel teşebbüs gibidir. İşte 1954 Petrol Ka
nununun esası, ruhu budur. Yani, Komisyon Baş
kanı resmen burada söylediler, kendilerine te
şekkür ederim; meseleyi halletmiş oldular, za
bıtlara geçmesi suretiyle halletmiş oldular. İşte 
'biz buna karşıyız. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını koy
mak suretiyle, 121 nci maddeden alıp buraya ge
tirmek suretiyle, bu Petrol Kanununda bugün
kü durumda anatemellerde bir değişiklik ya
pılmış olmamaktadır. Efendim, bunu gazeteler 
yazmaz, radyo söylemez; bunu söyleyecekler 
çıkacak ve bu hakikat anlaşılacaktır. Yani bu 
hakükat Türk Milletine anlatılacaktır, ne ya
pıldığı anlaşılacaktır. Bugün anlaşılmamış ola
bilir, bugün az kişi anlamış olabilir, basın buna 
önem vermemiş olabilir, TRT buna önem ver
memiş olabilir; ama çok kısa bir zamanda bu
nunla ne yapılmak istendiği elbetteki ortaya çı
kacaktır. Bir defa bu iki kere iki dört eder 
kadar açık bir hakikattir. 

Size başka bir misal söyleyeyim, hangi nok
tada olduğumuzu açık bir misalle ortaya koy
mak istiyorum. Şu 1965'te.. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Reşit, 
bırak ilerleyelim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İlerleyelim, 
Sayın Kılıç. Şimdi şunu okuduktan sonra iler
lemek lâzımigeldiğini siz Komisyona da söyler
siniz. Zaten dün siz de benim gibi dün konuş
tunuz. Siz de Türkiye Petrolleri Anonim Ortak-
ığmm buraya getirilmesinin. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Kanun
da ilerleyelim diyorum. Aynı şeyleri tekrar et
mekte fayda yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ha, kanunda 
ilerleyelim... Evet. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Ben 
bunları 3 dakikada söyledim; insanın sabrını 
taşırıyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sabrınız ta
şarsa dinlemez gidersiniz; Türk Milletine konu
şuyoruz burada Sayın Kılıç. Şaşırmanı ben Kı
lıç; beni tanıyorsunuz, ben şaşırmam. Az söy
leyeceksen! biraz daha fazla söylerim, müsaade 
buyurun efendim. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Ben şa
şırtmak için söylemiyorum. Sana da sempatim 
vardır; o kadar çok vakit alıyorsun ki. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Eksik olma
yın, benim de size var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, de
vam buyurun efenddm. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, bunu milletimiz takıdır etsin; 
zaman mı alıyoruz, millî menfaatleri mi sa
vunuyoruz, onu Yüce Millet, Yüce Meclis tak
dir etsin. 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Millet tak
dir etmiş zaten. 

BAŞKAN — Konuşmanızı tamamlayınız 
efendim, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — E . , görürüz 
onu da. 

İlhami Ertem Beyin 1965'te Petrol Kanu
nu Komisyonda görüşülürken, tabiî İlhami Er
tem Beyin kendi başına bunu yaptığı kanısın
da değilim, verdiği fıkra teklifi, 53 ncü mad
de ile ilgili. 

«Bir bölgede bir hükmî şahıs aynı zaman
da en fazla 8 arama ruhsatnamesine sahibola-
bilir. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Türkiye 
Petrolleri hakkında Bakanlar Kurulu kararı 
ile millî menfaatlerin gerektiği ölçüde bu tah
dit uygulanmaz.» 

Yani o tarihte, 1965'te Türkiye Petrolleri 
Aıenim Ortaklığının bir taraftan muhafaza 
edilmesi, bir taraftan da kamu iktisadî teşeb
büslerinin bu işe katılması ki, Sayın Komisyon 
Başkanı eğer biz Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına vermezsek bunu, o zaman kamu ik
tisadî teşebbüslerine veririz, diyorlar, alterna
tifini ifade etmek istiyorlar. Her ikisine, kamu 
iktisadî teşebbbüsleri ile Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına, Bakanlar Kurulu kararı 
ile, şimdi yapılan 16'nın tahdit olmayacağını 
söylemiştik. Bulunduğumuz noktayı, 1965 -
1972, 7 sene sonra vardığımız noktayı ortaya 
koymak bakımından söylüyorum. Tabiîdir ki, 
Sayın Komisyon Başkanı buna katılmazlar. 
Çünkü, gerekçesini de öyle yazdılar, tek bir te
şekküle vermek istiyorlar. Tek bir teşekküle 
vermenin bir anlamı var. Eğer bir tek teşek
kül olursa ona da 16, yani 2 şirketin alacağı 
hak kadar hak tanırsanız, elbette ki onu sınır-
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larsanız, yabancı şirketlerle - büyük sermaye 
onlardadır r yabancı şirketlerle Devlet dediği
niz, katiyen ben Devletle alâkası olduğu kanı
sında değilim, Devlet namına Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına 16 tane tanıyacaksınız 
Yani, bütün şirketler bir tarafa, Türk Devle
tine 2 şirket, 2 yabancı şirket kadar güç tanıya-
e aksınız. Bundan başka hakikat nedir değerli 
arkadaşlarını? 
. Bu nokta böyle; değerli arkadaşım haklıdır; 

ama tekrar tekrar konuşuyoruz ve söylemek 
icalbediyor. 

Şimdi diğer bir noktaya gelmek istiyorum. 
Bu maddede yabancı hükmî şahısların olabile
ceği ifade edilmektedir. Yani, petrol arama 
hakkına yabancı hükmî şahısların sabibolabile-
ceği ifade edilmektedir. Dün ifade ettim, «Türk 
kanunlarına göre kurulmuş şahıslar olması lâ-
zımgeilıir» dedim, İkinci Meşrutiyetten bu yana 
bu esas kabul edilmiştir. 

İdare Hukuku Profesörü Sıddık Sami 
Onar'm bu konudaki fikirlerini okuyorum: 

«Yabancılara maden arama ve işletme ruh
satı verilip verilmemesi tetkike değer bir mese
ledir. Bizde madenlerimizi işletmeye sermaye 
ve ihtisasımız kâfi olmadığı gibi, Devletin bun
ları işletmesi de mümkün olmadığı ve binaena
leyh topraklarımızda gömülü olan bu servetle
rin işletilerek memleketimizin bunlardan fayda
lanması' için ecnebi sermayeye lüzum olduğu, 
bu sahada ecnebiler için tahditler konulmaması 
lâzımgeleceği fikrinde bulunanlar vardır. Ka
naatimizce bu mühim meselede hüküm verilir
ken, mahzur ve tehlikeleri ve geçmişteki ve 
başka yerlerdeki tecrübelerin de gözönünde tu
tulması, fayda ve mahzurları .mukayese edil
dikten sonra neticeye varılması lâzımgelir. Bu 
mebdeden hareket edilince madenlerimizin ec
nebi sermayesine açık bulundurulmasının bü
yük tehlikeler, telâfisi imkânsız derecede güç, 
mahzurlar ve zararlar doğuracağı görülür. Fil
hakika madenler ülkenin ve millî servetin bir 
unsurudur. Maden üzerinde tesis edilecek hak 
doğrudan doğruya ülkeye ve millî servetin 
ımahdut ve yerine konması mümkün olmayan 
bir: kısmına, taallûk edecek ve bu servetin bü
tün feyizlerini, kârlarını alıp götürecektir. Ma
denler üzerinde hak, sadece bugünkü nesillerin 
değil, ileriki nesillerin de hakkıdır. Halbuki 

bunlar ecnebilere verildiği takdirde Türk ser
mayesi bununla rekabet edemeyeceğinden, 10 
sene gibi kısa bir zamanda en ehemmiyetli ve 
zenlgin madenlerimiz üzerinde yabancıların hak
kı teessüs edecek ve bu halk en az 60 sene gibi 
bir müdet için yerleşmiş bulunacak ve bundan 
sonra da bu mahdut servet yerine ikâmesi müm
kün olmayan, bu suretle harcedilmiş olacağın
dan yarınki nesillerin ve sermayenin elinde 
kuru toprak ve çukurlardan başka bir şey kal
mayacaktır. 

Madenlerin ecnebi sermayesi eline geçmesi, 
siyasî ve askerî bakımdan da büyük tehlikeler 
(doğurabilir. Maden'lerin, millî müdafaanın en 
mühim bir unsuru ve vasıtası olduğu ve bu
nun için devletlerin birçok siyasî, hukukî ve 
hattâ askerî teşebbüs ve fedakârlıklara giriş
tikleri görülmektedir. Maden işleten yabancı 
sermayenin siyasî menfaatinin yarın bizim men
faatlerimizle 'muhalefet arz etmeyeceğini kim 
temin eder? Böyle bir durumda memleketimiz 
millî müdafaaya girişmek mecburiyetinde kaldı
ğı takdirde yabancı sermayenin birtakım sabo
tajlarla millî müdafaamızı güçleştirmemesi na
sıl temin edilecektir? Gerçi böyle bir halde 
Devletin madene el koyacağı ve kendi vasıta-
larıyle işleteceği ileri sürülürsc de bu, maddî 
bakımdan çok güç bir iştir. Memleketimizde 
ecneibillere maden imtiyazı verilmesi, mazide biz
de ve halen de bâzı yerlerde görüldüğü gibi si
yasî rekabetlere, müdahalelere, nüfus, mıntıka 
iddialarına yol açabilir...» diye devam edip gi
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi böylece Türk 
kanunlarına göre kurulmuş hükmî şahıs üze
rinde ciddiyetle ısrar etmek lâzımdır. Elimde 
bulunan Maden Hukukuyle • ilgili bir kitapta; 
Amerika Birleşik Devletleri 1872 tarihli Ma
den Kanununun yalnız Amerikan Devleti tebaa
larına ve Amerikan tabiiyetine girmek için 
müracaatta bulunanlara aidolduğunu söylüyor. 

İspanya; maden ruhsatlarına İspanyol uy
ruklular veya İspanyol şirketleri salhibolabilir-
ler. Şirketlerde yabancılar % 45'e kadar hisse
dar olabilirler. 

Japonya'da yalnız Japonya tebaalı şahıslar 
ve Japon kanunlarına göre kurulan şirketler 
maden hakkına sahilbolurlar. 

Pakistan'da maden ruhsatı almak isteyen 
ecnebi şahıs ve şirketler, Pakistan'da tüzel kişi-
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lik kazanan bir şirket kurmak ve şirket hisse 
senetlerinin % 25'ini Pakistan tabiiyetindeki 
kimselere tahsis etmek mecburiyetindedirler. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, bizim 
mer'i Maden Kanunumuzun 13 ncü maddesinde 
kahul edilen ve halen Maden Reformu kanun 
tasarısında da tekrar edilen bu hükmün bura
ya alınmasında sonsuz faydalar vardır. Dün de 
ifade ettim; siyasî müdahalelere kadar gidebi-
14ı*. Burada benim söylediklerimin yanında pro
fesörlerin de söyledikleri vardır. Araştırma Ko
misyonu da bu konunun üzerinde durulmasını 
Parlâmentoya tavsiye etmiştir. Pek tabiîdir ki, 
Parlâmentoya tavsiye edilen şey, Parlâmento
nun bağrından çıkan hükümetlere de tavsiye 
edilmiş bir konudur; bunun ihmal edilmemesi 
lâzımdır. 

Nihayet son olarak evvelce temas etmediğim 
bir noktaya temas etmek istiyorum. 

6 ncı maddenin son fıkrasında; «Bu kişilere, 
sermayesinin yarıdan fazlası Devlete olmak kay
dıyla ve Bakanlar Kurulu karanyla belge veril
mesi de mümkündür» deniyor. 

Şimdi 5 yıllık plânlanın yapılan kanunlara 
etkisi tartışma konusudur. Çünkü plânlar, ismi 
üzerinde Beş Yıllık Plânlardır. Kanunlar ise 5 
yıl için yapılmaz, daha uzun bir devre için yapı
lır. Bu bakımdan plânlara uygunluk - aykırılık 
bir tartışma konusudur; ama değerli arkadaşla
rımız «Plânda, belge hakkının yalnız kamu ku
ruluşlarına ait olacağım» ifade buyurdular. Şim
di binada da karma teşebbüsleri getiriyorlar. De
mek ki bu belge alma hakkına bâzı kayıt ve şart
larla şirketler de girecek. Bunun buradan - ken
di iddialarına göre de - çıkarılması lâzımgelir. 
Zaten biz esas itibariyle Devletin kuracağı te
şebbüslerin bütün hu haklara sahip olmasını id
dia 'etmekteyiz. Buna göre evvelâ bu fikri gös
teren önerge, o kaibul edilmediği takdirde daha • 
düzgün bir metin çıkması için muhtelif önerge
ler verdim. O açıdan ele alındığı zaman bunun 
da buradan çıkarılmayı lâzımdır. Belge hakkı, 
yani boru ve rafineri hakkı karına teşebbüsler 
suretiyle özel teşebbüse verilemez, Plânda da ka
bul edilmiştir. Bu bakımdan da Plâna aykırılık 
iddiasında bulunan arkadaşların lütfen bize bu
rada yardımcı olmaları lâzım; biz kendi iddiala
rını burada savunmaktayız. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu müzakereci 
yapılan 3 ncü maddede; «Devlet adına Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir» tabiri ge
çiyor. Anayasanın 130 ncu maddesi de bu konuyu 
Devlete veriyor. Daha evvel Genel Kurulun ka
bul ettiği 1 nci maddedeki, bilhassa, gerekçenin 
de tasrih ettiği üzere, Anayasanın... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Anayasanın 130 ncu mad
desini tefsirinizle mutabık değilim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi ta
mamlayacağını. Sizin kastettiğiniz mânada kas
tettiğimi göreceksiniz. 

Kabul edilmiş olan 1 nci maddede, Devletle 
özel teşebbüse eşitlik veren, sizin ifadenizle kar
ma ^ekonomi ilkelerine uygun bulunan, bilhassa 
gerekçenin her ikisine de «Ve» tabiri 'kullanarak 
«kamu ve özel teşebbüs» tabirini kullanarak iki
sini birlikte mütalâa eden bir biçimde kabul edil
di. 

Şunu söylemek istiyorum : Bu noktada 130 
ncu maddedeki görüşünüz - aynen sizin görüşü
nüzü ifade ederek söylüyorum - acaba bu 130 
ncu maddedeki «Devlete aittir» sözü ile bağla
nan kısımda Devletin bizatihi kendisinde bulu
nan birtakım yetkilerinin devri, bilhassa Anaya
sa hukuku bakımından herhangi bir mahzur do
ğurup doğurmayacağı komisyonda tartışıldı mil 
Yani Devletin nefsine ait Devlet olmasından do
ğan birtakım yetkileri vardır. Burada bir nevi 
Devletin yetkisini herhangi bir kamu veya özel 
teşebbüs, hangi şekilde olursa olsun Devletin- biz
zat nefsine ait olan yetkilerden olup, bunun dev
ri ileride bilhassa Anayasa ilkelerine aykırı bir 
vaziyet doğurup doğurmaması Komisyonun dik
katini çekti mi veya bu konuda bil* yeni uyarıda 
bulunmaya ihtiyaç duyuluyor mu duyulmuyor 
mu? O kadar... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bu sual
lerinizle yetkinizi aştınız kanaati ndayım, bir. 

İkincisi; Anayasanın 130 ncu maddesinden ne 
'anladığımızı müteaddit defalar burada belirttik. 

BAŞKAN — Biz de sizin anladığımız mânada 
anlıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Doğrudan doğruya Dev
let özel teşebbüse dahi bırakabilir. 

BAŞKAN — Öyle anlayarak zaten soruyo
ruz. 

— 227 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Saniyen Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı bir Devlet kuruluşudur 
diyoruz. Bunun sermayesini açıklarken de be
lirtmiştik. Esasen yaptığımız değişiklik Üçüncü 
Boş Yıllık Kalkınma Plânı ilkelerine uygundur. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plân ilkelerinde de
vamlı şekilde Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığından bahsetmektedir. Hattâ uluslararası iliş
kilerin geliıştirilmesindeüi bahsedilmektedir. Bu 
yetki verilmiştir. Bu 'hale göre yaptığımız deği
şiklik ne Anayasaya., ne plân ilkelerine aykırıdır, 
Uygundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın komisyon, Anayasanın 

getirdiği ilkelere göre takdir edersiniz ki, bura
dan çıkacak kamusların Anayasaya uygunluğu
nu gerek 'kornisyan, gerek Yüce Parlâmentonun 
sayın üyeleri savunmak ve temin etmek görevi 
ile karşı karşıyadır. Aynı görevde bizim de va
zifemiz olduğunu düşünerek, bilhassa bu 6 ncı 
maddedekif «Devlet adına Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklı ğma. aittir» sözünden Devletin ken
disine ait olaıi bir yetkiyi bir başka kuruluşa, 
vermesi şeklindeki ibarenin Anayasa hukuku il
keleri bakımından bir sakıncası olup olmadığı, 
tamamıyle sizin ve Parlâmentonun takdirine va
bestedir. Başkanlığın herhangi bir görüşü yok, 
sadece bir dikkat çekmenin ötesinde... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, yine aynı 
kanaatteyim. Başkanlık olarak yetkilerinizi aşı
yorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin bir üye
sisiniz. Bir siyasî fikriniz, bu kanunun tedvinin
de foir fikriniz var ise, o takdirde başkanlıktan 
ayrılırsınız, fikrinizi burada söylersiniz. Anaya
sanın 130 neu maddesi' bizim tarafımızdan açık
lığa kavuşturulmuştur, sarihtir, sayın Bakan da 
burada 'bu açıklamayı yapmıştır. 

O bakımdan «Devlet adına» su mu, bu mu gi
bi mütâlâalar ileri sürmeniz yersizdir. Komisyon 
müzakerelerinde Anayasa başta tutulmuştur, 
Anayasaya uygunluğu devamlı şekilde düşünül
müştür, temin edilmiştir. 

BAŞKAN — Mesele yanlış anlaşılmasın. Şu 
veya bu partinin üyesi olmak diye 'bir şey bahis 
konusu değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — İlk defa böyle bir şey 
oluyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
'buyuran. 

Burada kanuni arın Anayasaya uygun biçim
de çıkması konusu gerek Başkanlığın, gerekse 
'komisyonun ve sayın üyelerin evleviyetle nazarı 
itibare alacağı bir husustur. Herhangi bir siya
sî tercih bahis konusu değil, sizin ifadelerinizi 
esas alıyorum. Herhangi bir şekilde ne Anayasa-
nın 130 neu maddesinden, ne de biraz evvel mü
zakeresini ettiğimiz 3 neü maddenin atıfta bu
lunduğu 6 ncı maddeden sizin anladığınız veya-
!hU|t sizin ifade ettiğiniz mânanın dışında bir mâ
na kastetmeksizin Ifoöyie bir tereddüdünüz oldu-
mu, böyle bir konuyu görüştünüz mü, diye size 
imkân verip, bu konuda açıklama yapma olana
ğını vereyim veya teknik bakımdan bir eksiklik 
kaldıysa onu tavzih etmek imkânı vereyim diye 
bu konuya değindim. Başka, türlü hiç bir tercih, 
hiıç bir beyanım yoktur. Burada oturan her ar
kadaş gibi elbet ben de herhangi bir partiye 
mensup olabilirim. Ancak, o partiye ait görüş
lerim burada değil, bir başka yerde bu sıfattan 
ayrıldığım takdirde beyan edilebilir. Başka tür
lü bir görüşümüzün olduğunu ifade eden bir dav
ranış varsa, lütfen düzeltiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, iyi niye
tinizden eminim, ancak ters bir istikamete girdi
niz. Israr etmek istemiyorum, Anayasanın ilke
leri komisyonumuzca, elbette gözönüne alınmış
tır. 

BAŞKAN — Öğrenmek istediğim bu idi. --
Buyurun sayın Bakan, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyondan 

bir sorum olacak. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, Yüee Meclisin değerli üyeleri; 

Filhakika tasarının önemli maddelerinden bi
risini müzakere ettiğimiz doğrudur; fakat, zan
nediyorum maddenin kendisinden çok, madde 
dolayısryle siyasî partilere mensup arkadaşları
mız genel felsefelerini bu madde vesilesiyle bir 
defa daha tartışmak istedikleri için müzakereler 
belki bir parça uzamış olabilir. Maha&a bu tartış
malardan yine de istifade etmeye devam ediyo
ruz. Ancak, bendeniz meseleyi ve tartışmaları 
bizzat maddenin üzerine teksif edebilmek ama
cıyla birtakım açıklamalarda, bulunmak istiyo
rum. 
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Getirilen madde nedir? Getirilen madde, 
- okumama izninizi diliyorum - «Müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesiyle, belge alma hakkı 
Devlet 'adına kamu iktisadî teşebbüslerine ait
tir» diyor. Esas hükmü getiriyor. 2 nci fıkrasın
da bir istîsna koyuyor, «'Bu kanundaki esaslara 
uygun olmak şartı ile, kollektif ve âdi komandit 
şirketler dışında 'kalan ve Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları ile yabancı Devletler mevzuatına göre 
tacir olan tüzel kişilere de, müsaade, arama veya 
işletme ruhsatnamesi verilebilir» diyor. 

Şimdi buraya kadar meseleyi kısaca açıkla
makta fayda görüyorum. Maddenin ifadesi de, 
ruhu da iki husus ihtiva ediyor. 

1 nci fıkrasında, petrolle ilgili blilcüımle hak
ların Devlete aidiyetine atıf yapmak kaydı ile 
Kamu İktisadî Teşebbüslerine aidolduğunu tes
pit ediyor. Bu sarih, bundan hiçbir tereddüt 
hissetmemek lâzımgeldiği kanısındayım. 

2 nci fıkrasında istisna getiriliyor, bu kanun
da gösterilen esaslara uyulursa başkalarına da 
bu haklardan belge hakkı hariç, ötekiler verile
bilir diyor. 

Şimdi tartışmalarımızda - izin verirseniz -
Petrol Reformu kanun tasarısıyle ilgili anlayış 
ile, Maden Reformu kanun tasarısı ile ilgili ka
naatleri ayırarak konuşalım. Çünkü, her iki 
tasarının müzakeresinde de burada sarahatle 
ve ısrarla belirttim ki, bu iki tasarıda bâzı ilke
ler farklı teemmül edilmiştir. Çünkü, petrol 
(için petrolüm gerek fizikî madde olanak mahiyet 
ve yapısı öteki madenlerden farklıdır. Türki
ye'nin petrol ile ilgili ihtiyaç ve şartları öteki 
madenlerden farklıdır. 

İşte bu iki temel fark ile petrol reformu için 
tedvin olunan hükümler ve bunların önerdiği çö
züm yolları maden reformundan belli noktalar
da farklı gelmiştir. 

Şimdi bizim amacımız, bu oturumda ve şu 
anda petrol reformuna ilişkin hükmün münaka
şası olduğuna nazaran, ben, izin verirseniz ar
kadaşlarımın maden reformuna ilişkin mütalâ
alarına cevap vermeyeceğim, onu zaten madde
leri geldiğinde ilerde tartışacağız, büyük ölçüde 
de tümü üzerinde tartışmış idik. 

Şimdi aslında, Hükümetin getirdiği hüküm 
Halk Partili 35 arkadaşımızın tekliflerindeki 
hükümle aşağı - yukarı aynıdır, sadece üslûp 
farkı vardır. Bakınız okuyayım; Halk Partili 
arkadaşlarımızın getirdiği madde de şöyle; 

«Bir müsaadeye, arama ruhsatnamesine ve
ya işletme ruhsatnamesine Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına göre kurulan Kamu İktisadî Teşeb
büsü veya tacir sayılan tüzel kişiler ile, yabancı 
devlet mevzuatına göre tacir sayılan tüzel kişi
ler ıkalefctif ve âdi komandit şirketler hariç, 
sahibolabilir» aynı şey. 

«Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ku
mlan Kamu İktisadî Teşebbüsü..» elbette Tür
kiye Cumhuriyetinde Kamu İktisadî Teşebbüs
leri kanunla kuruluyor. İkisi arasında bir mâ
na ve maksat farkı yoktur. İstisna açısından 
var mı? O da yok. «veya» dedikten sonra, 
«tacir sayılan tüzel kişiler yani Türk tüzel ki
şiler, «ile yabancı devlet mevzuatına göre ta
cir sayılan tüzel kişiler» yani yabancı şirketler, 
«bu hakka sahibolabilirler» demiş. 

öyle ise, bu 35 arkadaşımızın getirdiği ile 
Hükümetin sevk ettiği arasında bu bakımdan 
hiçbir fark yok. Ama şunu diyorlarsa kendile
rine hak veriyorum. «Gerçi 35 arkadaşımız 
böyle bir teklifte bulunmuş iseler de, partimizin 
son kongresinde petrol alanında münhasıran 
devletçilik ilkesini kabul ettiğimiz için arkadaş
larımızın teklifini de, Hükümetin getirdiğini de 
parti programımıza aykırı buluyor ve değenmi-
yoruz.» Tamam, bunda hakları var. Eğer böy
le söylüyorlarsa haklıdırlar. Bunu diyeceklerse, 
35 arkadaş teklifi çekmeliydi, petrol alanında ta
mamen devletçilik isteyen birkaç maddelik bir 
teklif getirmeliydi, tonu birleştirip konuşmalıy
dık. 

Şimdi belirtmek istediğim ikinci nokta; bu 
kişilere sermayelerinin yarısından fazlası Dev
lete aidolmak kaydı ile ve Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle belge verilmesi de mümkündür. 

İkinci Erilm Hükümetinde konan bu fıkra
nın amacı nedir ? Bu fıkramın amacı bildiğiniız 
gibi komşu ülkelerle Türkiye arasında petrol 
konuşunda birtakım çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar hakkında şu anda geniş bilgi ver
mek doğru olmayacağı için size fazla malûmat 
arz edemeyeceğini. Ancak, bu çalışmaların neti
cesinde komşu ülkelerdeki hampetrolün Türki
ye'ye nakli ve Türkiye'den ihracedilmesi -gibi 
hirtakım imkânlar olabilir. Onun içindir ki, 
Üçüncü Kalkınma Plânımıza Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı (TPAO) nun bu bakım
dan dış ilişkilerimin geliştirileceğine dair hü-
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küm konmuştur. Bu hükümler gelişirse ki na
sıl gelişeceği bilinemez, milletlerarası müzake
relerin ne mahsûl vereceği şimdiden söylene
mez, bir ihtimal gelişirse o zaman belgeye iliş
kin bir hak sahibinin gene de yarısından fazla
sının Devlet elinde bulunması istenmiş, böylece 
Türk Devletinin bu meselede hâkimiyetinin, ira
desinin üstün kılınmasına çalışılmış, mesele bu. 

Plân Kanununun bir gayesi de kanunların 
plâna aykırı olamayacağı hükmünü taşıdığına 
göre, bu maddeyi plânın ihracata dönük rafi-
nerlerle ilgili faaliyete imkân vermek üzere ko
nulduğu anlamında almak lâzımdır. Biz böyle 
alıyoruz, böyle aldığımız için de plânla muta
bakat halinde görerek maddeden bir tedirgin
lik duymadık. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, komisyonun bu 
maddede yaptığı değişiklik Devlet adına filân 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı bu hakka sahiptir, demiş. Bu 
ikisi arasında ne fark var? Fark belli: Birisi, 
yani Hükümet teklifi genel tutmuş, «Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri» demiş, ki hâlâ Hükümet bu 
notamazarıını muhafaza ediyor, böyle olmasının 
daha uygun olacağı kanısındadır. Diğeri ise, 
«Zaten petrol meselelerini bir tek elde. topla
yıp müessir bir müessese halinde işletmek is
temiyor musunuz, bunun şu anda da sahip ve 
adı filân müessese değil midir, düpedüz şunu 
yazalım, hizmet sahibi açıkça belli olsun.» de
miş, bu da bir noktainazardır. 

Şimdi burada izhar edilen bir tereddüde de 
kısaca temas etmek istiyorum. Acaba Devlet 
adına filânca müessese bu hakka sahiptir, de
mek Anayasa yönünden bir tereddüt taşıyabilir 
•ini? 

Aziz arkadaşlarım, bilirsiniz Devlet bir ma
nevî kavramdır. Devlet birtakım haklarını, gö
revlerini, yetkilerini organları eliyle kullanır. 
Devlet birtakım organlar kurar, kanunla bir 
kamu iktisadî teşebbüsü kurar, o hakkı o yol
la işletir, bir Bakanlık kurar ve müessese eliyle 
işletir. Esasen Türk Anayasa Hukukunda bütün 
kamu iktisadî teşebbüsleri netice itibariyle bir 
bakanın mesuliyeti altında çalıştırıldığı için, as
lında o sahada istimal olunan selâhdyet mesulü 
Bakan dol ayı siyle Türk Anayasa Hukukunun 
icaplarına uygun ve Yüee Meclisin karşısında 
da mesul insan sıfatıyle hesabı verilen bir faali
yettir. 

Binaenaleyh ister anonim şirket olsun, ister 
başka şekilde olsun, kamu iktisadî kuruluşu 
olsun, hangi tipten olursa olsun, bir Bakanın 
yetki ve sorumluluğu altında çalışıyor. Bakan 
kimdir? Türk Anayasasına göre icra gücünü 
taşıyan, kullanan bir organın belli bir ünite
sidir. Bunda tereddüt edecek bir şey yoktur. 
Şimdi niçin Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, anonim şirket olmuştur; bu tartışılabilir, 
olsa mı iyiydi, olmasamıydı iyiydi? Ama Türk 
Devlebinde bunun her çeşidine örnek var. Me
selâ Sümerbank, Etibank 440 sayılı Kanuna gö
re kurulmuş bir Kamu İktisadî kuruluşudur, 
anonim şirket değildir. TPAO bir anonim şir
kettir. Bunun daha da karmaları ve benzerleri 
var. Bunların hangisi daha başarılıdır, bu 
daima tartışılageliyor. Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin reorganizasyonu üzerinde Yüksek Mec
lisin yıllardır yaptığı çalışmalar ve eleştiriler 
bu noktada henüz aydınlığa varamadığımızın 
en güzel örneğidir. Şu anda yabancı şirketler 
karşısında daha dinamik davranabilsin, kendi 
kendisini daha iyi idare edebilmesi için Ano
nim şirket halinde kurulmuş ve işliyor. Eğer 
şahsî fikrimi söylemek mezuniyetinde olsay
dım, Bakan olarak değil, şahsî fikrimi, ben şah
sen anonim şirket kurup başına buyruk bir 
müesseseyi bu derece Devlet kontrolünün dışı
na çıkarmaya taraftar olmayabilirdim ama 
şahsî fikrimin önemi yoktur. Devlet süreklidir, 
tecrübelerinin ışığında kişisel fikirlerin mah
kûmu değil, genelleşmiş, ispatlanmış tecrübele
rin ışığında işlemelidir. Böyle işlemesi uygun 
görülmüş, başarılar dilemekten başka çare yok
tur. Başarılı olması için de gayret etmekten iba
rettir iş. 

Maddede gerçekten TPAO'nun adı sayılsın 
veya Hükümet teklifinde olduğu gibi Kamu 
İktisadî Teşebbüsü desin, büyüik bir fark ol
duğu kanısında değilim. Ama Hükümetin getir
diği şeklin, belge hakları yönünden daha iyi 
imkânlar getireceğini zannediyorum, fakat me
sele belge hakkını tartışmaktan ibaretse bu-
ııııi ilgili maddesi var, orada konuşulabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı sözcü ve parti 
n.(.nsubu hatipler ısrarla petrol sahasında ya-
k.ncı teşebbüsün ve hattâ daha ileri giderek 
Türk özel teşebbüsünün yer almamasında mu
sirdirler ve sürekli söylüyorlar. Şimdi bunu 
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tasarının tümü tartışılırken çök konuştuk, ama 
izin verirseniz kısaca bir defa daha temas etmek 
istiyorum. Biran için Türkiye'de petrolde mut
lak devlet tekelinin kurulması uygun görüldü 
ve kurduk. Şimdi bakın manzaraya : 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniyenizi 
rica edeceğim. Biraz evvelki uyarımı da komis
yon yanlış anladı. Ben müzakerelerin sadet 
içinde olmasını teminen kısa bir uyarıda bulun
mak mecburiyetindeyim. 

130 neu madde gayet sarih. Anayasamızın 
130 neu maddesi; sayın komisyon, dikkatinizi 
tekrar çekmek isterim ve bilhassa tamamen iyi 
niyet ve tamamen müzakerelerin sadet çevresi 
içinde kalmasını temine matuf olduğunu tek
rar hatırlatarak rica edeceğim. Burada ikinci 
cümlesinde; «arama ve işletmenin Devletin özel 
teşebbüs elinde birleşmesi suretiyle veya doğru
dan doğruya Özel teşdbbüs eliyle yapılması ko
nusu açık izne bağlıdır», şeklinde kesin bir izin 
verme yetkisini kanunla koymuş. Burada dev
letçiliğin, özel teşebbüscülüğün herhangi bir 
şekilde tartışılmasına mesa veren bir durum 
yoktur. Zannediyorum madde gayet açık; bu 
kadar açık ve vazıh. Maddede izin tabiri kulla
nılıyor. Demin komisyonunda onun için dikka
tini çektim, siz Devlet adına tabirini kullan
mışsınız. Anayasa «izin» tâbirim kullanıyor. Bu 
izni ne kadar verirseniz, ne vüsatte verirseniz, 
Meclisıin takdirine ait, size aittir. 

Bilmiyorum maksadımı ifade edebildim mi? 
Lütfen bir yanlış anlama olmasın. O itibarla 
burada Devletçiliğin, özel teşebbüscülüğün uzun 
zamandan beri tartışması yapılmak gibi bir or
tama gidiyoruz. Buna müsade etmiyor şu hü
küm. 

Sonra elimizdeki tasarıda da bunu, pür dev
letçiliği veya pür liberalizmi savunucu bir du
rum yok. Mümkünse bunu, asırlardan beri de
vam etmiş tarışmaya götürmeden, mevcut ka
nun metni üzerinde ve bâzı terimlerde, bilhas
sa sayın Komisyonun dikkatini çekmek isterim, 
bâzı terimlerde maksadı aşan tek bir kelime 
veya tek bir kelime maksadı açıcı şekilde kul
lanılabilir diye uyarıda bulundum; başka mâna
da telâkki ettiniz. Sayın Hükümetin de müm
kün mertebe bu klâsik, uzun süre devam etmiş 
münakaşaların içine sokmadan mevcut madde 
hudutları dahilinde, Anayasanın 130 neu mad

desinin açık hükmü karşısında lütfen sadet için
de kalınmasını istirham ediyorum. 

Buyurun ıSaym Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
ıSaym Başkan, sizin devletçilik konuu&nda bir 
tartışmaya sebebiyet verdiğiniz zannıyle cevap 
veriyorum, şeklinde bir yorumunuz oldu ise.. 

BAŞKAN — Hayır hayır, böyle birşey yok. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Benim mâruzâtım Yüksek Başkanlığınızın ifa
deleriyle bir günâ ilişkili değildir. Bunu tas
rih edeyim. Fakat sizin ikâzınız, bu konu do.la-
yısıyle devletçilik veya özel teşebbüs meselesi
ni tartışmaktan beni sadet dışına çıkmış sayıp 
sadede davet etmek ise, - böyle olduğunu san
mıyorum müdâhalenizin - eğer müdahaleniz 
böyle ise, izin verirseniz, o takdirde önce bu 
müdahalenizin konuyu aydınlatmaya yardımcı 
olmayacağını beilıirtmek istiyorum. 

Burada hüküm var Saym Başkan; yüzde 
51'i devlete aidolaıı işlerde özel teşebbüse de 
hak verme hükmü var. Bu hüküm do'layısıyle 
de Saym Ülker, sarahatle, «Bize kalsa, biz as
lında bunu tüm devletleştireceğiz. Ama şimdi 
şu şartlar altında Hükümet böyle getirdi, şöyle 
getirdi,» diye eleştirdi. Lâzımgelir ki, Hükümet 

de ne getirdi, niçin getirdi, neyi getirmedi, an
latabilsin. • 

Binaenaleyh, eğer mâruzâtımı Yüksek ifade
lerinizin cevabı sayarak müdâhale buyurdu ise
niz, size hak veririm; fakat tasrih etmek iste
rim ki, mâruzâtımın size bir cevap teşkil eden 
yönü yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, öyle bir endişem 
olduğu için değil. Sadece, günlerden beri hep 
bu konu bu Mecliste tartışıldı. Mütemadiyen 
devletçiliğin veya özel teşebbüscülüğün yarar
ları, zararları tartışıldı. Daha önce tümü hak
kında da aynı konu görüşüldü. O bakumdan me
seleyi maddenin çok uzaklarına kadar götürme-
mek hususundaydı ricam. 

Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Değerli Başkan, lütfedin.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yalnız, izin 
verinde bunun takdiri Başkanlığa ait. Yani, her-
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kes burada gelir, «Takdiriniz yeninde değil, 
görüşünüz yerinde değil,» şeklinde mücerret bir 
iddiada bulunursa o takdirde yönetimin şekli 
değişmiş olur. Müsaade buyurun, biz kendi gö
rüşümüzü ortaya koyduk. Sizin konuşmaya de
vam etmek hususunda hakkınız var. Aynı sadet 
içinde kalırısınız, çıkarsınız; o zaman İçtüzü
ğün hükümleri çalışır. Buyurun siz.. Bizim gö
rüşümüzü eleştirmek, diye bir hakkınız yoktur. 
Buyurun. 

Müdahale de yapmış değilim, uyardım; sa
dece. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, uyarmaya ihtiyaç olup olmadığını 
bilelim. 

Şimdi, zatıâliniz Devletçiliğin bu maddede 
doğru olup olmadığını tartışmak hakkını bende 
görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Görü
yorsanız devam edeceğim, görmüyorsanız o za
man usul tartışması yapacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun 
Onun hudutlarını çizmek sizin takdiriniz dahi
linde buyurun. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim ve lütfediniz, bu hassasiyeti .gün
lerden beri müzakereyi uzatan arkadaşlarımız 
konuşurken gösterseydiniz, Hükümet bu kadar 
izahat vermeye de mecbur olmazdı. 

BAŞKAN — O hassasiyeti her zaman göste
riyoruz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, sağolun. 

Müsaade ederseniz devam etmek istiyorum. 
Sayın sözcü arkadaşım bu son fıkranın bir 

ölçüde özel teşebbüse de imkân vereceğini be
yan ile, bunun aslında tümüne karşı oldukla
rını beyan ettiler. 

Ben arz ettim, bu son madde dış ilişkileri
mizin muhtemel gelişmelerine imkân verir ümi
diyle Hükümet tarafından mahzursuz telâkki 
edilmiştir. Yoksa Hükümetin görüşü, rafineride 
ve boruda Plâna aksettirdiğimiz gibi, münhası
ran kamu eliyle iş görmektir. Bu plânda vardır 
ve Hükümetin önerisidir. Hükümet bunu, hatır
larsınız, plân müzakerelerinde ısrarla savun
muştur; Yüce Meclis de lütfedip kabul buyur
muştur. 

Buradaki fıkra, dış .gelişmelerimize imkân 
verir ümidiyle muhafaza edilmektedir. Eğer 
bunun hilafı takdir edilirse Hükümet ona da 
iltihak edebilir. Hükümetin görüşü bu noktada 
sarihtii'. Rafineride ve boru hattında kamu te
keli olmalıdır. Ancak ihracata dönük rafineri
ler ve gerekirse boru için, dış ilişkilerimizin ge
reklerine göre imkânlar da açık kalsın istemi-
sizdir. Mesele bundan ibaret. 

Müsaade ederseniz son cümlemi tamamlaya
yım : Burada münhasıran devlet tekeli konsa, 
o takdirde, kendi istihsalimiz 1 milyon ton ci
varında, yabancı özel teşebbüsün istihsali 2,5 
milyon ton civarında; ihtiyacımız 5,5 milyon 
ton civarında, ithal ediyoruz. Ne yapacaksınız? 
Şu 2,5 milyon tonu kendinize maletmek için bu
nun gerektirdiği 1,2 milyarlık yatırımı Devlet
çe iade edeceksiniz. Ondan sonra da 5,5 milyon 
tonluk ithal için döviz bulacaksınız. Bunun 
Türk ekonomisi için yararlı bir yönü olmadığı 
kanaatindedir Hükümet. Yani, şu anda Irak gi
bi İran gibi büyük petrol servetlerine sahibo.1-
sak ve el koyduğumuz zaman onlara haklarını 
verdikten başka, Devletimiz için muazzam bir 
servet hazinesine sahibolsak, belki de o zaman 
bütün partilerimiz ve Meclisimiz ve Milletimiz 
yürekten böyle bir yolu tasvip ederdi. Ama 
şartlarımız o değil. Şartlarımız çok değişik. Ken
di istihsalimiz minicik, yabancıların istihsali 
biraz daha fazla ama o da küçük. Hele dünya 
istihsali yanında bunların sözü bile edilecek 
kadar değeri yok. Üstelik de istihlâkimiz çok 
büyük. 

O halde şimdi iki şık karşısmdasınız : Ya, 
«Buyurun devam et şu 2,5 milyon tonu istih
sale; ben de elimdeki 1 milyon tonu mümkün
se azamî hadde çıkarmak için Devletin bütün 
kaynaklarını vereyim; buna rağmen sıkıntım 
olan ithal edeceğim dövizi de iyi ve ucuz bula
bilmek için gayret edeyim...»' İşte Hükümetin 
anlayışı bu. Gayet pragmatik ve zannediyo
rum ihtiyaçlara en uygun yol. 

Şimdi bu madde dolayısıyle Sayın Ölçmen 
arkadaşımın bir sorusuna da kısaca cevap arz 
etmek istiyorum, tekrar sitemine mâruz kalma-
mıak için : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının önümüzdeki beş yıllık 1973 - 1977 dönemi 
için öngördüğü yatırımlar .şöyledir. 

Petrol sektörü için, toplam : 2 558O0OGO0 
TL. 
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Petrol ürünleri sektörü için, toplam : 
1 998 000 000 TL. 

TPAO toplamı : 5 237 000 000 TL. 
İKTAŞ ve sair petrol ürünleri için konulan

la birlikte Devlet 6 206 ÖOÖ IOÖÛ TL. yatırım 
yapmayı düşünmektedir. Tahmiin buyuracağınız 
gibi bu müessesenin düşüncesidir. Plânlama 
Dairesi ve Kurulu bunu artırır, eksiltir; bu 
muhtemeldir. Ama şu anda düşünülen budur. 

Müessesenin teknolojik imkânlarını bir mad
de müzakeresinde uzunboylu saymîak güç olur. 
O itibarla daha müşahhas sorularınızı lütfen 
bana şahsen tevcih buyurun, ben size yazılı 
olarak takdim edeyim, müzakereleri kısaltalım. 

ıSayın arkadaşlarım, Saym Ülker'in, temas 
ettiği bir noktayı da Hükümet olarak cevapsız 
bırakmak mümkün olmayacağı için birkaç söz
le de ona temas edip sözlerimi tamamlayaca
ğım. 

Acaba araştırma raporunda söylendiği gibi, 
bu sahada çalışacak yabancı mevzuatına göre 
kurulmuş şirketler yerine Türk mevzuatına gö
re kurulmuş şirketler mecburiyeti koysak iyi 
olmaz mı? Gerçekten, o raporda da belirtildiği 
gibi Türk Ticaret Hukuku, Kamu Hukuku ve 
Devletlerarası Hukukumuz yönünden bu ikisi
nin ne fark getireceği meselesi, Türkiye'nin en 
az araştırma yapılmış hukuk alanlarından biri
si görünüyor. Böyle olunca, muhtelif bilim, 
adamlarının kişisel görüşleri de değişiktir. Bir 
tanesini Sayın Ülker okudu, başkaları da söy
lenebilir. Hükümetin şu andaki kanaati ve an
layışı odur ki, bunun altını çizerek söylüyorum, 
çünkü ileride bir ihtilâf çıktığı zaman, Hükü
metin noktai nazarının ve anlayışının bu ol
duğu sarahatle zabıtlarda yer almalıdır, ister 
Türk kanunlarına göre kurulmuş olsun, ister 
yabancı kanunlarına göre kurulmuş olsun, Tür
kiye'de çalışacak her müesSiesenin Türk kanun
larına, kamilen, kemâliyle riayeti kabul etmiş 
olarak Türkiye'ye geldiği inancındayız ve bun
dan doğacak ihtilâfın tamamının Türk hukuk 
mevzuatına göre ve Türk yetkili mercileri önün
de halledileceği inancındayız. 

Hiçbir kuruluş, kuruluşunun kaynağını al
dığı başka devlet mevzuatını bahane ederek, 
Türk hukuk düzeninin dışında birtakım hak ve 
imtiyazlar talebed>emezler, böyle bir talebi pe
şinen reddederiz ve bunu hükümranlık hakları

mıza saygısızlık addederiz ve böyle bir şeyi ka
bul edecek" hiçbir Türk Hükümeti de yoktur. 
Olmamıştır, olmayacaktır. Binaenaleyh, tekrar 
ifade ediyorum ve bilhassa ifade ediyorum, ça
lışan şirketler ya da kişiler, vatandaşlık merbu-
•tiyeti ya da kendi hukukî varlıklarına kaynak 
teşkil edecek mevzuat ne olursa olsun, Türk 
hukukunun icaplarına ve Türk kanunlarına 
harfiyen riayeti kabul etmiş sayılırlar. Böyle 
bir farz ile geldiklerini kabul ediyoruz, çıka
cak her çeşit ihtilâf için Türk hukuk sistemi iş
leyecektir. Bunun hilafını hükümranlık hakla
rımızla bağdaştırmayız ve katiyen izin de ver-, 
meyiz. Zannediyorum, bu teminatın Hükümet 
adma bu kürsüden söylenmesinde de memleke
timiz için yarar vardır. Buna imkân verdiği 
için de ben arkadaşıma teşekkür etmek istiyo
rum. Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balan, soru. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Efendim, 
Sayın Bakan yabancı müteşebbislerin, kaynağı
nı dışarıdan alan müteşebbislerin hangi kanun
la kurulmuş olurlarsa olsunlar Türkiye'ye gel
dikleri zaman, Türkiye'de yatırım yaptıkları za
man Türk kanunlarına uygun hareket etmeye 
mecbur olduklarını ifade ettiler. 

Acaba, bu yabancıların, Türkiye'ye gelirken 
yaptıkları anlaşmalarda bu husus kaydediliyor 
mu, dercediliyor mu? Bu mukavelelerde bunun 
yeri var mı? Sayın Bakandan bunu öğrenmek 
istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, arz ettiğim gibi, Türkiye'ye gelen 
yabancı hakikî ve hükmî şahıs, Türk mevzuatı
na riayetle mükelleftir. Ancak, Türk Devleti
nin başka devletlerle andlaşmalar ve anlaşma
lar yapmak hakkı vardır. Bu andlaşmalarda ve 
anlaşmalarda özel birtakım hükümler yer almış 
ise, bu, Milletlerarası taahhütler mecmuasından 
olarak hem Türk hukuk Devleti tarafından, 
hem de yabancılar tarafından karşılıklı saygı 
görürler. 

Ben şimdi genel ilkeyi arz ediyorum, Tür
kiye'nin akdettiği hangi anlaşma veya hangi 
andlaşma özel birtakım hükümler derpiş edil
miştir? Şu anda bilmiyorum. Türkiye'de çalışan 
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petrolle ilgili şirketler, Petrol Kanununa vesair 
şirketler de Yabancı Sermaye Kanununa göre 
çalışırlar. O kanunların kendilerine tanıdığı 
imkânlar ne ise onunla sınırlıdırlar. O kanun
ların dışında bir hak talebedilmeleri, yine 
Türk kanunlarında böyle hakların varlığına 
bağlıdır. Türk kanunlarında böyle bir hak yok
sa talebedemezler. Bilmem tatmin edebildim mi? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim ? 
Yok. Buyurun Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Menteşe. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aycim) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Başkanla bir tartışmaya girmemiş ol
saydım, huzurunuza gelmeyecektim. Sayın Baş
kan müzakerelere istikamet verir derecede bir 
mütalâada bulundular. Kendilerinin samimiye
tinden yüzde yüz eminim. Ancak, bu noktada 
istikamet verebilir mi, veremez mi? Bu fikri
mi halen mahfuz tutmaktayım. Konunun dışı
na çıkacak mı, çıkmayacak mı? Elbette mil
letvekilini kontrol edecektir, gerekli ikazlarını 
yapacaktır, ancak «Komisyon bunun Anayasa
ya uygunluğunu düşündü mü düşünmedi mi?» 
gibi bir suali burada sormak her halde hakları 
olmasa gerektir. Esasen, milletvekilleri üye 
bulundukları komisyonlarda bu cihetleri uzun 
uzun tartışırlar ve ondan sonra Heyeti Umumi-
yeye getirirler, Heyeti Umumiye de bunu bura
da tartışma hakkına sahiptir, tartışır. Ama 
Başkanın bu yetkiye sahibolmadığı kanaatinde
yim. 

Ancak, konu açılmışken tekrar ediyorum, 
daha evvel de fikrimizi söyledik, diğer parti söz
cüsü arkadaşlarımız fikirlerini söylediler, bi
zim anlayışımız gayet sarih. Ne diyor Anaya
sanın 130 neu maddesi; «Yeraltı servetleri Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır.» Bu, eski 
hukukumuzda da var olan bir husustur. Sonra, 
«yeraltına ait servetlerin aranması ve işletilme
si Devletindir» diyor birinci prensip. İkinci ola
rak; «Devlet arama ve işletmeyi karma ekono
mi kaidelerine göre yapabileceği gibi, arama ve 
işletmeyi doğrudan doğruya özel sektöre» bıra
kabilir diyor. 

Kanun yaparsınız; özel teşebbüse bırakırsı
nız, kanun yaparsınız - ki yapıyoruz kanun -
karma ekonomi prensiplerine göre özel sektöre 
ve Devlete bu görevi verirsiniz, birlikte, eşit, 
yahut yaptığımız gibi Devlete üstünlükler tanı
mak suretiyle bunu tedvin edersiniz, kanun ha
line getirirsiniz. İşte muhterem arkadaşlarım, 
«Anayasanın açık izni» dediği budur. Eğer 
kanunlarda bir sarahat yoksa, o takdirde yeral
tı servetlerinin işletilmesi ve aranması Devlete 
aittir. Ben buna hiçbir şekilde itiraz etmiyorum; 
ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin de, millî 
menfaatleri gözetmek suretiyle, başka şekilde 
hareket etmesi de mümkündür, diyoruz. 

Şimdi, Sayın Başkanın bir noktaya takıldığı
nı görmekteyim. Bu da şundan ileri gelmekte
dir, müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesiyle, 
belge alma hakkı Devlet adına, 6327 sayılı 
Kanunla bu maksatlar için kurulmuş olan Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir diyo
ruz. «Hakkında» tereddüde düşüyorlar. Yani 
hakkı mı, izni mi? 

Ben bunu fazla evham olarak telâkki ediyo
rum. Esasında yani hak, burada, belge alma 
hakkı, dikkatlice okunursa, Devletin. Ama Dev
let nam ve hesabına yapacak Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı. Devletin, bu vazifeleri bir
takım kuruluşlara da verdiği şimdiye kadar va
rittir, hattâ Devlet adına destekleme alımları 
yapıyor birtakım özel kanunlarla kurulmuş olan 
Fisko Birlik, Tariş, Ant Birlik, şu bu filân, 
Devlet nam ve hesabına yapmaktadır. Siz bu
rada kanunla kendilerine para vermektesiniz, 
destekleme alımlarını yapmaktadır. Yani esas 
hak Devletin; ama Devlet nam ve hesabına kim 
yapacak bunu; Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın hukukî statüsünü daha evvel arz etmiştim; 
6327 sayılı Kanunla kurulmuş bir kuruluştur, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkan kanuna göre, 
kendisi birtakım görevler almıştır. Bu görev
ler petrol arama, istihsal, taşıma, rafinaj, dağı
tım gibi işler, kanunun 2 nci maddesine göre. 

Daha evvel de yine arz ettim, hissesinin, yüz
de 95'i Hazineye aittir. Kanun, hisseleri' (a) ve 
(b) grubu olarak ayırmış ve (a) grubu hissele
rinin mutlak surette, yüzde 50'deıı fazlasını teş
kil edecek kısmı hiç bi'r surette devri1 caiz değil, 
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GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Devamla) —Efendim, esas kanun
da değişiklik bizim için düşünülmemektedir. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının statü
süne ait Hükümette bir takım hazırlıklar var
dır. Bu holding olarak düşünülmektedir. Resmî 
Gazeteyi orada bıraktım, Resmî Gazetede var
dır. Bir holding olarak düşünülmektedir. Hol
dingler, diğer kuruluşlardan meydana gelecek
tir ve bu suretle Devlet faaliyetlerini Türkiye 
petrolleri ve petrol asahsmdaki faaliyetlerini 
tek güçte birleştirmek ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığıyle yapmak istemektedir. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim. 
Sayın Tosyalı, buyurun. 

; HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
I Başkanım, Komisyonun 3 neü maddesinde «ve-
[ rilnıez» gerekçesinde ise «alınmaz» diye bir ya-
I zılış hatası bir maddî hata var. Müsaade eder-
{ şerik, kürsüden ifade etmek istiyorum. 

! MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
j benim de bir sorum var. 
I BAŞKAN — Tamam efendim. 
S Sayın Doğan, buyurun, sorunuz. 
I 

j MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
İ Sayın Komisyondan şunu öğrenmek istiyorum. 
j Maden Arama Genel Müdürlüğü, Kars'ta, Tuzla 
| ve Selim'de müyonHarca para sarfedilerek sıon-
j dajlar yapılmıştır. Birinci senıede sorduğumuz-
| da, makinelerin Macaristan'dan getirilince de-
| vam edileceğini bildirmişlerdi. Karşı taraftan, 
j ikinci defa sorduğumuzda mevzuun etüdedil-
j diığini söylemişlerdi. İki sene evvel bu yetlkiM 
j komisyondan aldığımız cevalba göre istihsale 
İ geçilmiesi lâzımdı. Halbuki geçen sene yinıe bu 
j komisyondan sorduğumuzda dediler ki, «Ibura-
: lardan iyi netice alındı bu sezon başlafnatcak.» 

ı Şimdi, bugün Türkiye'de kaç arama yeri bu 
i sakildedir, aynı mıalhiyette olup ta istihsal ede-
i madiğimiz, yani kararsızlık içinde muattal kaü-
• mış kaç yerimiz vardır? Bunun eevaplamdırıl-
I masını rica ediyorum. 

Hazinenin olacaktır. Hazineden başkasının ola
mayacaktır. Arkadaşlarımızın aklına gelebilir, 
bu anonim şirkettir, yani tereddütler olabilir, 
ben de tereddüdetmişimdir ve kanuna bakmı-
şımdır. Hani yarından sonra anonim şirketin 
idare meclisi filân filân kişilere dağıtıverirse.. 
Hayır, kanun bunun garantisini koymuş, «(a) 
grubu hisseleri hiç bir. surette devredilemez, 
Hazinenin olacaktır.» demiş, (a) grubunun his
seleri münhasıran Hazineye tahsis edilmiştir. 

(b) grubu hisseleri hakikî ve hükmî şahıs
lara tahsis olunabilir. Demek ki, Devlet burada 
üstünlüğünü sağlamıştır. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığını kendi yönünden garantiye 
bağlamıştır. Yani burada tereddüdedilecek bir 
husus yoktur. 

E, peki niye kurmuş? İşte daha evvel de arz 
ettim, 6336 sayılı Kanunu çıkarmış, birtakım, 
şirketlere arama ha)kkı vermiş, birtakım 
faaliyetlerde bulunma hakkı vermiş, ondan 
sonra arkasından da bu kanunu çıkarmış. Ne
den? Onlar gibi çalışsın, onlarla rekabet edebil
sin, bürokrasiden kendini kurtarsın, süratli ka
rarlar verebilsin, diye bu statüyü getirmiş. Mak
sat, tamamen budur, esasen T.P.A.O. tamamen 
Devlet kuruluşudur. Arkadaşlarımızın tered
dütlerine hiç bir sebep yoktur. 

Bu hususu açıklamak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum, teşekkür ederim, saygılarımı 
sunarım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir sorum var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Menteşe. 
Sayın Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Efendim, şu
nu öğrenmek istiyorum, Bu, anonim şirket ol
duğuna ve 1 nci madde de sarih olarak Sayın 
Komisyon Başkanının ifade ettikleri gibi, özel 
şirket olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
hususî hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır. 
Şimdi buradaki fıkrada yazıldığı gibi, yani 
aramak için yetki «Devlet adına 6327 sayılı Ka
nuna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» 
denmektedir. Böyle dendiğine göre Devlet adı
na kurulmuş bir ortaklığı ile diğer şirket ve or
taklarının durumu ile ilgili olarak, acaba «Dev
let adına» diye bu kanundan bahsederken onun 
esas kanununda değişiklik mi derpiş edilmekte
dir. Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
• MENTEŞE (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
: benim yetkimi aşan bir sualdir. Gerçi Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yapmış bir ar
kadaşınızım, ama şu anda elimde arşivler yok
tur. Herhalde Devlet- arşivlerine sahip olan sa-



M. Meclisi B : 30 28 . 12 . 1972 O : 1 

•yın Bakan, gerekirse cevaplandırır. Gerekirse 
yazılı olarak takdim, eder. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Şu halde, sayın 
Baıteandan cevaplandırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Kılıç, buyurun sorun. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, konuşmamda da rica etmiştim; fakat 
mestte bir mânada da açıktaydı ve önemine bi
naen ayrıca tasrih edilmiesinde fayda görüyo
rum. 

6 ncı maddeyi değiştiriııiken şu ibare ko'nldu; 
«Devlet adına müsaade, arama veya işletme. 
ruıhsatnamielsi ile beliğe alma hakkı» ben komis
yonda da sayın Bakandan da rica ettim, belki 
söylemiş olalbilirler, bu, hak demek değildir ki, 
TPAO her müracaat ettiği ahvalde Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanı ona otomatik olarak 
verecek. Hayır, bumu o mânada anlamıyoruz. 
Vlenmiefk hakkı zaten Bakanlığa ait, muayyen 
prosedür içinde, gerekirse reddedebilir. Bura
da tanıdığımız hak, plânın ilkesini, yani diğer 
kamu kuruluşları adına TPAO ancak müraca
atı yapalbiltecek, bu mânadadır. Eğer bu mâ
nada ise maddeye zaten katıldık ve tek tük 
kelime yer değiştirdi. Aksi halde otomıaıtük ola
rak TPAO'ya verilmiş demektir. Bakanım yeri
ne TPAO'ya kaim olacaktır, kaim kıldınız de
mektir ki, biziım ona rızamız yok. 

Teşekikür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda yapacağı

mız bir muamele yek. 
OEÇlöl KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
do aynı anlayıştayım, arz ederim. 

Yalnız, müsaade ederseniz sayın Başkan, sa
yın Tosyalı'nın yeni bir konuşma imkânını ya-
ratmaanâk için 'arz edeyim. Çünlfcü kendileri de
diler ki, gerekçede «verilmez», öbüründe «alın
maz» şeklinde olduğunu söyledi. Gerekçe bir 
açıklamadır, bir maksadı, bir amacı göstermek
tedir. öyle de olur, beyle de olur. Bu bakım
dan İsrarım yoktur. Sizin anlayışınız da doğru
dur. 

BAŞKAN — Başka soru?.. Yok. 
Buyurun efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Teşekikür 

ederim, efendim. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi söz sayın Köseoğhı'nda, 

efendim, buyurun sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu madde üzerinde
ki uzun tartışmalardan çıkarttığım sıonuç şu
dur. Ciddî olarak bir fikri, bir değişikliği orta
ya koymaktan ziyade bâzı arkadaşlarımızın ka-
falarından geçen hususları şu veya bu şekilde 
heyan etmelerinden ibarettir. 

Şimdi evvelâ şuradan başlayaliım, 130 ncu 
maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında nasıl ola
cağı açıklıkla meydanda. Devlet yeraltı ma
denlerini ne şekilde işletilmesi konusunda özel 
teşebbüse nasıl verileceği hakkında sarih hü
küm getirmiştir. Anayasaya uygunluğu acık
tır. Açık olan bu hüküm üzerinde bir tartışma 
yapmak mümkün değildir. Şimdi bu madde üze
rinde en katı görüşe sahip olan arkadaşlarımız 
dahi açıkça söyleyemiyor fikirlerıini. İktisadî 
Devlet Teşebbüsü demiştir Hükümet tasarısın
da. Türkiye Petrolleri A. O. bir İktisadî Devlet 
Teşebbüsü değildir, Türkiye Petrolleri A. O Mı 
alalım, onu kaldıralım, değiştirelim, yerine Ka
mu İktisadî Teşebbüsü koyalım şeklinde bir be
yanda bulunmuyor. Ya? Bu da olsun. 

Şimdi, sayın Baytürk'ün de açıkladığı gilbi 
İktisadî Devlet Teşebbüslerine bu verilsin şek
linde olursa, bir ikinci kuruluş olur, faydaları 
vardır ve ikinci kuruluş mutlaka birinci kuru
luşla birlikte çalışır şeklindeki beyanları.. E, 
şu Var, yine Türkiye Petrolleri A. O. ortadan 
kalksın demiyor, koyu bir devletçiliğe de gide
lim denilmiyor. Ya? İkinci bir kuruluşa imkân 
vereibilmıek için bu hükümler kalsın. 

Şunu arz edeyim;; İktisadî Devlet Teşebbüs
leri, kurulduğu zaman petrolle i%ili, petrolün 
yapabileceği, petrolü çılkarabilecek bir İktisadî 
Deivlet Teşeıbbüsü kurulduğu zamıan zaten özel 
bir kanunla kurulacaktır, o zaman ona da yet
kiyi Vereceğiz. Eğer, içtimaî bir fayda, eğer 
«ııeimleketîn ihtiyacı bu yönde ileride doğar ise, 
hu zaruret ileride doğar ise o zaman yeni ku
ruluşu doğuran kanunla ona bu yetkiyi veririz; 
hiç bir tahdit yok, bu Anayasa hükmü de de
ğil. Netice itibariyle çıkartmış olduğumuz bir 
kanun, değiştirmeik her zaman mümkündür. 

Şimdi burada Komisyon ne yapıyor? Düşün
müş, taşınmış, Üçüncü Beş Yıllık Plândaki hük
mü kanunllaştırmış. Üçüncü Beş Yıllık Plânda
ki hüküm nedir? Bu konu'da bir elde kınvvleıtle-
ri birleştirelim, (açıkça ismini de söylüyor Tür-
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kiye Petrolleri A. O.'nda diyor bileştirelim) 
sermayesini artıralım ve güçlendirelim, o şe
kilde bir netice alalım şeklinde Plânda hüküm 
var. Bu hüküm muvacehesinde Türkiye Petrol
leri A. O.'na münlhasıran açıklık vermek sure
tiyle getiriyor. 

Şimdi, diğer Kamu İktisadî Devlet Teşebbüs
leri bu işi yapar mı yapmaz mı münakaşası 
mümkün değil, doğru da değil, yeri de değdi. 
Neden? Yapabilir. Ben diyorum yapabilir. Ka
mu İktisadî Deflet Teşebbüsleri herhangi bir 
vaziyete düştüğü zaman bir kanunla gelir, o 
Ikanımla yeitki verilir. Ama bugün için önümüz
deki Beş Yıllık Plân tatbikatı bakımımdan Hü
kümetin gücü bakımından., izah etti arkadaşla
rımız uzun boylu Türkiye Petrolleri A. O.'nın 
özel durumu, yapısı ve ammle kuruluşu mu özel 
kuruluş mu, ikisinin ortasında bir kuruluş nuu 
diye. Amme kuruluşu da diyebilirsiniz, özel 
hükmî şaüısiıyete saıhip bir kuruluş da diyebilir
siniz çünkü bir kanunla getirilmiştir; Kanun 
ne yetkiyi vermilşse onunla mücehhezdir. Ne ta-
miajmıen Hususî Hukuktaki, • Ticaret Hukukun
daki bir özel kuruluştur, ne de bildiğimiz İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri Kanununa uygun bir 
kuruluştur, ikisinin ortaismda, tamamen kanunî 
yetkilerle müclehihez bir kuruluştur. Ve şunda 
ısrarla üzerinde durmıalk lâzımdır ki, aınıme ku
ruluşu ağır basar amme kuruluşudur. Devlet, 
hayatım oraya bağlıyor, bütün imkânlarını 
oraya veriyor ve sermayesi de ondan tezyit ede
cek işte 1,5 misli artıracak, Bütçeden verece
ğiz bu parayı. Bu balkımdan, Türkiye Petrol
leri A. O.'na bu halk münhasıran verilirse, Hü
kümetin gletirmiş olduğu tasarıdaki şekilde di
ğer İktisadî Devlet Teşebibüsleri kurulamaz 
veya kurulduğu zaman faaliyette bulunamaz 
şeklindeki bir endişeye kapılmaya lüzum yok. 
Bu konuda acık fikrini beyan eden de görme
dim. Yani, doğrudan doğruya yabancı serma
ye kalksın bu konuda diyen de görmedik; onu 
da diyemiyor. Ucundan kenarından birtakım 
polemiğe kaçılmak istenildi şimdiye kadar; fa
kat ciddî olarak hiç bir açıklık ve faideli bir 
fikir getirilmedi. Bu sebeple, bu tartışmayı bu
rada bağlayarak şu kanunun ilerlemesine çalış
makta fayda var. 

Saylgular sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞEK (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk dış ti
caret rejimine baktığımız zaman ithalâtımızın 
büyük kısmını akaryakıt teşkil etmektedir. 

Madem ki Türkiye, İran - Irak - Rusya gibi 
üçgenin içerisinde ve petrol bulunan bir toöl-
igededir; bu bakımdan, gerek Devlet teşekkül
leri gerekse yabancı sermaye yönünden bu nüem-
lekette bir an evvel petrolün faydalı hale ge
tirilmesini sağlamak lâzımdır. Fakat, bunu 
fcontrollarla yapmanın faydası vardır. Hangisi 
olursa olsun, bugün Türkiye Petrolleri A. O., 
'kurduk, zaten sermayesinin bir kısmı Dev
lete aittir. Hükümet teklifinde de Kamu İkti
sadî Teşebibüsleri diyor, yeni teşöbbüs kuracak 
personel vereceksin, masraf edeceksin. Halbu
ki, eldeki imkândan faydalanalım. Fakat Ba
kanlığın burada bir yetkisi şu bakımdan olma
lı; müsaade verdik, arama verdik ,işletmje ver
dik, efendim iki sene sen burada arama yapa
caksın ama. biz hiç kontrol etmeyeceğiz. Bura
ya bir fıkranın ilâve edilmesi gerekmektedir ki, 
o da, her altı ayda bir kontrol yapılıp Bakan
lığa rapor vermek lâzım. Çünkü, petrol deyip 
geçmemek lâzım. Yabancı petrollerin Tüılkiye' 
deki petrolle rekabetini önlemek, petrol sat
mak için kendi bir şirket kurar, sun'i şirket 
kurar gönderir buraya durdurur. Ne yapacak
sın! Eferidim, biz formaliteye uydurduk der
ler. Her altı ayda bunları bir kere kontrol et
tireceksin, Bakanlığa rapor verilecek; aramayı 

• yapıyor mu, işletme tesisatını kurmuş mu, ve
rimli bir çalışma yapıyor mu bunları kontrolde 
fayda vardır. Bu hususta bir önerge verdim. 
Bilmiyoruz -Komisyon ve Yüce Meclis bu öner
gemize ne diyecek? Çünkü, burada en can mad-
desü müsaade, arama ve işletmedir. 

Saniyen, Komisyon tasarısı da endişe edil
diği kadar korkulacak birşey değildir. Sırf ku
rulmuş olan bir teşekküle Türkiye Petrolleri 
A. O.'na (ıbelki bugün bu ortaklık sırf bayi
lik gibi görünebilir yol boylarında görüyoruz, 
bunun ağırlığını arama ve işletmeye veririz 
bayiliğini bıraktıraibiliriz) bütün devletin gü
cünü, imkânlarını verelim. Belki size basit gîlbi 
gelir bir stadyum yapacağımıza, bir kapalı stad
yum yapacağımıza, şuraya buraya para vere
ceğimize buraya verelim. Ben onlara karşı de-

237 — 
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ğilîm; ama en zarurî olanı en önıe getirelim, 
Devletin bütün imkânlarını, emeğini buraya 
verelim. 

Benim kanaatim odur. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, grup adına mı 

elendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şah

sını' adına efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamıonu) — Sayın 

(Başkanım, değerli arkadaşlarım; üç hususu kı
saca belirtmek için söz aldım. 

Bunlardan birincisi, dikkat buyurun muhte
rem arkadaşlarım, Komisyonun mıadde metni 
dile Komisyonun bu madde ile ilgili olan gerek
çesinin yazılışında bir maddî hata var. Sayım 
Komisyon Başkanının izahatta bulunmalarına 
rağmen ben daha çıok açıklık getirmek işitiyo
rum. 

Efendim, Komisyonun 3 ncü maddedeki 
madde metninde «Devlet adına ruhsat alma 
hakiki» dendiği halde, aynı maddenin gerekçe
sinde «Devlet adına ruhsatname verilmesi hak
kı münhasıran TPAO'ya verilir» diyor. «Devlet 
adına ruhsat almıa hakkı» maddede yazılı, ge-
neikçede ise «ruhsat verme hakkı» diyor. Ruh
sat alma hakkı, ıhaşka şey, ruhsat verme hakkı 
başka şey, ruhsat alma hakkı Devleit adıma TPAO' 
ya verilebilir, Komllsyonuın düşüncesi ibu. Faikıalt, 'bii-
iziiim hieıpiimliizim amüaidığı ruhsat venmıe halklkı Euuerji 
Bakanlığımız adına bu Bakanlıkta bu kanunla 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kanalı ile Ener
ji Bakanlığınca verilir. Halbuki, Komisyonun 
fgerekçesinde, «Devlet adına ruhsatname veriıl-
mılesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
aittir» diyor. Bu hakkı münhasıran Türkiye 
Petrolleri Anonimi. Ortaklığına vermiş gibi olu
yor. 

Bu hususun metinde düzeltilmesini istirham 
ediyorum. Eğer Komisyon değiştir işi kabul edi
lirse, o maddeye ışık tutan Komisyonun madde 
ıgerekçesi şöyle olmalıdır: «Devlet adına rulhsat-
maımie yerilmesi» 'kelimesi çizilmıeli, «verilınesd» 
kelimesinin yerine, «alma hakkı» ibaresi yazıl
malıdır. Böyle anlıyoruz. Komisyon açıkça bu 
fikrini, evet böyledir, desin. Bu bir maddî ha
tadır. Bu sebeple yanlış anlamalara sebep ve
riyor. Değerli arkadaşımız sayın Selâhattin Kı
lıç da bu şeyden mülhem olarak herhalde bir 
hususu belirttiler. Bu bir. 
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İkinci husus muhterem arkadaşlarım, ka
mum maddeleri icraat için hüküm getirir. Mad
delerin gerekçeleriyse, bu maddelerim uygulan
masında, bu maddelerim bitirilmesinde, bu mad
deyi yazan vazıı kanunun niyet ve maksadını 
•açıklar. 

Hükümetin getirdiği 3 ncü maddenin gerek
çesinde deniyor ki : «Bu maddede yapılan de
ğişiklikle belge almada, Kamu İktisadî Teşeib-
ibüslerinıe öncelik verilmiş, özel teşeibbüsıe, an
cak Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile ortaMık ha
linde belge alma hakkı tanınmıştır.» Hüküme
tin bu gerekçesi Anayasamızın 130 ve diğer 
maddelerinin ilke ve metinlerinle, ruhuna taıma-
mııyle uygundur. 

Komisyonun gerekçesine gelince: Komisyo
nun gerekçesi. Anayasa'nm emiredici, hepimizin 
tabi olması lâzım gelen bu hükmünü bir tara
fa itmiş görünüyor. Komisyonun 3 ncü madde 
'gerekçesi gayet basit, bu hükmü kabul etmıeız 
ıgörünüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa'dam ışık 
alarak, ona tabi olarak Hükümetin geriefcçe-
sinden uzaklaşmış, onu kabul etmemiş görünü
yor. Nasıl olur? Komisyonun 3 ncü madde ge
rekçesini okuyorum :• 

«...Devlet adına ruhsatname verilmıesd...» di
yor. Bir de «verilmesi» tâbiri konmuş, o düzel
tilecek inşallah. «Alma hakkı» denmesi lâzım. 
«...Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına inhi
sar etltirilmlişıtar.» Birde «inhisar.» var. Bu kadar 
ağır bir kelimenin konmasını sureti katiyede 
kabul edemeyiz arkadaşlar. Bu 'kanun yalnız 
Üçüncü Beş Yıllık Plân devresini kapsanmıyor. 
Allah nasip ederse çjoik uzun ömürlü olabilir. 
Buıgün kurulmuş olan çok değerli bir millî mü
essesemiz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
vardır. İleride buna benzer veya başka şirket
ler kurulafbilir. Onlar da bu ruhsat alabilme 
hakkına sahip olabilmelidir. Alma hakkı yalnız 
huna inhisar ettirilmiştir, şeklinde olmaması 
lâzım. Diğer yandan, aşağı taraiı uygun. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, telkrar izah 
ediyorum, Hükümetin gerekçesi aynen kaibul1 

edilmelidir. Komisyonun gerekçesiyle maddesi 
tamamen biribirine zıt, birinde alma hakkı, bi
rinde verme hakkında bahsetmektedir. Gerek
çede düzeltilmelidir. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı hıer ne kadar bugün Türkiye'miz-
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de petrol işleriyle iştigal eden bir millî kurulu
şumuzdur, fakat devlet değildir muhterem ar
kadaşlar. Bu Anonim Ortaklığın içerisinde % 1, 
'% 2 dahi olsa, binde bir dahi olsa, bu ortaklığı 
teşkil edem Ahmet Neyzi, Kimon Kozmette, Fat
ma Mübececl, Amıa Mut af devlet değildir. Büy-
lle özel şahi'sların bulunduğu bir anonim" ortak
lık bütün Türkiye'nin petrol işlerinde ruhsat 
almak hakkının inhisarcısı olmaması lâzımdır. 
Hükümetin teklif ettiği gibi, bu hak kamu ik
tisadî teşebbüslerine ait olmalıdır. Verme hak
kı devlet adına... 

M. SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Kim o 
halde kaimi iktisadî kuruluşu"1? Hangi kuruluş? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Arz ediyo
rum. Şimdi meydanda bu var. Gelecekte başka 
şey de olaibilir. Şimdiden bunun yolunu tı'kama-
yalıim. 

Kurulmuş ve kurulacak olan iktisadî devlet 
teşakküllerine aittir dememiz daha uygundur. 

Bu hususun dikkat naaaıra alınmasını ve bil
hassa komisyonun gerekçesiyle meıtin arasında
ki bu farklılığın sayın Komisyon Başkanımız-
ca açıkça belirtilmesini; oradaki <<<veriime&iv> 
kelimesini çiziyoruz, onun yerine «alma hakkı» 
diyoruz, onu kasdediyoruz demelerini istirhamı 
©diyorum. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bdr nok
tayı açıklayayım. Hükümetin gerekçesine aykı
rı ıbir davranışımız yoktur. Hükümetin gerekçe
si, zaten daha evvel de Komisyonca benimsen
miştir. İzahlarımızla, belge hakkının kimde ol
duğu tarafımızdan da belirtilmiştir. O bakım
dan bir mıütenaıkız durum yoktur. 

BAŞKAN — Belge hakkı kimde efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Belge alma hakkı, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri diyor, değişiklik ya
pıldığı için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı olarak geçmiştir, öncelik verilmiştir. Mad
desi açık. 

Saniyen, şu hususu da belirteyim. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının demin sermaye
sini izah ettim. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı bugün kamıı kuruluşudur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, kamu iktisadî teşeib-
ibüsü mahiyetinde olduğu için, denetimi altında

dır. Yüksek Murakabenin denetimi altındadır, 
Ticaıret Kanununa göre kurulmuş bir şinköt 
değildir. Sayın Tosyalı'mn bu beyanını anla
mak mümkün değil. 

BAŞKAN — Biraz evvel sayın Kılıç'in so
rusuna sayın Komisyon, ifade ettiğiniz beyanda, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıma yerini 
zannediyorum daha vazıh bir şekilde belirttiniz. 
Bütün yetkiler, Devlete ait olan bütün yetkiler 
değil, bütün yetkilerin devri anlamında değil, 
yalnız burada. sayılan konularda bir izin veril
miş şeklinde miydi beyanınız? Zannediyorum sa
yın Selâhattin Kılıç'la olan aranızdaki beyan
da bir vuzuh vterildi. Sayın Tosyalı'nın değindi
ği nokta o idi galiba... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Tosyalı o 'konu
lara değinmedi sayın Başkanım. 

Ben dalha evvel anlattım. Ruhsatnameyi kim 
alır, belgeyi kim alır. Zabıtlarda beyaanlarıfm 
vardır. Bu sarih şekilde de beyan edilmiştir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, yerlimden bir cümleye müsamaha eder 
misiniz? Faydası olacak... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Bu mad
dede sözü geçen hak genellikle müktesep hak 
mahiyetinde bir terim değildir. İzin ve imtiyaz 
mahiyetinde anlaşılmalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Önergelere geçiyorum : 

Sayan Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Reformu tasarısı

nın 3 ncü madde ile, değiştirilen 6 ncı maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Zonguldak Denizli 
Hüseyin Baytüık Hüdai Oral 

Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesiyle belge alma hakkı Devlete aittir. 
Devlet, bu hakkını kuruluşları yolu ile gerçek
leştirir. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol Kanununun 3 ncü maddesinin aşağı

daki biçimde değiştiril meşini öneririm. 
istanbul 

E eşit Ülker 
Madde 6. — Bu 'müsaadeye, arama veya iş

letme ruhsatnamesine veya belgeye ancak Dev
let sahip olur. 

Devlet bu hakkımı kuruluşları' yolu ile ger
çekleştirir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol Kanunu madde 3'ün, baştan birinci 

cümlesinin aşağıdaki şekilde olmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Teklif edilen yeni cümle : 
Madde i: 3 
Madde 6. — Müsaade veya işletme ruhsat

namesi ile belge alma hakkı Devlet adına; 
Kanunla bu maksat için kurulmuş ve kuru

lacak olan Kamu İktisadî Teşebbüslerine aittir. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Petrol Kamunu tasarısının 3 ncü maddesinde 
yer alan 6 ncı maddesiinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit. Ülker 

Madde 6. — Bir müsaadeye, arama veya iş
letme ruhsatnamesine veya 'belgeye,- Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre hükmî şahsiyeti 
haiz şirketler sahilp olabilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 ncü maddede yer alan 6 ncı maddenin son 

cümlesinin 'çıkarılmasını öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Petrol Reformu Kanunu tasarısının 3 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi'ni arz 
ve teklif ederim. 

Madde 3. —6326 sayılı Kamunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesi' ile belge alma hakkı 
6327 sayılı Kanunla kurulmuş Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aittir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartiyle, 
kolektif ve âdi komandit şirketler dışında kalan 

ve Türküye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı 
Devletler mevzuatına 'güre tacir olan tüzel kişi
lere de müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi verilebilir. 

Yükarıki fıkrada tarif edilen tüzel kişilere, 
belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete ait ol
mak kaydıyla ve Bakanlar Kurulu kararıyla bel
ge verilebilir. 

Adana 
Sclâhattin Kılıç 

Sayın Başkanlığa 
Petrol Kanunu tasarısının madde 3 ile deği

şen 6 ncı maddeye son fıkra olarak aşağıdaki 
-fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Baş er 
Madde 3 
Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme 

ruhsatnameleri alan teşekküllerin çalışmaları her 
altı ayda Bakanlıkça denetlenir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine 
göre işleme koyuyo'rum. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk ile 
Denizli Milletvekili Ilüdai Onal'm önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sizin önergeniz de 
aynı mı? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet aynı. 
Onun için 'benim birinci önergemi şimdi okunan 
önergeyle birlikte oya sunabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayım Komis
yon bu iki önergeye 'katılıyorlar m i l . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Komisyon iştirak etmi
yor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde).— Sayım 
Başkan, önergenin birinci fıkraya taallûk eden 
kısmı esasen Hükümet anlayışına uygum, fakat 
ikinci fıkrası tamamen maddeden çıkarıldığı 
içih, maddeyi daraltan ve maksadımızı aşan bir 
mahiyet taşıdığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Önergeyi tasviplerinize sıunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu 'efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi teknar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Komisyon katılmıyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in madde
nin son cümlesinin çıkarılmasına dair üçüncü 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim1? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hükü
met bu fıkranın yabancılarla ilgili çalışmalara 
imkân vereceği ve TPAO'nun yabancı ilişkilerini 
geliştilreeeği ilkesine ujrgun olduğu anlayışı ile 
katılmıyor. 

BAŞKAN — Katılmıyor .. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Uluslar
arası ilişM'lei'ine uygun olacağı anlayışı ile ka
tılmıyor. 

Affedersiniz, sayın Başkan, Hükümet katıl
mayışının sebebini bir defa daha tescil etmek is
tiyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, gerekçesini 
dinledim de, sıon f'kelimeyi anlıyanlamıştım. 

Hükümet ve Komisyon katılmadığını ifade 
ettiler. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka-
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme-
miştir. 

(Adana 'Milletvekili Selâbattin Kılıç'm öner
gesi tekrar okundu) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, önergenin birinci fıkrasını bir defa da
ha dinleyebilir miyiz? 

BAŞKAN — Olur efendim. 
«Devlet adına müsaade, arama veya işletme 

ruhsatnamesi ile belge alma hakla 6327 sayılı 
Kanunla kurulmuş Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına aittir.» 

BAŞKAN — «Devlet adına» sözünü başa alı
yor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Anla
dım efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Efendim, bir fark tespit 
•edemedik. O bakımdan takdiri Yüce Meclise bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıp katılmadığınızı beyan 
ederseniz, ona göre mücmıeleıi izah hakkını tev
di edeceğim. Açıklık vermek: zorundasınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bir fark 
telâkki etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin işleme konmaması
nı mı istiyorsunuz, madde aynen mi kalmış olu
yor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) —Efendim? 

BAŞKAN — Maddeyi aynen tekrar mı edi
yor, bu önerge? Bir düzeltmeyi mi ihtiva edi
yor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz, aynı te
lâkki ediyoruz. 

Tatmin etmedi mi, bu cevabımız? 
BAŞKAN — Efendim, üyenin mücmelen 

izah hakkı var. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bura
da komisyon katılır, katılmaz veya takdiri Yü
ce Meclise bıraikır. Bu her zaman varittir. Zor
la bir kimseden fikir mi almak istiyorsunuz? 

Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Siz mütemadiyen bir hizmetin. ! 
müşterek bir anlayış içinde görülmesi yerine, I 
meseleleri hep sanki belli fikirlerinizin karşısın-
dayanış gibi mütalâa ederek, her konuya bir I 
değer vermek ihtiyacını duyuyorsunuz her hal
de. Onu bir tarafa bırakalım da, yalnız Içtü- i 
zükte, komisyon katılmadığı takdirde üjeye 
müemelen izahat verme hakkı tanınıyor. O ba
kımdan komisyonun durumunu belli etmesi lâ
zım. Şimdi sayın üye kalkar «Önergemi izah I 
edeceğim» derse ona söz vereyim mi, vermeye- I 
yim mi? I 

GEÇİCİ (KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Şimdi, Sayın Başkan, 
Sayın Bakan tekrar okunması için istirham et
ti, akudunuz. Burada «Devlet adına» deyimini 
başa almış, bizim metinde «Devlet adına» deyi- I 
mi ortadadır. 

BAŞKAN — Önergeyi istiyor musunuz ? Ve
reyim mi, tetkik eder -misiniz ? I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Hayır efendim. 

BAŞKAN-— Yalnız bir fıkradan ibaret de
ğil önerge, lütfen tetkik edin diğer fıkralar 
başka. 

Önergeyi tekrar okutayım efendim, tetkik 
etme imkânını bulursunuz her halde. 

ı(Adana Milletvekili Salâhattin Kılıç'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — «Sermayelerinin yarıdan faz
lası» yerine «Belge hissesinin yandan fazlası» 
terimini getiriyor. 

ENEEJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — An
laşıldı Sayın Başkan. 

Hükümet bu önergeye katılmıyor, fakat Ko
misyonun metninin tasvibettiği anlamına gelme-
nıeik üzere, çünkü Hükümet kendi metnimin da-
iha iyi olduğu kanısındadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Komisyon da katılmı
yor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmadıklarını ifade ettiler. Önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka- ı 
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Önergeniz nazarı mütalâaya alınması hu- | 
susu Genel Kurulca kabul edilmiştir. Bu iti
barla, Komisyon filhal katılıyor mu efendim ? I 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılıyoruz efen
dim. 

I BAŞKAN — Önergeyi, Komisyon filhal ka
tıldığı için tekrar tasviplerinize sunacağım. Ka-

j bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
ı(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

I önergesi tekrar okundu). 
I BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon bulu-
I nan önergeye katılıyorlar mı efendim1? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, bu, tabiî bir hukuk kuralıdır, tek
rarına mahal olmadığı düşüncesiyle katılmıyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Aynı gerekçeyle biz de 

I katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Başka önerge ? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Var Sa

yın Başkanım var. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, geçen birleşim

de de ifade ettim; önergeleri aykırılık derece
sine göre sıralayıp işleme koyduktan sonra en 
aykırı önergeyi gönderdiniz mi, daha evvelki 

I Genel Kural idaresini cerhedici bir duruma 
düşeriz, işleme koyma imkânım yok. Lütfen 
önergelerinizi zamanımda takdim ediniz. 

Biraz evvel Sayın Kılıç tarafından verilmiş 
ve kabul edilmiş bulunan önergenin getirdiği 
değişiklikle birlikte 3 ncü maddeyi tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 6326 sayılı Kanunun 12 nci 

I maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 12. — 2. Bakanlar Kurulu kararıy-
ı le bu hükme istisna tanınabilir. Bu karar aley

hine 1 nci fıkradaki şahıslar tarafından adlî 
t ve idarî kaza mercilerine müracaat olunamaz. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen sa-
I jm üye var mı? Yok. Değişiklik önergesi de 

— 242 — 



M. Mecliisi B : 30 23 . 12 . 1972 O : 1 

yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmişti. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — G326 sayılı Kanunun 17 nci 

»maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Bu kanunun ve petrol mahsul
leri ile ilgili diğer mevzuatın tatbiki ile görev
li katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz olmak 
üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı bir Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Madde hakkında verilmiş de
ğişiklik önergesi de bulunmadığı cihetle mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmâıştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 18. — Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü bir Genel Müdürün idaresi altında merkez 
kuruluşu ile merkez kuruluşu dışında bölge 
müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Merkez kuruluşu Genel Müdürün idaresi al
tında Genel Müdür Başyardımcısı ve yardım
cıları ile teftiş kurulu başkanı ve müfettişler
den; yeteri kadar teknik, hukuk ve ekonomi 
müşavirlerinden; başmühendisler ve mühendis
lerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve uzman
lar ile ekonomistlerden, müdürler, kontrolörler 
ve diğer memurlardan terekküheder. 

[Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı 
olup, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı 
ile münasip yerlerde kurulur. Her bölge mü
dürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür 
muavinleri ile teknik ve idarî elemanlardan teş
kil olunur. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleşme
li personel istihdamı caizdir. Ancak; hangi hiz
metlerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine 

Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi
nin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Ku
rulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
• Madde 7. — 6326 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 19. — 1. Petrol İşleri Genel Müdü
rü Bakanın imhası üzerine Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 23. — 1. Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri : 

a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
dan, 

h) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri 
Devlet haklarından terekkübeder. 

2. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı gelirler her yıl Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünün Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelinde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunduğundan, mü
zakerelere, öğleden sonra saat 15,00'te devam 
etmek üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,58 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvelrili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Bir
leşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Petrol Reformu kanunu tasarısmun müza
keresine devam ediyoruz. 

Madde 9'u okutuyorum. 
Madde 9. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı 

Kanunla değiştirilmiş bulunan 24 neti madde
sine aşağıda yazılı 3 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 24. — 3. Petrol hakkı sahibi Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bakanın gös
tereceği lüzum üzerine petrolle ilgili inceleme
lerle peltrol a'meliyatmm denetiminde Petrol İş
leri Genel Müdürlüğüne yardımcı olmakla yü
kümlüdür. 

BAŞKAN — ,Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi okunmuş bulunan şeikli ile tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
k r . „ Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 6326 sayılı Kanunun 26 neı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 26. — Bu kanunun hükümlerine göre 
iktisaibedilmiş veya edilelbilecek olan bilcümle 
haklarda müracaat veya hak sahipleri arasın
da çıkacak ihtilâfların Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü tarafından müzakere ve sulh yolu ile 
halline çalışılır. İhtilâfların bu yolda halline 
imkân bulunmadığı talkdirde ihtilaflı konu Ba
kana intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 6326 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 27. — 1. Bakan ve Genel Müdür bu 
kanunun kendilerine verdiği görevleri yaparken 
lüzumlu gördükleri her türlü soruşturmayı 
yapmaya, delilleri tetkike ve soruşturma ile 
(ilgili petrol müesseselerinin bütün işlem, he

sap ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve 
tesisatını denetlemeye yetkilidirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi tasviplerinize sunuyorum. Kaıbul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 6326 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu 
ile veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden sul
be n halledilemediği kaydıyle intikal eden ihti
lâfları en çok 90 gün içinde karara bağlar ve 
Bakanın bu kararı Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünce en çok 7 gün içinde ilgililere tebliğ 
olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?. Yok. Değişiklik önergesi yok. Mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 13. — 6326 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 31. — Bu kanun hükümleri dairesin
de itiraz etmek ve Danıştayda dâva açmak müd
deti kararların tebliğ tarihinden itibaren 30 
gündür. 

BAŞKAN — Söz isteyen saym üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de ıkafbu'li edilmiştir. 

Madde 14. — 6326 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 32. — 1. Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün petrol ha'kkı ile ilgili olup kesinleşen 
hiçbir kararı Resmî Gazetede ilân edilmedikçe 
uygulanamaz. Ancak; Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünün ciddî yahut giderilmesi mümkün 
olmayan, zarar doğuran veya doğuraibilecek 
olan fiilleri ve israf hallerini önleyen kararları 
ile bir petrol hakkı üzerinde tesiri olmayan 
kararları bu hükme tâbi değildir. 
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SBx\ŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 6326 sayılı Kanunun 33 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Petrol hakkı sahibinin talebi 
üzerine Genel Müdürlük müsaade, arama ruh
satnamesi işletme ruhsatnamesi veya belgenin 
ifasını emrettiği veya kanunen yapılması ge
rekli olan petrol ameliyatını, haklı ve mâkûl se
beplerin ortaya çıkması halinde 6 ay süre ile 
uzatabilir. Uzatma sebeplerinin ortadan kalk
ması veya bunların tamamen veya kısmen vâ-
rid'olmadığmın anlaşılması halinde Genel Mü
dürlük verilen süreyi kısaltabilir veya büs
bütün kaldırabilir. Yapılan uzatmalar arama 
ve işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanu
na göre tespit edilmiş bulunan azamî müddeti
nin uzatılmasını gerektirmez. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Maddeyi tasviplerini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 6326 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 38. — 1. g) Müsaadeye taallûk 
edenler haricolmak üzere müracaatlar hakkın
da verilen kararları, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı? 
Yok. Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul 'edilmiştir. 

Madde 17. — 6326 sayılı Kanunun 40 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — 39 ucu maddeye göre : 

1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mü
messile yapılan tebligat petrol hakkı sahibine 
yapılmış sayılır. 

2. Adreste vukubulan değişiklik hemen 
bildirilmediği ve yenisi de tebliğ memurunca 
tespit edilmediği takdirde tebliğ olunacak evra
kın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına, 
diğer nüshası da Genel Müdürlükte herkes ta
rafından görülebilecek bir yere asılır ve eski 
adresin kapısına asılma tarihi tebliğ tarihi sa
yılır. 

(Bundan sonra tebliğler, yeni adres bildiriî-
mediği müdetee, yalnız Genel Müdürlükte her
kes tarafından görülebilecek bir yerdeki ilân 
tahtasına asılmak suretiyle yapılır. 

3. Adres gösterilmemişse, her türlü tebli
gat, tebliğ evrakı Genel Müdürlükte herkes 
tarafından görülebilecek bir yerde 96 saat asılı 
bulundurulmak suretiyle yapılır. 

4. Yukardaki durumlar dışında Genel Mü
dürlükçe bu kanuna göre yapılacak her türlü 
tebligat hakkında Tebligat Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — ,Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 18. — 6326 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 42. — 1. Bu kanunu uygulamakla 
görevli olanlar veya bunların temsilcileri petrol 
ameliyatını, ameliyat esnasında elde edilen veri
leri ve numuneleri, bilcümle belgeleri ve muha
sebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol etmeye 
ve gerekli gördükleri verileri ve numuneleri ve 
herhangi bir kaydın, hesabın, raporun ve bel
genin suretini almaya ve petrol ameliyatının 
normal seyrini aksatmaksızın muayene ve tec
rübeler yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önerge yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 19. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 43 ncü mad
desi aşağıdaki şcikilde değiştirilmiştir : 

Madde 43. — 1. Bu kanun hükümlerine gö
re görevli kimseler, görevleri sebebiyle, öğren
dikleri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla malî 
ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik 'mahiyetteki 
sırları, petrol hakkı sahibinin rızası olmadık
ça, petrol hakkının devamı süresince gizli tut
makla yükümlüdürler. 

Petrol hakkı sahibinin petrol endüstrisinin 
her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı 
işlem ve kurduğu iş münasebetlerini ve ben
zerlerini ilgilendiren ve yalnız petrol hakkı sa
hibi ile, birlikte çalıştığı kimselerce bilinen ve 
umuma veya her halde ilgili petrol endüstrisi 

— 245 — 



M. Meclisi B : 30 28 . 12 . 1972 O : 2 

(kolunda çalışanların, büyük çoğunluğunca bilin
meyen. her türlü teknik, ticarî ve malî bilgi
ler sır teşkil ederler. Vergi Usul Kanunundaki 
Özel hükümler saklıdır. 

2. Genel mahiyetteki teknik, malî ve jeo
lojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, 
muhafaza boruları kayıtları ve genel üretim ve 
satış rakamları sır sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 6326 sayılı Kanunun 45 nei 
maddesinin 2 nei fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 neü 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 45. — 2. Bir 'bölge Bakanlar Ku
rulu kararı ile tamamen veya kısmen arama
ya veya işletmeye açılabilir veya açıik bir saha 
tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen ka
patılabilir. 

Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen 
veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantı
sını teşkil eden ve Türk karasuları dışındaki 
sularda arama veya işletme ruhsatnamesi veril
mesine engel olmaz. 

Karasuları dışında denklerde arama ve işlet
me ruhsatnamesi verilmesinde ve bu ruhsatlarla 
ilgili süreler ve yükümlülükler konusunda uy
gulanacak hukukî rejim Bakanlar Kurulu ta
rafından tespit olunur. 

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni 
öle peltrol ameliyatı yapabilir. Askerî yasak 
bölgelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade 
verilmeden önce Genelkurmay Başkanlığının 
izni alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

Buyurun Sayın Kılıç. 

İSALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Petrol Kanununun prensibi üzerinde her 
madde vesilesiyle tartışıyoruz. Bizim, Adalet 
Partisi olarak bir siyasî, ekonomik tercihimiz 
var; karma ekonomi için bir anlayışımız var, 
petrol alanında da Devletin görev alması ge
rektiği ve Türk özel sektörünün mutlaka des
teklenmesi gerektiği ve mecburi ahvalde de ya

bancı sermayeden, yabancı krediden, yabancı 
teknolojiden bu büyük meselenin üstesinden 
gelebilmek için yararlanılması gerektiği kanaa-
tındayız. 

Bu kanaatimizin sonucu olarak, 20 nei mad
deye eklenen 4 neü fıkra için bir değişiklik 
önergesi vermiş bulunuyorum. Gerek Hükümet
ten, gerekse Komisyondan rica ediyorum, bu 
fıkra eski kanunda yoktu. Ama, eski kanunun 
2 nei fıkrası - ki, komisyon da Hükümet tasa
rısı da bu 2 nei fıkrayı muhafaza etmiştir - ile 
eklenen 4 neü fıkra bir araya gelince ve bu ka
nunu sevkeden esprinin sevk tarihindeki espriy
le birleşince Türkiye'de Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının dışında herhangi bir kurulu
şun petrol ameliyesi yapmasına imkân yoktur. 
Elbette bu iyi niyet kullanmasına bağlıdır. An
cak, Yüce Meclis bilmelidir ki, bu 4 neü fıkra 
aynen böyle geçerse, Hükümet bir kararname 
ile sadece kamu kuruluşlarına - plânın gereği 
de bir tek kamu kuruluşu olduğuna göre - pet
rol ameliyesi yaptırma imkânı sağlar, onun dı
şında kimseye vermez. 

Şimdi değiştirdiği 45 nei maddenin 2 nei fık
rası gereğince, Bakanlar Kurulu herhangi bir 
bölgede, o bölgeyi kısmen veya tamamen kapa
tır veya açar. Bu eski kanunda da vardı. Ba
kanlar Kurulunun bu yetkisine hiçbir itirazı
mız yoktur. Yani, Bakanlar Kurulu bugün Tür
kiye'de mevcut 11 bölgenin, dilerse l l ' in i de 
kapatabilir, bölere sayısını artırabilir; (x) böl
gesinin filân parçasını kapatır, filân parçasını 
açar, aksini de yapar, açılmışları kapar, kapan
mışları açar. 

Maddenin 2 nei fıkrasına bir itirazımız yok
tur, doğrudur. Ancak, eski kanunda olmayan 
bir 4 neü fıkra eklenmiştir. Bu 4 neü fıkra di
yor ki, «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun iz
niyle petrol ameliyatı yapabilir.» Yani, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına tanınan bir hak
t ır ; onun dışında - kapalı bölge olduğuna göre -
başka bir kuruluş arama, işletme ve petrol ame
liyesine dair şeyleri yapamaz. 

Şimdi Bakanlar Kurulu tüm, Türkiye'yi 
kapalı bölge, yani petrol bölgelerinin tümünü 
bu kanunla kapalı bölge ilân edebilir mi? Ede
bilir. Kapalı bölgelerde de sadece Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı mi çalışmaktadır? 
Evet. Mesele bitmiştir. 
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O halde, biz bu yolu iyi niyetle kapamak 
istiyoruz. Bakanlar Kurulu 6326 sayılı Kanun
la da kapalı bölgeleri kısmen veya tamamen 
ilân ederdi. Ancak, benim bildiğime göre, kapa
lı bölgelerde o zaman sadece bir araştırıcı ku
ruluş olan MTA araştırma yapardı. Biz bu 4 ncü 
fıkrayı çıkarırken, kapalı bölgelerde petrol ara
ma ameliyesi yapılmasın istemiyoruz; yapılsın. 
Ama, dediğim gibi kanunun sevk esprisi içeri
sinde de 11 bölgeyi kapalı bölge yaparsınız, 
mesele bitmiştir. 

Bu itibarla, Sayın Bakanla kanundaki genel 
espri içerisinde ve komisyonun değiştirme es
prisi içerisinde, kapalı bölgelerde petrol ameli
yesi yapmasına imkân verecek bir mutabakat 
eski kanunla nasıl sağlanmış idi ise, bir muta
bakata varmaya hazırız. Ancak, bugünkü haliy
le - sözümün başından beri iki defa arz ettim -
giderse, ekonomik inançları Meclis çoğunluğu
nun ekonomik inançlarına ters düşen bir hükü
met vasıtasıyle bütün bu yaptığımız kanun ha
vada kalır. 11 bölge kapalı bölgedir. Bakanlar 
Kurulu kararı ve müktesep haklar ne olur, ya
ni araştırmalar ne olur? Meselenin hukuk yö
nünü bir tarafa bırakıyorum, sadece Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına bu hak verile
bilir. 

Tasarıya bu ek madde bu .maksatla mı kon
du, onu bilemiyorum. Orada bir niyet farklılığı 
- iyilik kötülük bahis konusu değil - düşünemi
yorum. Ama Bakanlar Kurulu yetkisi eski ka
nunda da vardı. Eski kanun benim bildiğim 
kadarıyle kapalı bölgelerde MTA'ya arama im
kânı veriyordu; biz yine arama imkânı verelim, 
oralar kapalı kapılar gibi kalmasın. Ancak, 
bu yolla da, bizim, kanunun tümü için inandı
ğımız ve meselenin başından beri takibettiği-
ıııiz esprinin zedelenmesine razı olmayacağız. 

Tekrar ediyorum, sayın Bakanın bu noktada 
bulabileceği çözümü bu espri içerisinde kabule 
hazırız. Aksi halde Başkanlık Divanına bu 4 ncü 
fıkranın tasarıdan çıkarılması yönünde bir de
ğiştirge önergesi vermiş bulunuyoruz, o öner
gemizin takipçisi olacağız. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 4 ncü fıkrada, «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı kapalı bölgelerde de Bakan

lar Kurulunun izni ile petrol ameliyatı yapabi
lir. Askerî yasak bölgelerde yapılacak arama
larla ilgili müsaade verilmeden önce Genelkur
may Başkanlığının izni alınır.» denmekte. 

Şimdi bugüne kadar ki tatbikatta kapalı böl
geler var, açık bölgeler var. Kapalı bölgeleri 
Hükümet tayin ediyor, ilân ediyor. Bu getiri
len hüküm zaten bugüne kadar yapılan tatbika
tın, yani MTA Enstitüsü vasıt asiyle yapılan tat
bikatın Türkiye Petrolleri ile de yapılabilece
ğini gösteren ve kendine has birtakım özellik
leri olan, yani enine boyuna konuşulması gere
ken özellikleri olan burada üzerinde fazla du
rulmayan özellikleri olan, bir maddedir. Bu 
maddenin muhafazası lâzımdır. Sayın arkada
şımızın dedikleri, tehlikeli gördükleri husus, 
eğer iktidara bir başka parti gelmişse «o partinin 
programı da bu yoldaysa, kanunu getirir, Ana
yasaya uygun şartiyle, ki uygundur, Anayasa 
Devlet eliyle işletileceğini de açıkça yazmıştır, 
hasseten yazmıştır, bundan dolayı, kendi gö
rüşünü buradan bir kanunla tescil ettirebilir. 

Bir defa o tehlike, yani tehlike diye gördük
leri şey burada yapılan değişiklikle önlenemez. 
Geriye kalır kapalı bölgeyi Türkiye çapında ilân 
etmek. O zaman kapalı bölge mefhumunu orta
dan kaldırmak lâzımgelir, tamamen ilga etmek 
lâzımgelir. O kapalı bölgeyi, şu madde mevzuu-
bahis olmadan, bu maddenin bu fıkrasını tama
men ortadan kaldırsak kapalı bölgeyi bütün 
Türkiye'ye teşmil etmek gibi akla, mantığa ay
kırı gelen bir şeyi, bu kanun yürürlükte bulun
dukça yapmaya hiçbir Hükümet kolay kolay te
şebbüs edemez ve etmemiştir. 

O bakımdan bu noktada vuzuh vardır, mad
de yerindedir. Olduğu gibi kabul edilmesi doğ
ru olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu fıkra eski bir 
hükmün tekrarını yaptıktan sonra yani bir hü
küm getiriyor. Eski hükme göre Bakanlar Ku
rulu açık bir bölgeyi kapayabilir, kapalı bir 
bölgeyi açabilir, parçalayarak bu muameleyi 
yapabilir; bu esasen vardır. Zannediyorum Sa
yın Kılıç'm bu fıkrada mutabakatı vardır. An
laşamadığımız nokta, eklemek istediğimiz fık
ra ile ilgilidir. 
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Sayın Kılıç'ın endişesi şu noktada toplanı
yor. Diyorlar ki, bir Hükümet gelebilir, açma 
kapama yetkisi elinde olduğuna nazaran bütün 
açık sahaları kapayabilir ve eklediğimiz fıkra 
ile de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
petrol ameliyatı yetkisi verdiğimize göre bü
tün bölgelerde sadece o çalışabilir, dolayısıyıe 
özel sektörün çalışmasına imkân veren öteki 
maddelerin tamamı yürürlükte olduğu halde, 
Hükümetin iradesiyle fiilen yürürlükten kalk
mış olur. Bu kanun vâzıınm iradesine aykırı bir 
tutum olur. Bu tutumu önleyecek bir çözüm 
yolu bulsak doğru olmaz mı? Sanıyorum arka
daşımın mütalâasını tam anladım. 

Meseleye nazari plânda bakıldığında gerçek
ten böyle bir ihtimal düşünülebilir. Fakat, bu 
ihtimal fiilen tahakkuk edebilir mi? Bu cihete 
bir göz atmakta fayda var. 

Şimdi bir Hükümet düşüneceğiz, bu Hükü
met her halükarda bu Meclisin güvenoyu ile 
gelen veya güvenoyu ile düşürülebilen bir 
Hükümet olacaktır, Türk Anayasasına göre. 
Böyle -olunca, farzediniz bir Hükümet geldi, 
bütün açık bölgeleri kapadı ve bu fıkraya daya
narak da TPAO'na bu hakkı verdi, dolayısıyıe 
özel sektörü bu sahadan çıkardı. Eğer bu Hü
kümet -meselâ bir parti çoğunluğuna dayalı bir 
Hükümetse, o parti çoğunluğunun, dolayısıyle 
milletin o parti çoğunluğunu getirmekle göster
diği iradenin hilâfına hareket edemeyecektir. 
Binaenaleyh, o Hükümet dayandığı partinin, do
layısıyıe çoğunluğunun, dolayısıyle milletin oy
larının çoğunluğunun istediğini yerine getirmiş 
olacaktır. Bu takdirde sadece kanunun değiş
tirilmesi külfeti kalmayacak, kararname ile bu 
yola gidilmiş olacaktır. Bir ihtimal budur. 

Eğer gerçekten milletin çoğunluğu böyle bir 
icranın yapılmasını öngörerek bir siyasî çoğun
luğu Meclise gönderdiyse zaten bu olacaktır, ol
ması da lâzımdır, çünkü millet istemiştir, o tak
dirde. 

İkinci ihtimal, bugünküne benzer geçici ya 
da olağanüstü devrelerin hükümetleri olabilir. 
Bu takdirde yine Meclise dayanacaktır bu Hü
kümet, ki halen de öyledir. Meclis, istediği tak
dirde Hükümetin böyle bir tasarrufunu güven
oyu meselesi yapabilir. Türlü murakabe yolla
rı ile ve eğer Meclis çoğunluğu bu uygulamayı 
beğenmiyorsa, o Hükümeti düşürür, uygulamayı 

kaldırır. Meclis çoğunluğu Hükümetin bu ta
sarrufunu beğeniyorsa uygulaması devam eder, 
o takdirde yine Meclis çoğunluğunun iradesi yü
rüdüğüne nazaran olması lâzım gelen olmuş de
mektir. 

Binaenaleyh, aslında bu kaygu arz ettiğim 
gibi nazarî olarak vardır, fakat fiilen pek geçer
li görünmüyor; hattâ bu kayguyu öteki uçtan. 
benzeri kaygıları ileri süren arkadaşların müta
lâaları ile bir paralellik içinde de gördüğümü 
itiraf etmeliyim. Zaman zaman komisyonda ve
ya başka yerlerde de söylenmiştir; efendim, bir 
hükümet gelebilir, bu yetkiye dayanarak şöyle 
yapabilir, böyle yapabilir, bunun önü alınamaz 
gibi. Ben şuna kaniim; artık Türkiye'de Hü
kümetler dilediklerini yapabilir halde olamaz
lar. Mezuniyetlerinin sınırları içinde çalışmak 
mecburiyetinde olan hükümetler yaşayabilir ve 
yaşayacaktır. Şu anda Anayasa düzenimiz de 
odur. Olağanüstü şartların getirdiği Hüküme
te bir bakınız. Eğer Yüce Meclis şurada gü
vensizlik oyu için bir çoğunluk teşkil etse, bu 
Hükümet bir dakika, bir saniye ayakta dura
maz. Onun için Hükümetin tasarruflarını Yüce 
Meclis daima kabul veya reddetmek imkânına 
sahip olacaktır, meğer ki, parlamenter düzen 
tamamıyle tasfiye edilmiş olsun. Böyle bir ih
timal sureti katiyede varit olamaz,, düşünüle
mez, zaten düşünülmemiştir de. 

Binaenaleyh, Yüce Meclislerimiz var olduk
ça ve hükümetler onların güven oylarına da
yandıkça bu tip ifrat suiistimallerin hükümet
lerden gelebileceği ihtimalini fazla ciddiye al
madığımızı arz etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, peki bu ihtimal fiilen 
olmasa bilo mademki nazari olarak vardır, o 
halde bu ihtimali önlemek için bu fıkradan sar
fınazar etseniz olmaz mı denebilir. Bunun ce
vabı şudur: Dikkat buyurduysanız 4 neü fık
rada yasak bölgelerde petrol ameliyatı yapma 
-mezuniyeti veriliyor. Petrol ameliyatı yapma 
mezuniyetine rafinaj için kurulacak tesisler de 
dâhildir. İlerde mümkündür ki millî savunma
mız açısından veya başka sebeplerden ötürü 
kapalı bölge ilân edilmiş bir yerde rafinaj mu
amelelerinin yürümesi için bir tesis kurmak ge
reksin, o takdirde bu mezuniyet olmazsa Dev
let orada rafineri kuramaz, bu hüküm kalkarsa 
herkes birden kurma hakkını kazanmış olur, 
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dolayısıyle millî savunmamız veya millî gü
venliğimiz yönünden o bölgede yabancının bu
lunmamasını veya kurmasını istemediğimiz bir 
tesisin kurulma hakkını tanımış oluruz, otoma
tik olarak. 

Hattâ dikkat etinizse maddenin son fıkrasın
da gereken hallerde Genelkurmay Başkanlığı
nın izninden de söz eder. Demekki bu icabında 
kapalı bölge için değil yasak bölge için dahi 
vardır. Dolayısıyle genel güvenliğimizin ve 
bazan da iktisadî menfaatlerimizin gereği ola
rak kapatılmış bir bölgede herkesi menetmek 
menfaatlerimize uygun düşmeyebilir, Hüküme
tin kararı ile kendi millî müessesemize faali
yette bulunmak imkânı verilmelidir, bunda 
da fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar edelim; Tür
kiye'de Hükümetler Yüce Meclisin oylarıyle iş 
başına gelirler, kendi istekleri dışında onun 
oyuyla iş başından giderler, bütün eylem ve iş
lemleri Meclislerinizin 'murakabesi altındadır, 
Meclisler millî iradeyi temsil ettiği müddetçe 
Meclis ekseriyetinin iradesi haricinde bir tasar
ruf yapılamaz, olamaz. 

Ama şunu demek istiyorsanız, bu ayrı bir 
şeydir; Meclis ekseriyetinin dediği yanlıştır, 
Hükümet Meclis ekseriyetinin dediğini yapmış 
olmakla birlikte hatalıdır, bu başka bir mesele
dir. O zaman meseleyi Anayasada Hükümet na
sıl olmalıdır, kimin iradesine uymalıdır mese
lesi haline sokmuş olursunuz, onu tartışmak da 
rejimi tartışmak meselesidir, Petrol Kanunu
nun bu maddesini tartışmak meselesi değil
dir. 

Binaenaleyh, istirham ediyorum iktisadî 
menfaatlerimiz icabı, millî savunmamızın za
ruret göstermesi halinde başkalarına kapadığı
mız bir bölgede millî müessesemizin bâzı fa
aliyetlerde bulunmasına izin vermek zannetti
ğiniz kadar sakıncalı değildir, faydalıdır. Mad
denin böyle geçmesine yardımcı olmanızı yü
rekten diliyorum. 

Bilmiyorum arkadaşlarımın endişesini gi
derecek kâfi bilgi arz edebildim mi? Yine ih
tiyaç duyulduğu takdirde sorularınıza cevap 
vermeye çalışacağım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Komisyon olarak Hükümetle bu noktada mu
tabık olduğumuzu ifade için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın Kılıç arkadaşımız endişe izhar ettiler. 
Bu endişeleri, Türk Hükümetlerince bu endişe 
edilen biçimde gerçekleşir mi? Bunu düşünmek 
dahi istemiyorum. Türk Hükümetleri elbette 
Türkiye'nin millî çıkarlarını düşüneceklerdir. 
Kapalı sahayı çoğaltmayı, sırf TPAO'lığma aç
mak için gibi bir yola gitmeyeceklerdir. 

Yalnız fiilî durumu da arz etmek istiyorum. 
Şimdi kapalı saha her geçen gün daralmaktadır. 
Çok az bir saha kapalı bir saha olarak kalmış
tır, bugün millî emniyet ve ihtiyat bakımından 
bu küçük saha muhafaza edilmektedir. Peki, ' 
halen millî kuruluş kapalı sahada araıma yapı
yor mu? Evet, Maden Tetkik Arama halen ka
palı sahalarda arama yapmaktadır. Hükümetçe 
getirilen tasarıda bu 4 ncü fıkrayı muhafaza 
ederken, TPAO'lığma esasen karma ekonomi 
düzeninde öncelikler verilmiştir kanuna göre, 
bu öncelikler arasında bu da vardır. Daha ev
velki tercihlerimiz Devlet adına ruhsat alma 
iznini, belge alma iznini verdiğimize göre 3 ncü 
madde de, bunun bir tabiî neticesi olmaktadır, 
bunun muhafazası. 

Bu noktayı arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Saygılarımı sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buyurunuz efen
dim. 

SABAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vaktinizi çok almayacağım; biz millî mües
seselerimizin kapalı bölgelerde de petrol ameli
yatı yapmasını istiyoruz. Bu bir. Bunun için 
dedim ki, zaten daha evvelki kanunda 4 ncü 
fıkra olmadığı halde MTA bu bölgelerde araş
tırma yapıyor, o halde bir çözüm arayalım de
dim ve bir çözüm gelmedi, hepiniz dinlediniz. 

Şimdi Sayın Kodamanoğlu arkadaşımız ha
kikaten meseleyi vukufla ortaya koydular. Ka
palı bölgelerin büyük ölçüde mucip sebebi; as
kerî yasak bölge oluşlarıdır, onların etrafında 
çevrelenmiş olmalarıdır. 4 ncü fıkraya; «As
kerî yasak bölgelerde yapılacak aramalar için 
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Genelkurmaydan izin alınır» fıkrası eklenmiş
tir. 

Aslında 4 ncü fıkrayı tamamen buradan çı
karırsak bu husus kayıp mi olur? Hayır. Esa
sen askerî yasak bölgelerde petrol ameliyesi de
ğil, harita almak için kazık da çaksanız müsa
ade alacaksınız. 

O bakımdan bu neticeyi değiştirmez. Yani 
bunu çıkarırsak bir imkânı kaybederiz, bunu 
çıkarmaksak bir imkân kazanırız durumunun 
tahakkukunu ben zannetmiyorum. Meseleyi de 
çıkmaza götürmek istemiyorum. Çünkü pren
sipte iyi niyetle bir maddenin kullanılışı var 
ve konuşmamda da belirttim. Dedim ki; Yüce 
Meclis bilmelidir ki, Hükümete bu yetkiyi veri
yor. Ama teorik veriyor, ama pratikte bu uy-
gulanmazmış. 

Şimdi Sayın Hükümetin bir garantisi ile 
iktifa edeceğim; kendileri çözüm bulamadılar, 
zabıtlara geçmesi için istirham ediyorum. Ama 
bunu da yapmazlarsa teorik veya gayriteorik 
bu yetkiyi Hükümetlere vermiş oluyorsunuz. 
Bütün Türkiyeyi kapalı saha ilân ettikten son
ra, yani hukukî şeylere girdikten sonra Hükü
meti ben düşürmüşüm, düşürmemişim mesele 
içinden çıkılmaz hale gelir. Bu da tatbik edil
mez. 

Eğer Hükümet burada şunu söylerse; Yüce 
Meclisin iradesiyle kanunlaşacak olan bu tasa
rıyı, bu kanunun esprisi içinde iyi niyetle bu 
yetkisini kullanacağını ifade ederse bununla ik
tifa edeceğimi beyan eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOGLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hiç şüphesiz Hükümetler tedvin ettiğiniz 
kanunun özüne ve sözüne uygun davranmaya 
ve bütün eylem ve işlemlerinde iyiniyetli olma
ya mecburdur. Bizim Hükümetimiz de böyle 
olacaktır, bundan sonraki Hükümetlerin de böy
le olacağını tabiî görürüm. 

Arkadaşım bunu beyan etmemi istediği için, 
bir defa daha ifade etmiş oluyorum ve arkadaşı
mın bize destek olmasından ötürü de teşekkür 
ediyorum. 

SALÂHATTIN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen!.. Yok. mad
de üzerinde verilmiş bulunan önerge de yok
tur. 

Bu sebeple 20 nci maddeyi okunmuş bulu
nan şekliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 6326 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir i 

Madde 50. — 4. Bir keşfi müteakip işletme 
ruhsatnamesi talebinde bulunmak haklarını ve
rir. 

Şu kadar ki verilecek arama ruhsatnamesine, 
kanunun maksadına uygun şekilde, ameliye ile 
ilgili kayıt ve şartlar konabilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

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

Madde 22. — 6326 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 52. — Aynı arazinin bir kısmı veya 
bütünü için birden fazla tüzel kişi tarafından 
arama ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaat
lar ihtilaflı sayılarak bu kanunun ihtilâfların 
halline ait hükümleri gereğince işlem yapılabi
leceği gibi, icabında ihtilâfların halline ilişkin 
hükümlerin uygulanmasına gidilmeden de bir 
petrol hakkı iktisabı için yapılan bir talebin ka
bul veya reddedilmesinde gözönüne alınması 
gerekli kıstaslara göre bir tercih yapılmak sure
tiyle karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Reformu tasarısı

nın 22 nci maddesi ile değiştirilen, madde 52'nin 
sonuna aşağıdaki teklifimin son fıkra olarak 
ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

Madde 52. — İlâve edilecek son fıkra : 
•«121 nci madde hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 1 
MENTEŞE (Aydın) — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl- I 
mıyorlar. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş- I 
tir. 

Okunmuş bulunan 22 nci maddeyi metinde 
yazılı olduğu şekliyle tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 23. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 53 ncü mad
desine aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir: 

Madde 53. — 4. Kanunî süresi sona eren 
veya terkedilen bir arama ruhsatnamesinin kap
sadığı arama sahası için, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı dışında, aynı tüzel kişi tarafından 
jeolojik istikşaf yapılmadıkça yeniden müraca
atta bulunulamaz. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

23 ncü madde ile ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Baıkanhğa 
Görüşülmekte olan Petrol Reform tasarısın

da 23 ncü madde ile değiştirilen 53 ncü mad
desine aşağıdaki şekilde 4 ncü ve 5 nci fıkralar 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak I 
Hüseyin Baytürk 

Madde 53/4 Kanunî süresi sona <eren veya 
terkedilen bir arama ruhsatnamesinin kapsa- I 
dığı arama sahası için ayın hükmî şahıs tara
fından bir yıl geçmedikçe müracaatta bulunu
lamaz. I 

5 — 121 nci madde hükmü saklıdır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ka.tılı-

yorı mu efendim? I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (.Mardin) — Katılmıyoruz. iş 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. I 
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HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — öner
gemi izah edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa-

ym Başkan, sayın milletvekilleri; 53 ncü mad
deyi değiştiren bu maddenin anlaşılması şahsen 
benim için çok zor. O bakımdan, bu maddenin 
açıklığa kavuşması için bir önerge verdim. Mad
deyi aynen okuyorum. 

«Kanunî süresi sona eren ve terkedilen bir 
arama ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası 
için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dı
şında, aynı tüzel kişi tarafından jeolojik istik
şaf yapılmadıkça yeniden müracaatta bulunu
lamaz.» 

!Saym milletvekilleri, buradan ben birşey 
anlayamadım. Tahmin ederim siz de benden 
farklı bir anlam çıkarmış olmayacaksınız. «Ay
nı tüzel kişi tarafından jeolojik istikşaf yapıl
madıkça yeniden müracaatta bulunulamaz» de
niliyor. Burada- bir müddet yok. 

Tahmin ediyorum, Hükümetin bu hükmü ge
tirmekteki gayesi, bu sahaları uzun müddet bir 
şahsın kapatmasın; eğer kendisi buralarda ye
terli aramayı yapıp da bir kanaate sahibolarak 
sahayı terk etti mi, burada bir başkası arama 
yapsın. Benim anladığımı bu. Fakat çok muğ
lâk. Belki Hükümet de aynı şeyi kastediyor. 
Madem ki gaye budur; ben buna açıklık ver
mek için şöyle bir önerge verdim : «Kanunî 
süresi sona eren veya terkedilen bir arama 
ruhsatnamesinin kapsadığı arama sahası, için 
aynı hükmî şahıs tarafından bir yıl geçmedik
çe müracaatta bulunulamaz.» 

Bu şu anlamı taşıyor : Bir hükmî şahıs bir 
sahayı kapatıp jeolojik istikşaf yapıyorum di
ye tekrar tekrar açıp kapatmasın; bu şekilde 
defalarca temdit etmesin. Bunu temin için öner
gemde bir yıllık bir müddet koydum. Aksi tak
dirde bir saha bir şirket tarafından devamlı 
olarak kapatılabilir. Nitekim bugün hepinizin 
bildiği gibi, Urfa'nm Mazıdağ'mdaki fosfatlar 
bir şahıs tarafından 1962 yılından beri kapa
tılmış şekilde duruyor. Böyle tahdit 'edici mad
deler olmadığı için bir formülünü buluyor ve 
kapatıyor. 

Ben saha sahibi olsam benim elimidem bu sa
hayı nasıl alacaksınız? Aramayı bitirdim, jeo
lojik istikşafa geçtim, istikşaf süresi bitti - za-
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ten burada bunun müddeti de yok - eğer işime 
gelirse aramaya geçerim; geçmez isem, bunun 
için bir müddet konmamış. Böyle anlamsız ve 
ileride anlaşmazlığa sebebolacak alan ihtilâf
lara sebebolacak - belki de bu yüzden Bakan
lığın başı ağrıyacak - bir maddeye açıklık ge
tirmek yerinde olur kanaatindeyim). 

Önergeyi bunun için verdim. Yüce Meclis 
tasvip eder ve önergem kabul edilirse tahmin 
ediyorum istikbalde ortaya çıkacak anlaşmaz
lıkların önüne geçilmiş olur. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önerge okundu. Komisyon ve 

Hükümet katılmadıklarını beyan ettiler. Öner
ge sahibi mücmelen önergesini izah etti. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul «dilmemiş-
tir, 

23 ncü maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 55 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıda yazılı 5 nei fıkra eklenmiştir • 

'Madde 55. — 1. Bir arama ruhsatnamesi
nin süresi 3 yıldır. 

2j Bir bölge dahilinde arama sahalarının 
her hangi birinde bu kanun hükümlerine riayet 
etmek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya de
vam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruh
satnameleri süresi 2 yılı aşmamak üzere uzatı
labilir.! 

;3, Bu madde hükümlerine göre yapılan 
uzatmalar 4 ncü fıkra hükmü müstesna olmak 
üzere bir arama ruhsatnamesi süresinin ilk yü
rürlük tarihinden itibaren 5 yıldan fazla ola
maz. 

4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir 
keşif yaptığı takdirde genel müdürlük, 3 yılı 
aşmamak üzere arayıcının petrollü araziyi tes
pit etmeline imkân verecek yeterli bir zaman 
kadar ruhsatname süresini uzatabilir. 

5.- Yukarda belirtilen süreler deniz arama
larında yüzde elli oranında artırılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bu smadde suiistimale müsait bir maddedir. 

erek özel, gerekse yabancı şirketler arama adı 

altında memleketimizde bir yeri kapatabilir. 
Zaten ucuz fiyat da koymuşuz. Burada üç yıl 
arama yapmadı. Bugün telknik terakki karşı
sında üç yıl küçümsenecek bir müddet değil
dir. Hüsnüniyet gösterirse iki yıl daha uzatı
lır, beş yıla çıkar deniyor. Buradaki iki yılın 
bir yıla indirilerek, üç yıl çalıştıktan sonra, ça
lışan, hüsnüniyet gösteren bir ..şirkete' bir yıl
lık daha uzatma süresi verilebilir. İki yıl, üç 
yıl bir memleketin hayatında büyülk müddet
lerdir. Bugün milletler aya kadar gitmektedir
ler, bırakın aramayı. Saniyen, 4 ncü bentte, 
«Bir keşif yaptığı takdirde..» deniyor. 

Muhteremi arkadaşlarım, ne keşfi yapacak? 
Aramaya girmiş. Her halde teknik terakkinin 
keşfine girecek değil yahut da bir madenin faz
lalığını veya azlığını keşfedecek de değil. Bu 
da yine suiistimale meydan verir. Üç yıl daha 
uzatılacaktır deniyor. 

Bu bakımdan, komisyonun bu madde üze
rinde tekrar durması yerinde olur. Bir de öner
ge verdim, iltifat edilirse büyük faydalar olur, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz is
teyen başka sayın üye yok. Bir önerge var, 
okutuyorum. 

Sayın Başlkanlığa 
Petrol Kanunu tasarısının 24 ncü madde

sindeki 2 nolu bentteki, «İki yılı aşımaunak üze
re uzatılabilir» yerine, «Bir yılı aşmamak üze
re uzatılabilir» şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ESAT KE
MAL AYBAR (Mardin) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmadıklarını beyan ettiler. Tasviple
rinize sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

24 ncü maddeyi okunmuş bulunan bu şek
liyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 252 — 



M. Meclisi B : 30 23 . 12 . 1972 O : 2 

Madde 25. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 ncı mad- , 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : j 

Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. ; 

Devlet hakkı arama sahasının hektarı başı
na yılda : 

1, 2, 3 ncü yıllar için 2.50 
4 ve 5 nci yıllar için 5,00 
5 nci yıldan sonra her için 7,50 liradır. 
Arayıcının 1 yıl zarfında fiilen yaptığı jeo

lojik ve sondaj masraflarının tamamı o yıl için- ; 
de ödeyeceği toplanı Devlet hakkından tenzil 
edilir. 

Yukarıda belirtilen Devlet hakkı deniz ara
malarında; su derinliği ve çalışma şartları göz-
önüne alınarak, Bakanlıkça yüzde elli oranında 
azaltılabilir. 

BAŞKAN —• Buyurun sayın Hükümet. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde ile Devlet hakkını günün rayici- | 
ne uydurmak, intibak ettirmek için bir değişlik- j 
lik getirmiştir. Fakat bu defa komisyon bura- j 
ya bir fıkra eklendi. Bu fıikra, «Arayıcının bir 
yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj 
masraflarının tamamı o yıl içinde ödeyeceği 
toplam Devlet hakkından tenzil edilir» şeklin
de oldu. Bu fıkranın zannederimi konulmasına 
ihtiyaç yoktur. Hattâ zararlı da olabilir. Çün
kü, bildiğiniz gibi, Devlet, arayıcıdan belli bir 
arazi birimi için bir miktar para alıyor. Şimdi, 
eğer yaptığı jeolojik araştırmalar ve sondaj 
masraflarını, o yıl içinde ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil ederse, bu masrafla
rın, yani jeolojik araştırmalar ve sondaj mas
raflarının çok yüksek miktarlar tuttuğu düşü
nülürse, Devlet hiçbir şey alamaz hale gelebi
lir. 

Onun için, Devletin, arayıcıdan her halü
kârda bir gelir sağlanmasına engel olmamakta 
fayda vardır. Denebilir ki, bu hükümle arayı
cı teşvik 'etmek istemiş olabiliriz. Aslında bu 
teşvik, Devleti, alabileceği imkândan tamamiy-
le yoksun kılmak seviyesine olmamalıdır. Kal
dı ki, böyle bir teşvik vardır, ileride görüşece
ğiz. Kanundaki 97 nci maddenin zannederim 
(C) fıkrasında bu tip sondaj faaliyetlerinin 

vergiden indirilmesine ilişkin teşvik edici hü
küm vardır. 

Şimdi, orada hesaba katılan bir keyfiyeti, 
burada tekrar Devlet alacağından tenzil etmek, 
bir masraftan iki defa menfaat sağlamak gibi, 
aslında haklı olmayan bir netice getirir. O iti
barla istirham ediyorum, kornişonun eklediği 
bu fıkrayı çıkaralım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, buyurun efen
dim, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. 

C .H.P . GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Devlet hakkı ile ilgili olarak, az evvel sa
yın Bakanımızın da izah ettiği gibi, bu Devle
te gelir getirme bakımından mühiını olan mad
delerden bir tanesidir. Bu maddede, muayyen 
seneler için hektar başına fiyatlar konmuştur; 
1, 2, 3 sene için 2,5 lira, 4 - 5 yıllar için 5 lira, 
5 yıldan sonrası için de 7,5 lira. Benim değiştir
ge önergemde bu miktarlar değişiyor, fakat 
maddeye öyle bir Mera eklendi ki, komisyon
da, bunun teknik olarak mânası; «Arayıcının 
bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik v« son
daj masraflarının tamamı o yıl içinde ödeyece
ği toplam Devlet hakkından tenzil edilir.» 

Şimdi, sayın milletvekilleri; yuvarlak bir 
hesap yaparsak bir saha elli bin hektar. Bu
nun, birinci sene için vereceği para, 2,5 liradan 
125 bin lira. Bir adamın sekiz saha kapattığını 
düşünürsek 400 000 hektar. 2,5 liradan hesa-
bederiz, Devlete bu kanuna göre bir milyon li
ra Devlet hakkı vermekle mükelleftir. Fakat, 
tabiî bu sekiz sahayı birden kapatmaz, bir sa
hayı hesaba almak ve bunu 125 bin lira ola
rak hesabetmek lâzım. Şimdi, burada nediyoH 
Bir yıl içerisinde yaptığı jeolojik ve sondaj 
/masrafları. Biliyorsunuz jeoloji, harita yapma, 
jeofizik etütleri yapmak. Bunlar petrol arama
nın jeolojik etütleri ve aramalar kısmına giri
yor. Bunlar zaman alan ve oldukça hemen he
men sondaja yakın masrafı icabettiren masraf
lardır. Bir sondajı .ele alırsak, bir sondajın da 
metre fiyatı burada daha evvelki oturumlarda 
izah ettiğim gibi, bin ilâ üç bin liradır. Bu, 
bin ilâ üç bin lira, sondajın yapıldığı yerdeki 
sahanın sertliğine, yumuşaklığına ve yola olan 
mesafesine, dış şartlara, yol vaziyetine ve daha 
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başka birçok fatörlere göre değişip, üç bin lira
ya kadar yükselebiliyor. 

Şimdi, normal olarak bugün metresi 1 500 
liradan aşağı da sondaj yapmak hemen hemen 
mümkün değil. Şimdi, bir petrol araması yap
mak için muhakkak sondaj yapılacaktır. Son
daj yapmadan petrol aranmaz. Biliyorsunuz, 
petrol mostra vermeyen yeraltı zenginlikleri
dir. Mostra veriyor, yani petrol akıyor dendi 
mi, orada petrol yoktur, çünkü o akan yerden 
çıkmış gitmiştir. Mühim olan akmayan petro
lü, yeryüzü ile irtibatı olmayan petrolü bul
maktır. Şimdi, yeryüzü ile irtibatı olmayan pet
rolü de sondajla bulacağız. 

Demek ki, bir yerde petrol araması varsa, 
orada sondaj vardır. Simidi, sondaj da, yukarı
da az evvel izah ettiğim gibi metresi 1 500 ilâ 
3 000 lira. Bir petrol sondajı en kısa mesafe 
- 3 500'e kadar var, - bin, iki bmmetre, aşağı 
yukarı normal sondaj boylarıdır, bin metre de
rinliğe inen bir sondaj üç bin liradan, üç mil
yon lira yapar. Veya bunu bin beşyüz liradan 
yapsanız, bin metrede bir buçuk milyon lira ya
par. Şimdi, bu gösteriyor ki, bir sahada bir se
nede Devlete vermesi lâzım gelen 2,5 liradan 
Devlet hakkı, 125 bin lira, yalnız bir sondajın 
parasını düşersek, bir buçuk milyon lira yapı
yor. Bundan evvel buna jeolojik harita, jeo
fizik etütlerini de ilâve edersek, bunları da bu 
sondaj masrafının üzerine koyarsak, bu de
mektir İki, burada Devlet hakkı var; ama had
dizatında Devletin para alması mümkün de
ğil, eğer şirket sondaj' yapacaksa.. Sondaj yap
mayan bir şirketin de petrol aradığını her hal
de, az evvel izah ettiğim gibi kabul edemeye
ceğimize göre, bu otomatikman, çalışmayan ve 
çalışmasına da metamatikman, mantıken im
kân olmayan bir madde.. 

Bu bakımdan, komisyonda ilâve edilen, 
«Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı 
jeolojik ve sondaj masraflarının tamamı o 
yıl içinde ödeyeceği toplam Devlet hakkından 
tenzil edilir» hükmü, eğer bu maddeden çık
mazsa, buraya Devlet hakkı değil ne hakkı 
koyarsanız koyun, Devletin kasasına bir kuruş 
gelmez. Üstelik, tersine çalışırsa ımadde, ki 
çalışmıyor, Devletin aracıya para ödemesi lâ
zım. Tabiî tersine çalışmadığı için ancak sıfıra 
sıfır. Ne Devlet, Devlet hakkını alıyor, ne de 
arayıcı Devlete bir para veriyor. 

I Şu halde, kanıma göre bu maddenin, ki mü
him maddelerden Ibir tanesidir, gelirle ilgilidir, ma
liye ile İlgilidir, bu maddenin, komisyonda ilâve 
edilen bu maddenin tasarıdan çıkarılması lâzım. 
Aksi takdirde Hükümet, Devlet hakkı diye bir 
hak alamaz. Bu hususta, bu miktarları değiş
tiren ve biraz yükselten bir önergem vardır. 
Yüce Meclis tarafından kabul edildiği takdir
de Devlet gelirlerini bir miktar artırıcı ma
hiyettedir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ;Saym Kılıç, Adalet Partisi 
Grubu adına, buyurun. 

I A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — -Sayın Başkan, değerli millet-

I vekilleri; 

i 25 nci maddede Komisyonla, Bakanlık tasa
rısı arasında iki bölümde çakışma. bir bölümde 
ayrılık var. Komisyon bir bölümü ilâve etmiş, 
İkinci bölüm, paraları aynen kabul etmiş, yani 
Devlet hakkımı aramanın beher hektarı için yük
selten paraları' 'kabul etmiş. Yani baz tamam. 

Denizlerde yapılan aramalar ' için Hükümete 
yetki tanınması ve % 50 yi kabul etmi;ş, yalnız 
bi'r fıkra eklemiş. Aslında mesele, özellikle Dev
let yönünden, bu işin parasının üç milyon lira, 
iki milyon lira, bir buçuk mil yen lira olması de-

I ğildir. Asılanda en zor ve bâzı ahvalde tümüyle 
I kaybettiğiniz iarayıcı arama masrafları yönün-
I den arayıcıyı teşvik etmektir, cesaret vermektir. 

Meselenin aslı budur. Yani Devlet bunu alırsa 
zengin olur, almazsa fakir olur gibi bir şey dü
şünmek mümkün değildir. Meselenin hacmi bu
dur, işte. 

Yalnız, bir teşvik unsuru var. Hükümetin ta
sarısında bu teşvik unsuru tümüyle kaldırılmış. 
Komisyonun değiştiricinde, tümü Devlet hak-

I kından düşülmek suretiyle Devlet hakkı sıfıra 
irca edilmiş. Bize ilcisi de mâkul gelmedi. Nite
kim eski kanun, '6326 sayılı Kanun bu masrafla
rın Devlet hakkından tenzilini kabul ediyordu 
ve fakat bir de sınırlama koyuyordu; % 80 di
yordu. O zaman % 80 denmiş. Yani arama mas-

' raflarını tenzili edecefcyiniz, nereye kadar tenzil 
edeceksiniz? Devlet hakkının % 80 ini geçerse 
artık tenzilâta tabi değil. Devlet asgarî, hektar 
başına, yahut ne ise çarpılmak suretiyle bulu-

I nan hakkının % 20 sini mutlaka alacalı, sizin 
I arama masrafınız Devlet hakkının on katı da. 
f olsa. Bunun anlamı budur. 
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Grup adıma verdiğim önergede de bunu or
taladım, gayet açık bu, bir çözüm yolu. Dedim 
ki, evet tenzil edelim, tümünü tenzil etmeyelim, 
'eskiden % 80 demişler, 'biz % 50 diyelim. Yani 
Devlete her halükârda aramacı ne kadar masraf 
ederse etsin, Devlet hakkının on katı da etse, 
Devlet mutlaka arama hakkı dolayısıyla, hektar 
başına vereceği paranın toplamının % 50 sini; al
sın diye bir orta çözümü değiştiri teklifi olarak 
vermiş bulunuyorum. Kabulünü rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım ; 
Bu madde evvelce şöyle idi «Arayıcı, her 

arama sahası için Devlet hakkı ödem'ekle mü
kelleftir. Bu hak, arama sahasının hektar başına, 
yılda, birinci, ikinci yıllar için 0,5 lira, üçüncü, 
dördüneü yıllar için 1 lira, beşinci, altıncı yıllar 
için 1,5 lira, yedinci, sekizinci yıllar için 2 lira, 
doikuzunou, onuncu yıllar için 2,5 lira, onuncu 
yıldan sonra her yıl için üç liradır.» 

İkinci fıkrada, «Arayıcının bir yıl zarfında 
arama sahası içinde yaptığı aramanın ve bu sa
hanın petrol imkânları tespit maksadiyle saha 
dışında yaptığı jeolojik istikşafın masrafları, o 
yıl içinde ödeyeceği 'mecmu Devlet haklarından 
tenzil edilir. Ancak, tenzil edilecek miktar Dev
let hakkının % 80 ini aşamaz. 

Şimdi, bir defa şuradan başlayalım. Böyle 
bir madde amaçla ilgili bir maddedir. Bu gün 
getirildiği şekilse, Komisyonun metnini okuyo
rum, çünki bu miktarlar orada: aynı oluyor; 
«Arayıcı ner arama sahası için Devlet hakkı öde
mekle yükümlüdür. 

Devlet hakkı arama sahasının hektar başına 
yılda : 

Bir, iki, üçüncü yıllar için 2,5 
Dört ve beşinci yıllar için 5 

Beşinoi yıldan sonra her yıl için 7,5 liradır.» 
Bir yeni fıkra ilâve edilmiş Hükümet tasalı

sından farklı olarak. «Arayıcının bir yıl zarfın
da fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj masrafları
nın tamamı o yıl içinde ödeyeceği toplam Devlet 
hakkından tenzil •edilir.» 

Şimdi, görülüyor ki, 1954'de yapılan kanun
da arayıcı için 'konulan bir miktar var, Devlet 
hakkı olarak. Fakat esas itibariyle bu Devlet 
hakkı,'1 inci yıl, 2 nci yıl, 3 ncü yıl diye zikredil-

| mek suretiyle, ortaya konulan durumdan da an-
I laşılacağı veçhile, arama ile doğrudan doğruya 
I ilgili. Eğer Kanunun amaç maddesine göre, Tür-
I ki'ye'nin petrol kaynaklarının verimli ve sür'atli 
I bir şekilde işletilmesi bahis ııı'evzuudur, o günkü 
I kanunda da bugünkü kanunda da, bu amaç mad-
I desiyle bunu bir arada incelediğimiz zaman eğer 
1 biz verimli ve süratli bir şekilde petrol kaynak-
I larını iş'letındk durumunda isek, buraya koyaea-
I ğımız miktarları da ona göre ayarlamak mec-
I buriyetindeyiz. Eğer, çok düşük bir Devlet hak-
1 ki koyarsak, bu sahalar işletilmeden, işletmeye 
I geçilmeden arama safhasında,, ki işletme için de 
I Devlet haıkkı ayrıca vardır, gevşek davranılabi-
I lir, politikaya alet edilebilir. Onun için bu mad

deyi yalnız bir vergi diye, Devlet hakkı diye gö-
I remeyiz, aynı zamanda da Türkiye petrol kay-
I naklarının sür'atli işletilmesinde bir araç olarak 
1 görmek lâzımdır. Eğer burada oranlan düşük 

tutarsak, o zamaın istedikleri kadar aramayı -
I yani istedikleri kadardan kastım kanunda mü-
I saade edilen nispette - kanunda öngörülen müd-
I deflere göre uzatabilirler. Şimdi, evvelâ bu nok-
I tadan hareket ederek diyorum ki, 1 nci ve 2 nci 
I yıllar 50 kuruş iken 250 kuruş olmuş. Kanun ne 
I zaman çıktı? 1954 de. Şimdi neredeyiz? 1972. 
I Değerli arkadaşlarım, bu konulan miktar, <o gün-
1 kü para ile bugünkü para değerinin değerlendi-
I mlmesini dahi karşılayamaz. Ondan sonrakiler de 
I bu şekildedir. Demek ki, burada bir bedel ko-
I yarken; 
1 1. — Sür'atle aramayı 'sağlayacağız, (İşlet-
I mede de ayrı bir Devlet hakkı var, orada da ko-
I nuşacağız.) 

I 2. — Gerçekten günün konjonktürüne uygun 
j bir para değeri olmalıdır. 
I Onun için bunda değişiklik teklif ediyorum. 
I 1, 2, 3 ncü yıllar için 4, 4 ve 5 nci yıllar için 8, 5 
I nci yıldan sonra her yıl için 16 liradır şeklinde. 

I Şimdi diyeceksiniz ki çok. Çıkarsın; arama-
I simi tamamlasın, yapsın. Sonraki yıllarda çoğal-
I masının sıebebi bunun için, arasın bulsun; bul-
I mayacaksa bir neticeye varsın, işin içinden çık-
J sın. Yani, arama yapıyorum diye Milletimizi oya-
I lamasın. 

İkinci nokta.; - benden evvel sayın Bakan 
i da Hükümet tasarısını savundular ve 97 nci 
I maddede zaten düşünülecek dendi - gerçekten 
I bugün Komisyonun değiıştirisi, sayın Kılıç'm da 
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temas ettLİklöri gibi, bugün bulunan durumun ela 
genişine götürüyor. Çünkü biraz evvel okudum, 
bugünkü halen yürürlükte olan 1954 Kanununda 
«Arayıcının 'bir yıl zarfında araıma'sahaisı içilnde 
yaptığı aramanın ve bu sahanın petrol' imkânla
rının tıespiti maksadıyla, .saha dışındaki yaptığı 
jeolojik istikşaf masrafları, o yıl içinde ödeye
ceği mecmu Devlet hakkından tenzili edilir.» di
yor. Ama,, geme bir insaf ölçüsünde kalmış, de
miş kî, Devlet hakkının % 80'ıii aşamaz. «An
cak, tenzil edilecek miktar Devlet hakkının % 
80'ni aşamaz.» Yani % 80'he kadar olabilir de
miş, % 20'yi bırakmış. % 20'si de diyebilirdi; 
ama öyle demiş. 

Şimdi, Komisyon metni bundan da vazgeçi
yor, belki de çok ince bir düşünüşle hesap ya
pılırsa alacaklı da çıkabilirler. Burada denmi
yor ; ama tâbirlerden anlaşılıyor. Vaktinizi laimak 
istemiyorum, özür dilerim, burada kullanılan ara
ma tâbiri, 3 ncü maddenin 5 nci fıkrasında «ara
ma»1 diye genel bir !tâb> kullanıyoruz; Petrol 
Kanununun 3 ncü maddesinde bütün bunlar, fe-
tikşafun ne demet olduğu anlatılıyor, onların ay
rı ayrı tarifleri var. Yani buradaki kısa kelime:, 
öbür tarafta., 3 ncü maddede tarifleri olan tek
nik terimlerdir; geınıiş anlamları olan teknik te-
rimlerclür. Bu balomdan da sayın Bakanın bildir
dikleri gibi, sayın Kılıç'm da söyledikleri 'gibi 
buna katılmaya imkân yolktur. % 80'ini koya
lım. Yine bir, «'% 50'sini koyalım»; buna da ka
tılmaya imkân yoktur. Bir reform tasarısı geti
rilmiştir. Petrol kaynaklarının verimli bir şekil
de hızlı işletilmesi bahis mevzudur. Hükümet 
metni yerindedir. 

Değerli 'arkadaşlarını; bir noktayı da burada 
ayrıca ifade etmek mecburiyetindeyim. Petrol 
Kanunu 1954'te yapıldı. Arada bir iki ufak 
değişiklik oldu, esaslı bir değişiklik 1972 *de. 
Şimdi biz sabit birtakım rakamlar koyuyoruz; 
1954'te konduğu giib'i, Fakat bu rakamlar bir
kaç sene içinde eskiyecek. Günün şartlarına 
uymak niteliğini kaybedecekler. Onun için 
Petrol Araştırma Komisyonu Baporunda da 
tavsiye edildiği gibi, (Netice kısmında, arada 
konuşulanları söylemiyorum) karara iktiran et
miş olan hususlardan bir tanesi de, bu gibi za
mana göre ayarlanması gereken hususların ka
nunda elâstikî bir sistemle ayarlanmasını sağ
layacak hükümler getirilmesi önerilmişti. Ben 

de bunu öneriyorum; düzeltilebilir, malî mev
zuata uydurulabilir. Diyorum ki; «Yukarıdaki 
tarife her beş yılda bir Balkanlar Kurulu kara-
nyle günün şarlarına göre 'artırılır». Buna 
bir oran da koyabiliriz; Anayasa Mahkemesi
nin bâzı kararları var, iaşağı ve yukarı hadle
ri belli olsun yolunda. Bu metne Komisyon 
ve Hükümet katıldığı takdirde buraya bir oran 
da koyabiliriz, yani Anayasa hükümlerine uy
gun olması bakımından. Vergi niteliğini taşı
dığı için meselâ % 50'sini aşmamak üzere ve sa
ire gibi bir oran da koyabiliriz. Yani biz 
buraya değişir bir nispet koymadığımız takdir
de 2 - 3 sene sonra bu koyduğumuz bedeller 
yine o günün rayiçlerine göre, para değerine 
göre bir şey ifade etmeyecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bir sahada petrolü milyonlarca lira serma
yesi olan şirketler gidip arayabilir, lalettayin 
sermayesi olanlar bu riske giremez. Bu bakım
dan Devlet hakkı ödenekle elbette ki yükümlü 
olması lâzımdır. Bu Devlet hakkı acaba kira 
mıdır, harç mıdır, resim midir, intifa hakkı 
mıdır? Bunu açıklığa kavuşturmakta fayda 
vardır. 

ıSaniyen, 1954'te çıkan Kanunda o zamanki 
rayiçler göz önüne alınmıştır. Türkiye'de fi
yatlar artmakta, fiyatların artması ise para 
değerini düşürmektedir. Burada getirilen 1, 
2, 3 ncü yıldaki 2,5 lira onbin metrekare için 
çok azdır. Cilddî çalışan bir müessese bu para 
biraz fazlalaşırsa işini süratle bitirmeyi arzu 
eder; aksi takdirde nasılsa Devlete verdiğim 
çok az bir paradır, onu ida masrafa mahsup 
edeceğim diyerek, iyi niyetli ise hüsnüniyetle 
çalışır, kötü niyetli ise zaman kazanarak ar
kada kime menfaat temin ediyorsa onu düşü
nebilir. 

Bu bakımdan ben, 2,5 liranın 10 liraya, 5 li
ranın 20 liraya, 7,5 liranın da 25 liraya çıka
rılmasını isteyeceğim. Çünkü bilr daha kanun 
buraya gelmez. 1954'ten 1972'ye, yani 16 se
ne sonra değişiklik olmuştur. J6 sene sonra 
bir daha değişiklik yapılması güçtür. 

Saniyen, burada birinci fıkra getirilmiş. 
Komisyonda bunu tenzil eden bir mad'de fcon-
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muş. O zaman tamamen bu maddeyi metinden 
çıkarmak da faydalı olur. Yani, bir taraftan 
igösteriyorsun, öbür taraftan masrafın tenzil 
ediyorsun. Bir kere, arama hakikaten jeolo
jik ve sondaj bakımından masraflıdır. Ya bu 
fıkra tamamen çıkmalı, yahutta % 50'si ten
zil edilir deyip, bir kısmını Devlete harç bı
rakmak lâzım. Bugün vatandaş mahkeme ka
pısına gidiyor. Biz sana iş yapıyoruz diye, 
harç istiyorlar. İcraya gidiyor harç veriyor. 
Belediyeden ruhsat allıyor harç veriyor. Ona 
da diyelim ki, sen inşaat masrafından bunu 
düş. Çünkü, konut yapıyorsun, Devleti, mil
leti düşünüyorsun, demek lâzım. 

Bu bakımdan pek başı boş bırakmak fayda
lı değil. Zaten göze alan şirket bu parayı 
ödeyecektir. Siz isterseniz yükselttin, isterse
niz düşürün, çünkü bugün petrol dünyada al
tın durumundadır. Diğer devletlerin kaynak
ları tükenmektedir. Bizilm kaynaklarımız ha
len el değilmemilş şekilde durmaktadır. 

Bu bakımdan bu nispetlerin yükseltilmesin
de fayda vardır. Son fıkranın ya çakması lâ
zım veyahutta % 50 Devletin menfaati olması 
lâzımdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEOtCÎ KOMİSYON BAŞKANI N7VHİT 
MENTEŞE (Aydın) —Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

25 nei madde üzerinde Komisyonun yaptığı 
değişiklik arkadaşlarımıza tenkit konusu ol
muştur. 

Komisyon, hüsnüniyetle arama yapan te
şekkül ile bu işin spekülatörlerini ayırmak is
temiştir. ve aynı zamanda kanunun ruhu ara
mayı, sondajı teşvik etmektedir. 

Bir taraftan millî kuruluş olan Türkiye pet
rolleri Anonim Ortaklığına öncelik veriyoruz. 
üstünlükler veriyor, lleriki maddelerde de gö
receksiniz, diğer taraftan vergilerde bir artır
ma getiriyor. 

Şu hale göre, spekülatörle, gerçek sondaj 
yapacak kişileri ayırmak ve onları sondaj yap
maya teşvik edebilmek için çok küçük bir nis-
bstte bir devlet hakkından sarfıtnazar edilmesi 
bu maddeye konmuştur. 

Esasen devlet hakkı 1966 da 1 176 000 
1967 de 1 284 000, 1968 de 1 093 0Q0, 1969 da 

1 219 000,1970 de 1 606 000,1971 de 1 746 000 
dir. Yani, bu kadar büyük petrol aranmasında, 
sondajında bu kadar bir tenzilât bir teşvik un
suru olarak bizim için düşünülmüştür. 

Eski kanunda bu % 80, arkadaşlarımın be
lirttiği gibi, tenzilât ile hesabediliyordu. Bu 
tamamen kaldırılmıştır. Çünkü, bir taraftan 
teşviki, arzettiğim gibi öngörüyorsunuz. Bir ta
raftan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
büyük öncelikler tanıyorsunuz. Bir taraftan 
vergi mabetlerinde büyük arttırmalar yapıyor
sunuz. Bu bizce esasında bir teşvik unsuru ola
rak düşünülmüştür. 

Buna rağmen, hiçbir şey değildir. Sayın Kı
lıç'm dediği gib,i bu % 50 olarak hesap edilebi-
l'inir. Hattâ % 80 de hesabedilebilinir. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı, sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri $ 

25 nci maddede Devlet hakkı olarak, zaman 
Vinde gittikçe artan nispetlerde birtakım meb
lağlar tespit edilmiştir. Yani, ruhsat almış ve 
ıranıavı yapacak şirket, kişi, bu arama süre
since bir yıl sonunda belirli bir meblâğ, ikinci 

v vılcla belirli bir meb]â$. üçüncü yi1 da belirli 
bir meblâğ ve ilâhiri, böyle bu suretle meblâğ
lar ödeyecektir. 

Komisyon, Hükümet teklifine bir fıkra 
:'lâve etmiş ve biraz evvel sayın Komisyon Baş
kanının ifade ettikleri gerekçeye dayanıyor. 
Teşvik maksadıyla jeolojik masrafların devlet 
hakkından tenzilini münasip görmüş. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan bu Mec
liste özel sektör eliyle Türkiye'nin kalkınması
nı savunanlar, özel sektörle devleti eşit saymak 
^zım geldiğini, karma ekonominin espiris'inin 
bu yolda olduğunu ifade ederler. Dün bende
niz bu fikrin Anayasamızın açık hükümleri kar
sısında geçerli olamayacağını açıklamaya ça
lışmıştım, ama tutalım ki, bu yolda karma eko
nomiyi savunan kimseler, özel sektörle devle
ri eşit tutarlar ve devletin özel sektö^ alanına 
müdahale etmemesi tezini savunurlar, fakat bu 
toz tatbikatta hicde nazari olarak savunü'du-
ğu saflıkla srerçekleşmez. İste bir misâili : 

Özel sektör petrol alanma talip olacak, ruh
sat alacak, arama yapacak. Yaptığı masrafları 
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kimden indirecek? Devletten... Ha! Devlet de
mek ki, tabirimi mazur görün, bu zihniyet için
de bir nevi «Yağma Hasanın böreği.»1 

Komisyonun noktaî nazarı kabul edilemez. 
Çünkü, Komisyon teşvik için, biz Devlete r'ücıı 
edilmesini teklif ediyoruz diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, petrol konuşu çok 
cazip ve çok çekici bir konudur. Petrolün ko
kusunun bulunduğu yere şirketler hücum eder. 
Biz şirketleri teşvik etmek için yaptıkları 
masrafları devlet hakkından indirelim, diyoruz. 
Petrol konusu ite, petrolün haiz olduğu ehem
miyet göz önünde tutulursa, bunu telif etmeye 
imkân yoktur. Yani, teşvik etmeye hacet yok
tur. Petrol oldu mu zaten oraya gelir. Biz petro-. 
lümüzü korumakla mükellefiz. Onun için dün 
bir öneri verdik ve petrolde işletmeciliğin an
cak ve ancak Devlet eliyle yapılmasında Tür
kiye'nin, Türk ulusunun menfaati olduğunu 
savunduk ve bu- savunumuzun, ancak Anaya
sanın muhtelif maddelerinin açık sözü ve ruhu 
muvacehesinde geçerli olabileceğini ifade ettik. 

Burada gerek bu madde vesilesiyle, gerek 
kapalı sahalar münasebetiyle söz alam arkadaş
larımız Devletin işletmeciliğini ve Devletten 
özel sektöre zarar gelmeyeceğini adeta çekine
rek savunmak durumunda kaldılar. Sayın Ba
kan da bu arkadaşlarımızdan biriydi. Teminat 
verdiler; «Devlet bütün petrol de araştırmaya 
açık sahaları kapatıp da bir nevi Devlet tekeli 
kurmaz» diye teminat verdiler. 

Acaba hazer .edilecek husus mudur, Türk 
Devletinin işletmeciliğe el atması? Bu çekini-
lecek hazer edilecek bir husus mudur? 

Dün ifade ettik ki, petrol konusu siyasî 
önemiyle ağır basan bir konudur ve büyük mu
hataralar, büyük tehlikeler taşır. 

Biz bütün bunları bir tarafa bırakacağız, 
«Devletle özel sektörü eşit tutyor» diyeceğiz, 
fakat özel sektörün masraflarını da Devletten 
indireceğiz. Yok, arkadaşlarım... 

Bu zihniyetle çıkacak bir Petrol Reformu 
Kanunundan Türk Ulusuna yarar gelmez, Türk' 
Ulusunu ancak büyük badirelere, büyük tehli
kelere gebe bir ortam içine sürüklersiniz. 

(Saygılar sunarım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANO&LU (Niğde) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Ayıbar, bu kürsüden pek ç;ok sefer, 
iSiöylediklıerinm olduğu gibi anlaşılmasını ve 
'başka çeşit yorumlanarak, kendi söylediklerini 
ve niyetlerini aşarak yorumlar yapılmasını doğ
ru bulmadığını defaatla söyleyegelmdştir. 

Ben genellikle bu ilkeye siyasî hayatında 
büyük bir dikkaitle riayet etmeye çalışanlar
dan birisiyim; fakat simidi belki de bir kasta 
dayanmaksızın kendileri benim beyanlarımı 
•maksadımı aşan bir şekilde yorumladılar. Bu 
yorumu düzeltmek ihtiyacını duyduim. 

Sayın Aybar diyorlar ki, «Devlet tekeli ha
zer edilecek bir şey mi ki, sayın Bakan bura
da teminat veriyor, böyle yapmayacağız, diye.» 

Şimdi mesele bu değil, bakınız mesele ne?' 
'Saıym Başkandan özür dilerim, bu düzelt

meyi yapmak için bir önceki madde müszaJkere-
sine bir atıfta bulunacağımı. 

Sayın Kılıç dediler ki, «Bu kanun petrol 
ıkaynaiklarımıızın değerlendirilmesinde hem 
özel sektörü, hem Devlet sektörünü birlikte ça
lıştırmayı öngören ve yer yer resımî sektör© 
ağırlık: tanıyan bir espri ile tedvin, edilecek, 
ama her tarafı açıksa kapamıa yetkisi Devle-
tin olursa, her kapalı bölgede sadece TPAO ça-
dışma imkânını elde ederse, bir Hükümet çıka-
ibilir, kanunun özel teşebbüse çalışma hakkı 
veren diğer maddelerini değiştirmıeye lüzum 
ıgörmeksizin, yani Yüce Meclisin iznini almak
sızın, - kanun bir Meclis izni olduğuna göre -
Itaımaımıyle Devlet tekeli kurabilir. Hükümetten 
Iböyle bir kanunun lâfzına ve ruhuna aykırı 
davranış beklenebilir, olabilir.» 

Ben neye teminat verdim? Şuna: Sözleri
mi tekrar edeyim, ben dedim ki' : «Eğer bir 
Hükümet bir Meclis çoğunluğuna dayanarak 
gelmiş ve o çoğunluğun iradesine uyarak açık 
sahaları kapayıp orada da TPAOtoa münhası
ran faaliyet izni veriyor ise, o Meclis çoğun
luğu dolayısıyle millî iradenin isteğine uymuş
tur, bu yürür...» 

S'özleriını ezberlemişcesine böyledir. 

«...Eğer o Hükümet Meclis çoğunluğumuz 
iradesinin hilâfına böyle bir tasarrufta bulun
muşsa, selâhiyetini aştığı için o Meclis tara-
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fından düşülür ve muameleleri iptal edilecek 
doğru yola sokulur.:» 

Şu arz ettiklerimde ne Devlet tekelinden 
hazer etme kaygusu, ne de Devlet tekeline 
mulhalbbet vıe meelûlbiyet duygusu vardır. Ben 
meseleyi objektif olarak nazarî plânda vazet
mekten ibaret bir tavır takındım. Binaenaleyh, 
Devlet tekelini hazer edilecek bir şey saydı
ğım içki teminat vermiş değilim. «Meclisin çı
kardığı kanunun lafzına ve ruhuna aykırı ha
reketle, Yüce Meclisten kanun değiştirmeye lü
zum görmeksizin dolaylı yollardan Hükümetin 
kanunu bertaraf etmesi diye bir fiil varsa, ha
zer edilecek odur ve Hükümetler bunu yapa
mazlar. Bizim Hükümetimiz ve yarınki Hükü
metler bunu yapmayacaklardır» diye teminat 
verdim. 

O halde teminatım; bir siyasî inancın nasıl 
yürüyeceği istikâmetinde değil, bir Meclis 
salâhiyetine Hükümetin riayetkar ve saygılı 
•olmasını yürekten benimsediğim, hattâ buna 
mecbur olduğum için teminat vermişimdir. Ma
mafih, bütün bu tasrih yolundaki beyanatım 
hiç bir zaman Devlet tekeline benim de mu-
halbibetim olduğu anlamını taşımaz. 

Arz etliğim gibi, benim genellikle Hükümet 
üyesi olarak bu tasarı vie başka tasarılar do-
layısıyle saıvunduğum ilke şudur: Praıgmatik 
bir yol tutmuşuzdur, memleketin ihtiyaçları 
neyi gerektiriyorsa onun yapılmasından yana 
olmuşuzdur. Petrolde özel teşebbüsün faaliyete 
devam etmesini yurt yararına gördüğümüz için 
maddeleri o istikamette sevkieltımişizdir. Bina
enaleyh, kıymet hükümlerimizi herkes kendinde 
mahfuz tutmalıdır. Bu noktayı tasrih etmek is
tedim. 

Teşekkür 'ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHÎT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, söz işiti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Daha evvelki konuşmalarımızda biz refor
mu bir devletleştirme olarak kaıbul etmediğimi
zi beyan 'etmiştik. Reformu bir iyileştirme ola
rak mütalâa ettik. 
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Sayın Aybar'ın kendileriyle mutabık olma
mıza imkân yok. Kendileri dogmatik görüşlere 
sahiptirler, esasında tümü itibariyle bunun kar-
şısındadırlar. Yabancı petrol şirketlerinin pet
rol aramasına zaten muhaliftirler. O bakımdan 
kendilerine bir cevap verecek değilim,, ancak 
ıgerçekleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Daha evvel de arz ettim; Türkiye'de yerli 
kaynaklarımızdan çıkan ham petrol istihsali 
Iı9ı69'da 3 600 000 ton olmuş, ondan sonra 1970, 
',197(1, 1972'de gerek .millî kuruluşumuzun, ge
rekse diğer ya/bancı şirketlerin petrol çıkarma
ları düşmüş, ama buna mukabil tüketimimiz ar
tıyor; 1971 sonunda - sayın Balkan da ifade 
•ettiler - 90 milyon dolar olmuş ham petrol it
halimiz. İstihlâk, Üçüncü Beş Yıllık Plân so
nunda, 1977 senesi sonunda 18 milyon ton ola
caktır. 1980 yılında 24 milyon küsur ton ola
cak. Halen çıkardığınız petrol 3,5 milyon ton. 
Yarı yarıya' gelmişsiniz, ama tüketim arttığı için 
açık çok. 300 milyon, 400 milyon gibi, sadece 
peltrol ithaliyle karşı karşıya kalacağız. Döıviız 
kaynaklarımız buna imkân verecek m i l . Onun 
için biz, bir an önce, eğer Türkiye'de petrol 
varsa yeryüzüne çıkmasını .arzulamaktayız. Gö
rüyorsunuz, jeolojik durum itibariyle, petrol 
pek de kötümser olmaya gelmez, ama ilk baş
taki ıgibi ümitvar olmamıştır. Bir Irak'taki, bir 
Lihya'dalki, bir İran'daki olaylar, Türkiye'deki 
petrol istihsali 'bakımından cereyan etmemiştir. 

Şu hale göre, teşvik etmek mecburiyetinde-
siniız; daha evvel prensip olarak kanunun ruhu 
da bunu kalbul etmiştir, yabancı aramaları açık 
tutmuştur. Yabancının teknolojisinden istifade 
edeceksiniz, parasından istifade edeceksiniz. 
Dikkat edeceksiniz, sömürülmeyeceksiniz. 

Şimdi, demin arz ettim; saha ruhsatını alı
yor arama yapmıyor, bunlar tecrübeler netice
sinde ortaya konmuştur. Yapmıyor; spekülatör. 
'Gerçek sondajcıyle bunu ayırdetmek icaibediyor. 
Şimdi, bu Devlet hissesi ayrı şey, Deflet hak
kı ayrı şeydir. Eğer, aramıa yaparsa - Komis
yonumuz bir teşvik unsuru olarak kabul etmiş
t ir - ö zaman sondaj yaptığı takdirde, meselâ 
10 milyon liralık bir sondaj yaptığı takdirde -
pahalıya mal olmaktadır, sondajı teşsvik ede
ceksiniz - ancak 300 000 liralık bir Devlet his
sesinden sarfınazar edeceksiniz. Ondan sonra 
pietoolü bulduğu zaman hemen Devlet koşuyor 
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Devlet hissesini-alıyor, ayrıca arzedeceğim mik
tarlarda da vergisini alacaktır. 

Şimdi, demin arz ettim Devlet hakkı, bu 
petrol bulunmadan evvelki safhadadır. Sondaja 
itmek için, aramaya sevketmek için bu teşvik 
unsurunu çok küçük nispette koymuşsunuz; sa
yın Kılıç'm yüzde 50'lik teklifi, sayın Reşit Ül
ker'in yüzde 80'1'iği hepsi de kabul, ama ıme-
iseleyi gerçek açıdan mütalâa etmek mecburiye
tindeyiz. Hinlerimizle değil, akılcı yolla nasıl 
çıkaracağız, nasıl teşvik edeceğiz biz bunu der
piş .ettik. Şimdi, Devlet hissesi ayrı, Devlet 
hakkı ayrı. Devlet hissesini petrolü bulduktan 
sıonra yüzde 12,5 nispetinde alacağız. Ondan 
sonra, kurumlar vergisi alacağız yüzde 25 nis
petinde, kurum stopajı yüzde 35 nispetinde alı
nacak, malî denge vergisi alınacak yüzde 3 nis
petinde. Bu vergiler yüzde 54,25 oluyor, bir de 
buna yüzde 12,5 nispetinde Devlet hissesi ka
tacaksınız. Bunların hepsi de yeni unsurlar ola
rak kanunda yer almış bulunmaktadır. Biz, is
tihsalden evvelki bir istisnayı koymak istedik, 
bu da gerçekleri nazarı itibara alınarak yapıl
mıştır, spekülatörleri ortadan kaldırmak için 
aranmıştır; daha doğrusu ruhsatı alanı ara
maya teşvik etmek için ortaya konmuştur. Esas 
amaç budur; ne şundan ne bundan fedakârlık 
değildir. Bulsun istiyoruz. Çıksın meydana, on
dan sonra vergisini alacaksınız, çok yüksek nis
petlerde alacaksınız. İtiraz edenler var, kalbul 
etmeyenler var. ama arz «ittiğim gibi yüzde 54,215 
nispetine çıkacak vergi olarak, ayrıca buna yüz
de 12,5 nispetinde bir Deıvlöt hissesi ilâve ede
ceksiniz. Devlet hissesi miktarları yüksek; l'9'6i6' 
dan 1971 yılına kadar 232 000 - 220 000 ise yüz
de 12,5'a tekabül eder; vergiler ayrı. 

O bakımdan muhterem arkadaşlarım, mese
leyi bilerek mütalâa etmek mecburiyetindeyiz, 
gerçekleri' görerek mütalâa etmekteyiz, tatbi
katın verdiği huzursuzlukları, ihtiyaçları gör
mek mecburiyetindeyiz. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Salâhattin Kılıç, Ada

let Partisi Grubu adına buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

Biraz önce değiştirge önergemizi izah et
miştim. Mesele, maddenin sınırlan içerisinde 

kalsaydı bu sözü almak zorunluğunu duyma
yacaktım. Ancak, Sayın Aybar meseleye baş
ka bir yön verdiler: Bizim karma ekonomi dü
zenine inanmamıza rağmen, «özel sektörü Dev
let sektörü aleyhine himaye ettiğimiz, kendisi 
eşitliği kabul etmemekle beraber, haydi diye
lim ki eşittir, ama bu defaki sondaj masraf
larının Devlet hakkından düşmesi, bu eşitliğe 
de uymamaktadır» dediler. 

Şimdi, aslında bir noktayı tespit etmek ger
çekçilik icabıdır. Sayın Aybar ile aynı siyasî, 
ekonomik tercihi paylaşmayız; o bizimkinin 
tam karşısındadır, biz onunkinin karşısında
yız: Anayasa çizgileri içinde kaldığımız sürece 
bu tabiîdir. Ancak ben kendilerinin bir vasfı
nı kabul ederim, kendi inançları içinde bir 
mantıkî seri takip ederek neticeye varırlar, 
ama samimiyetle itiraf ediyorum ki ilk defa 
bu mantıkî seriyi burada kaybettiler. Dün de 
petrolün siyasî öneminden, beynelmilel öne
minden, zatî öneminden bahsettiler ve bunla
ra göre petrolü devletleştirmek gerektiğini ifa
de ettiler. Aslında, en sonunda da «ben sos
yalistim zaten» dedi. E, ne diye kendi kendi
nizi yordunuz öyleyse? Size göre dolmuş şofö
rü de maaşa bağlanmalıdır. Yani, petrol gibi 
siyasî önemi, askerî önemi olan bir konu de
ğil, bütün ekonomik faaliyetler Devlet tara
fından yapılmalıdır ve taksi şoförlüğünü de, 
dolmuş şoförlüğünü de, şehirlerarası otobüs 
işoförlüğünü de Devlet yapmalıdır. 

O itibarla, mesele içim uzun uzun önemli 
veya önemsiz, siyasî, ekonomik değeri büyük 
filân madde, falan madde demeye lüzum yok. 
Yalnız burada, İktisadî Devlet Teşebbüsleriy
le, Devletin iktisadî faaliyetleriyle, Devlet hak
kını, Devleti birbirlerine karıştırdılar. Evet, 
Adalet Partisi olarak biz, Devletin ekonomik 
faalivet yaptığı noktada; bir Devlet var, bir 
de Devletin ekonomik faaliyetlerinde kullandı
ğı kendi İktisadî Devlet Teşebbüsleri, Teşek
külleri, iştirakleri var. Bir de, halkın kur
duğu, tek - çift, beş kişi, on kişi olarak kur
dukları şirketler ve kuruluşlar var. İşte ka
nun önünde eşit olması lâzım gelen İktisadî 
Devlet Teşebbüsleriyle özel sektör kuruluşları, 
özel sektör kuruluşları özel kesimdir, Devletin 
kendisiyle değil. Kaldı ki, bu verdiğimiz mi
salde İktisadî Devlet Teşebbüsleri veya TPAO 
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Devlet hdfckı ödemez; Devlet hakkı ödeyen ke- J 
sim özel kesimdir. Yani, eğer siz hakikaten 
eşitliği savunacaksanız lütfen bu Devlet hakkı
nı, eşit şartlar altında çalışmaları bakımından 
İktisadî Devlet Teşöbbüsleri de ödesin, sondaj 
masrafları özel kesimden ne kadar kesiliyor
sa öbüründen de o kadar kesilsin demeniz ge
rekirdi. Sondaj masraflarını kesmek değil, 
Devlet hakkını İktsiadî Devlet Teşebbüsleri hiç 
ödemez, sıfırdır. 

Şimdi, Sayın Aybar, beynelmilel literatü
rü yakından takip ©derler hakikaten. Ben ken
dilerine, teşvik tedbirlerinin artık sadece li
beral ekonomiyi, karma ekonomiyi benimse
yen memleketlerde değil, Malta'da sosyalist 
Başbakan Don Mın/thoff. (Bu herkesin kulağı
na küpe olmalıdır, teşvik tedbirlerini karala
yanların kulağına küpe olmalıdır) turizm tesis
leri için, turizm tesisi kuracağınız arsanın be- J 
delini sembolik fiyatla, faizsiz 20 yıl taksite 
bağlamaktadır. Bu demektir ki, pratik ola
rak, arsayı bedava vermektedir, bu sosyalist | 
Don Minthoff. Teşvik tedbirlerine bakın nere
lerden geliyor herkes. Sosyalistler bile nerele
re gidiyorlar. 10 yıl vergiden muaf tutmak
tadır, her türlü vergiiden ve Malta'da faiz nis- I 
peti % 7,5 - 8 arasında iken bunları yapanlara 
% 2,5 faizle kredi vermektedir. Bu, sosyalist I 
Don Minthoff'un anladığı teşvik tedbirleri. Ne
rede bulunduğumuzu, dünyanın nerede bulun
duğunu ifadeye, şu küçük vesile dolayısıyle 
bana imkân verdikleri için kendilerine teşek- I 
kür eder, değiştirge önergeme iltifat etmenizi I 
istirham ederim. I 

Saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. I 

MEHMET ALİ AYBAE (İstanbul) — Sa
yın Kılıç benim burada özel sektörle Devlet I 
sektörünü aynı seviyede tuttuğumu ifade et- I 
tiler ve buna göre bir mantık hatası yaptığımı I 
söylediler. Ben böyle anladım ifadenizi Sayın I 
Kılıç. 

ISALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Devlet 
teşebbüslerini karıştırdınız dedim. I 

MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Oy
sa, dünden beri Anayasamızın açık sözü ve es
prisi karşısında, Devlete özel sektörden fark
lı ve çok daha ağır basan bir ödev verildiğimi, J 
binaenaleyh bu 2 sektörün aynı seviyede muta- | 

| lâa edilemeyeceğini ifade ettim. Özel sektörle 
j kamu sektörünün aynı seviyede tutulması lâ

zım geldiği hususuna gelince, burada bir man
tık hatası yaptığımı ifade ettiler Sayın Kılıç. 
Devletin ekonomik alanda teşebbüs olarak al
dığı bir biçimden ibarettir kamu sektörü. Ni
tekim, bizde İktisadî Devlet Teşebbüsleri ya
nında TPAO gibi hukuken ayrı bir nitelik ta
şıyan kuruluşlar da vardır. Ama bunun arka
sında, her halükârda Devlet hükmî şahsiyeti, 
genel anlamda o yatar. Her halde malî ba-

I kımdan ise, farklar olmakla beraber, benim 
I sol cebimle sağ cebim arasındaki fark nevinden 

farklar olmakla beraber, bu paranın sağ ce
bimde durmasıyle sol cebimde durması arasın
da birtakım kontalbilite operasyonları dışında 

I hiç bir fark yoktur. Bu itibarla eğer Anayasa
mız muvacehesinde Devlet sektörü ağır basıyor-

I sa dün açıkladığım metinlere dayanarak diyo-
I rum ki, böyledir, binaenaleyh bilr seviyede tut-
I mak mümkün değildir. 
j Ben, Devlet sektörü ile, özel sektörü bir 

seviyede gören ve Devletin müdahalesine kar
şı çıkan arkadaşlarımızın buraya gelindiği za
man, yani Devlet hakları konusuna gelindiği 

I zamıarı, özel sektörün yapmış olduğu araştırma 
I masraflarının tenzilini) istemekteki tenakuzu 
I belirtmek istedim. Bu itibarla benim mantık 
I silsilemde bir hata yoktur. 
I Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum, 
I bu vesile ile ben de Sayın Kılıç'a teşekkür 
I ederim, bu fırsatı bana verdikleri için. Dün 
I de burada zamanın değiştiğini ve yabancı ser-
I mayeye artık sosyalist memleketlerin de iltifat 
I ettiklerini, misaller vererek ifade buyurdular; 
I Sayın Kılıç değil zannederim... 

ESAT KIEATLIOĞLU (Nevşehir) — Ben 
I verdim. 

MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Evet, 
I zatilâliniz. 
I Değerli milletvekilleri, armutlarla elmaları 
I aynı saymamak lâzım. Sosyalist bir devletin ya

bancı sermayeye buyur etmesi başka, Türkiye 
gibi geri bırakılmış, yani kapitalist düzen için
de olduğu için geri kalmış bir memleketin ya
bancı sermayeye kapılarını açması başkadır. 
Neticeleri aynı değildir. Çünkü, sosyalist bir 

J devlete onun ekonomik potansiyeli, ağırlığı 
I evvelce plân içinde hesap edilmiş, gelecek ya-
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bancı sermaye yatırımının kendisine zararlı ol
mayacağı saptanmıştır. Bundan dolayı Türki
ye ile Sovyetler Birliğini, işte Sovyetler Birli
ğinde de, öyle söyledi idi Kıratlıoğlu zannede
rim, Sovyet Birliği de.. 

BAŞKAN — Sayın Aybar bir ricada buluna
cağım; yeni konuları getirerek maddeyi fazla 
dışarıya taşmayalım, lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Pe
ki, peki efendim. 

Öyle buyurmuşlardı, dediler k i : «Bakır iş
letmeleri için Sovyet Birliği Amerikan özel ser
mayesini davet etti» Efendim davet etmiş olabi
lir, ama aynı niteliği taşımaz. Söylediğim gibi 
armutlarla elmalar aynı sayılamaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı şahsınız adına 

buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; petrol çok ha
yatî bir mevzu. Yer altında durduğu zaman 
sıfırdır değeri. Yer üstüne çıktığı zaman pet
rol değerdir. Gerek Devlet eliyle, gerek özel 
teşebbüs eliyle bunun aranması, sondaj yapıl
ması ve neticede yer yüzüne çıkarılması esastır. 
Bunu teşvik etmek lâzımdır. Bu kanun yeni bir 
kanun olmasına rağmen, maalesef ne Devlete, 
ne de özel teşebbüse arama yapmaya, sondaj 
yapmaya, yer altındaki cevheri yer üstüne çı
karmaya kâfi miktarda teşvik edici unsurları 
getirmiştir. 

Şu 25 nci maddeye göre özel teşebbüs ara
ma yapacak, sondaj yapacak, bir yıl içinde mas
raf yapacak; petrol çıkarsa ne âlâ, çıkmazsa 
adamın masrafı boşa gidecek. Yeterki çıksın, 
tek çıksın da... 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — 100 bin 
. lira tenzil edelim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Çıksın da 
100 bin lira tenzil edelim. Bunun üzerinde dur
maya lüzum yoktur arkadaşlar. Biz herkesi 
petrol aramaya, sondaj yapmaya, bu millî de
ğeri toprak üstüne çıkarmaya teşvik etmeliyiz, 
bunu yapmamız lâzım. Onun bir yıl içindeki 
arama ve sondaj masrafını, petrol çıktıktan son
raki Devlet hisesinden düşelim mi, düşmeyelim 
mi münakaşası abes. Herkesi aramaya ve son
daj yapmaya teşvik etmemiz lâzım arkadaşlar. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Yabancılar da
hil mi? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Beyefen
di Beyefendi, 1953 senesinin istatistiklerine gö
re konuşayım müsaade ederseniz. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Öyle ise lü
zum yok, 6326 sayılı Kanun kâfi derecede teş
vik etmektedir. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, 1953 yılında Iran 
petrolleri 18 milyon tondu, bugün 160 milyon 
tonun üzerine çıktı. Irak petrolleri 4 milyon 
tondu, bugün 180 milyon tona çıktı. Teşvik, 
teşvik, teşvik:.. Yeraltı kaynaklarının yer üstü
ne çıkması için matlaka teşvik unsuru, cazip 
teşvik unsuru şarttır. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Kime meselesi 
önemli. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Petrol 
çıktıktan sonra Devlet hissesi alırız, Kurumlar 
Vergisi alırız, yan değerlerini alırız; yeter ki 
çıksın. 

Petrolü armayı, sondaj yapmayı engelleyici 
-hiçbir husus olmaması lâzım bizim kanunları
mızda muhterem arkadaşlarım. Yeter ki çıksın. 
Böyle büyük bir gelir ihtimalinin karşısında 
küçücük şeylerle uğraşarak müteşebbisleri ür
kütmeyelim. Hiç olmazsa adamcağız: «Ben 
arama yapacağım, sondaj yapacağım petrol çı
karsa Devlet hissesinden düşülecek; çıkmazsa 
şansıma» diyebilsin. 

'Sözlerim bundan ibarettir, komisyon madde
sinin aynen kalmasının bir teşvik unsuru, cüzi 
bir teşvik unsuru olacağını dikkat nazara ala
rak bu maddenin aynen kalmasını saygılarımla 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efen

dim?.. Yok. Maddeyle ilgili önergeler var on
ları okutuyorum. 

İSaym Başkanlığa 
Petrol kanunu tasarısının 25 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

«Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet hakiki ödemekle yükümlüdür. Devlet 
halkkı, arama sahasının hektar başına yılda : 
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1, 2, 3 ncü yıllar için : 10 lira, 
4 ve 5 nci yıllar için : 20 lira, 
5 nci yıldan sonra her yıl için 25 liradır». 
Diğer fıkra aynen kalıyor. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 nci maddemin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

«Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. 

Devlet hakkı, arama sahasının hektarı ba
şına yılda : 

1, 2, 3 ncü yıllar için 4, 
4 ve 5 nci yıllar için 8, 
5 nci yıldan sonra her yıl için 16 liradır. 
Yukarıda belirtilen Devlet hakkı, deniz ara

malarımda su derinliği ve çalışma şartları göz
ünün© alınarak Bakanlıkça % oranında azaltı
labilir. 

Yukarıdaki tarife, 5 yılda bir Bakanlar Ku
rulu 'kararryle günün şartlarına göre artırı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan petrol reformu tasarı

sında madde 25 ile değiştirilen madde 56 aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürik 

«Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet hakkı ödemekle mükelleftir. Bu mükel
lefiyet devredilmez. 

Devlet hakkı, arama sahasının hektarı ba
şına yılda, 

1, 2, 3 ncü yıllar için 4, 
4 ve 5 nci yıllar için 8, 
6 ve 7 nci yıllar için 12, 
7 nci yıldan sonra her yıl için 16 liradır. 
121 nci madde hükmü saklıdır.» 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Petrol Reformu kanun tasarısının 25 nci 

'maddesindeki; «arayıcının» ile başlayan cüm
lesinin «Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yap
tığı jeolojik ve sondaj masrafları o yıl içinde 
ödeyeceği toplam Devlet hakkından tenzil edi
lir. Ancak, tenzil edilecek miktar toplam Dev

let hakkının % 50'sinden fazla olamaz» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana İstanbul 
iSalâhattin Kılıç Mustafa Fevzi Göngür 

Sayın Başkanlığa 
Petrol kanun tasarısının 25 nci maddesiyle 

değişen 56 nci maddenin 2 nci fıkrasına «% 50 
tenzil edilir» şeklinde ilâvesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Sayın Başer, bu «% 50» konu

sunda Sayın Kılıç'm önergesiyle aynı mahiyet
te bu önergeniz. Katılıyor 'musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesi
ne göre işleme koyuyorum. 

(Nevşehir Millet vekili Hüsamettin Başer'in 
maddenin tadiline dair önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılıyor mu ıef endim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Affe
dersiniz takibedemedim Sayın Başkanım, Özür 
dilerim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, önergemi izah için söz istiyorum, sayın 
Bakan da takip imkânı bulurlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, (demin de izah etmiştim) önergeler 
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arasındaki fark bakımından arz etmek istiyo
rum; 1 nci fıkrada, 1 nci, 2 nei, 3 ncü yıllar 
için 4 diyoruz; 4 ve 5 nci yıllar için 8; 5 nci 
yıldan sonra her yıl için 16 liradır diyoruz. 
Aradaki fıkra kanunda aynem var. Son fıkra
da - bilhassa sayın Bakanın dikkatini çekmek 
istiyorum - «Yukarıdaki tarife, her 5 yılda bir 
Bakanlar Kurulu karariyle günün şartlarına 
göre artırılıra diyor. 

Eğer bir bütün olarak oylanması zorluğu 
varsa, bâzılarına katılma bâzılarına katılmama 
söz konusu ise, son fıkra için ayrıca önerge 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı olacak 
mı efendim. 

ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
•ettiler, önerge sahibi önergelerini izah ettiler; 
önergeyi Grenci Kurulun tasviplerine sunuyo
rum. Kabul edenler işaret buyursun efendim... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'-

ün önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet? 
(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAiMANO&LU (Niğde) — Sayın 
Başlkan, yerimden bir küçük maruzatta bulun
mama müsaadenizi dilerim. 

Bu önerg'e 2 önemli hüküm ihtiva ediyor. 
Birisii; Komisyonca eklenen «Arayıcının bir yıl 
zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj mas
raflarının tamamı, o yıl içinde ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil edilir» hükmünü çıka
rıyor. Dolayısıyle maddeyi Hükümet metnine 
irca ediyor. Bu hükmüne katılıyoruz, 

Ancak, Devlet hakikiyle ilgili miktarları Hü
kümet tasarısına nazaran artırıyor; bu kısmına 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN —: Önergeyi dinlediniz. Komisyon 

katılmadığını beyan etti, Hükümet de izahta 
bulundu dinlediniz. Önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

28 . 12 . 1972 O : 2 

(Adana Milletvekilli Salâhaıttin Kılıç ile İs
tanbul Milletvekili Mustafa Fevzi Güngür'ün 
önergesi tekrar okundu) 

ıBAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Hükümet ? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODA/MANO&LU ((Niğde) — Efen
dim, bu teklif Komisyon metnini Hükümet met
nine daha fazla yaklaştırdığı için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. Okunmuş bulunan önergeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığını be
yan 'etti. Önergeyi tekrar tasviplerinizle sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Başka önerge yok. 
iBiraz önce kabul edilmiş bulunan önergenin 

getirdiği değişiklikle birlikte 25 nci maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 
(Madde 26. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

(Madde 58. — 1. Arayıcı aynı bölgeye da
hil arama sahalarının herhangi birinde o bölge
ye ait en eski ruhsatnamenin tarihinden itiba
ren en geç 2 yıl içinde arama sondajına başla
maya mecburdur. Bu süre Genel Müdürlükçe en 
çok 1 yıl daha uzatılabilir. 

2. Bir bölgedeki arama sahalarından birin
de bir keşif yapan arayıcı keşfi tajkiıbeden 1 yıl 
içinde aynı bölgedeki diğer bir arama sahasında 
ve yine bu keşiften itibaren 3 yıl içinde o bölge
deki mütebaki arama sahalarında arama son
dajlarına başlamaya mecciburdur. 

(BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi ? Yok. 

26 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
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27 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 27. — 6326 sayılı Kanunun 60 nci 

maddesi aşağıdaki sebilde değiştirilmiştir : 
Miadde 60. — Bir işletime ruhsatnamesi işlet

meciye bu kanun hükümlerine tabi olmak kay-
dıyle, hakiki yürürlükte bulunduğu müddetçe, 
ilgili bulunduğu sahada peftrol aramak, inkişaf 
ettirmek, istihsal etmek ve nakletmek haklarını 
verir. 

tşletaneıoi, tasfiye ameliyeleri ve işletme sa
hası dışındaki petrol boru haıtitı harieoknak üze
re, belge alımıaik suretiyle yapılması mümkün 
olan diğer ameliyeleri yapmak hakkını haizdir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye1? Yok. 
Değişiklik önergesi? Yok. 

27 iliç'i (maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 28. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 63 ncü mad
desine aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

iMadde 63. — 4. İşletme ruhsatnamesi tale
beden arayıcı ruhsat talebine işletme sahasının 
geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir programı 
ekler. Genel Müdürlük bu programda petrol en
düstrisinin şerefelerine ve Türkiye ihtiyaçlarınla 
uygun değişiklikler yapılmasını' isteyebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi? Yak. 

28 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuıl edil
miştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum. 
(Madde 29. — 6326 sayılı Kanunun 64 ncü 

maddesine aşağıda yazılı 5 nci fııkra eklenmiş
tir : 

•Madde 64. — 5. Üzerinde arama veya işlet
ime hakkı -bulunmayan bir saha işletme ruhsat
namesi konusu: olarak Balkanlar Kurulu kararı 
ile ve bu kararda tespit edilecek esaslar daire
sinde ancak petrol haikkı sahibi Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına, talep halinde, devredi
lebilir. 

'SALÂHATTÎN KILIÇ (Adana) — Adalet 
Partisi Grubu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
buyurun Sayın Kılıç. 

A. P. GRUBU ADINA SALÂHATTÎN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri ; 

Gerçekten bu madde bir, iki yönüyle aydın
latılmaya muhtaçtır. Evvelâ şunu tespit edelim; 
burada konuştuğumuz husus, üzerinde arama 
veya işletme hakkı bulunmayan bir sahanın 
işletme ruhsatnamesine konu olması, yani sa
hada petrolün var olması demektedir. Kimsenin 
arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi yok. 
İşletme ruhsatına konu olması, bu alanda petro
lün mevcudiyeti belli demektir. Burada ara
madan' başlamıyorsunuz, ruhsatname işletme
den başladığı için bu alanda petrol var dermek
tir, 

Bunu tespit ettikten sonra, tasarı hangi 
hükümleri getiriyor? Şimdi, burada petrol var 
demek, musluğu açacaksınız, petrolü çıkaracak
sınız veya ekonomik usullerle petrol var demek 
mânasına da gelmiyor. O da belli değil. Orada 
işletmeyi yaptığınız zaman ekonomik mi değil 
imi, birisine hak vereceksiniz ve mesele meyda
na çıkacak. 

Şimdi, kanun kendi yazılışı içinde dahi bir 
çıkmaza götürebilecek ve bir de şimdiye kadar-
ki Meclisin tasvibinden geçen espriye aykırı 
hükümleri ihtiva ediyor. O nedir? Böyle bir sa
hada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
öncelik verilmesini kabul ediyoruz, ama mutla-
kiyet verilmesini kabul etmiyoruz. Çünkü, me
seleyi şimdi izah edeceğim. 

«Ancak, petrol hakkı sahibi Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına verilehilir»' deniyor. 

Şimdi, verilebilir, devredilebilir, neyle? Ba
kanlar Kurulu kararıyla. Bu «devredilebilir» in 
mânası yoktur. Elbette bir mânası yoktur. Dev
retmezseniz ne olur? Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığından başkası burada çalışamaya
cağına göre, saha kapalı kalır. 

O halde bunu niye «devredilir» yazmayalım? 
Maddeye o zaman devredilir yazalım. 

Şimdi burada petrol hakkı sahibi ne demek
tir? Bu eski kanundan kalmıştır, tahmin ediyo
rum komisyondaki arkadaşlarımızın da nazarı 
dikkatinden kaçmıştır. Kanunun esprisi sevk 
haliyle petrol hakkını tümüyle Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına tanıdığı için burada 
da petrolün mevcudiyeti ekonomik, gayrieko-
nomik. O 'halde asıl hak sahibi olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına ancak verilebi
lir diyor.. 

Halbuki, tartışmasını yaptık, Sayın Bakan 
da bize uydu. (Maddeyi hatırlatıyorum, 3 ncü 
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madde) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın petrol alıma hakkı var. Kim adına? Kamu 
kuruluşları adına. Onda mutabık kaldık, tered
düdümü izah ettim,, kendileri beğendiler. 

O halde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı petrol hakkı sahihi değildir. Sizin verdiği
niz yerde petrol hakkı sahibidir. Nerede petrol 
hakkı isteme sahibidir. Bütün kamu kuruluşla
rı adına tek başına sizden gelip isteme hakkına 
sahiptir. 

Burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Devlet adına petrolün tüm haklarına sahipmiş 
gibi, «Petrol hakkı sahibi» diyorsunuz. Hayır, 
öyle bir şey yok, daha belli değil. Belli olma
dığı şundan belli ki, siz Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle ona orada işletme hakkı vereceksiniz. 
Aksi halde onun size gelmesine ihtiyaç yok. 
Bir kere bu «Petrol hakkı sahibi» terimi ibare
den çıkmalıdır. 

«Devredilebilir»» de, ancak Türkiye Petrolle
ri Anonim Orta'klığma bu hakkı tanıdığınıza 
göre, Bakanlar Kurulu devretmezse ne olur? 
Saha kapalı kalır, sahada çalışılmaz. Petrol 
olduğu biliniyor, siz de devretmiyorsunuz, çün
kü kanun «devredilebilir» diyor, aksini düşün-. 
meye mecburuz. O zaman devredilir diyeceğim 
ben. Halbuki, meselenin çözümü ne o, ne 
bu. Kimileri hiç beğenmese de, eski kanun 
daha mâkul, hattâ memleket yararlarına daha 
iyi bir yol getirmiş. 

Şimdi tekrar ediyorum, burada petrol var, 
Kaç metre derinde var? ekonomik mi? Onlar 
bilinmiyor, sadece petrol var. 

O halde, bunu herkes biliyor, bir kişi de 
değil. Ne yapmış? Devlet bu ya, bunu müzaye
deye çıkarmış, buyurun beyler demiş, eski ka
nun bunu yapmış. Makûl. Hani âmme yararıy
dı, tamam. Herkes marifeti oranında burada na
sıl bir ihaleyi müzayedeye çıkardıysa - hattâ 
unsurlar ondan da daha çok bilinmiyor - Dev
lete en çok hak ödeyene, - nasıl uygulandığımı 
ben detayı ile bilmiyorum ama, müzayedeye çı
karılır dediğine göre - muhtelif talipler arasın
da Devlet için en faydalı gördüğüne bunu ver
miş. 

Şimdi ben meseleye güçlük çıkarmak iste
miyorum. Bir kere «petrol hakkı sahibi» ibare
sinin çıkmasına tahmin ederim, hem Komisyon, 
hem Hükümet mutabakat edeceklerdir. Çünkü 

Hükümet adına petrol hakkı sahibi olmak baş
kadır, tüm petrol hakkının sahibi olmak başka
dır. Burada o anlam çıkıyor ve hattâ Bakan 
isterse verir, isterse 'vermez. Bu, kamu kuru
luşlarını bir tek noktada bağlar, teke irca et
mek ve o gruiba da hâk vermek için. Bilfarz 
Petrol Ofis isteyemez, MTA isteyemez, PET-
KİM isteyemez, Sümerlbank isteyemez; bunun 
için dedik bunu. 

Şimdi meseleye bir çıkış yolu da bana göre 
mümkün Madem ki burada petrol olduğu bili
niyor, TPAO'na bir öndelik verelim. Şu veya 
bu usulle orada petrol lolduğu biliniyor. Ama 
TPAO burayı işletmeyip kapalı tutacaksa ne-
ye yarar arkadaşlarım, kim ne kazanır bundan? 
Eğer TPAO herhangi bir sebepten kendi tetkik
leri icabı, kendi kudreti icabı derse ki, önceliğe 
rağmen, ben elimdeki işler veya yaptığım tet-
kikat neticesi burada ekonomik petrol bulun
mayacağına kaaniim, aksini 'düşünen de olabilir, 
veya benim elimdeki iş, bana verdiğiniz saha
lar benim kudretimi aşıyor; böyle de diyebilir. 
Yani bu mucip sebepleri lalettayin söylüyorum. 
Velhasıl, TPAO'na öncelik verelim ama TPAO 
bu alana meselâ 5 yıl içerisinde, 3 yıl içerisin
de veya ekonomik bulmadığı için ebediyyen, ve
ya bilgisi değişinceye kadar el atmayacaksa o 
zaman müzayedeye çıkaralım. 

Bu teklifimi yazılı hale getirmedim. Çün-
'kü mesele hakikaten bâzı noktalarda karışık. 
Gerek petrol hakkı bakımından, gerek «edile
bilir» ile Hükümete bir yetki tanınması, aksi 
takdirde saha kapalı kalır, gilbi bir ters sonuç 

. çıktığı için bütün bunlar aydınlandıktan sonra 
teklifini, TPAO'na öncelik vermek, TPAO 
herhangi bir sebeple - bu (kendisine ait - bu
rada faaliyet yapmayı uygun bulmazsa bun
dan sonra özel şirketlere özel kesim tarafına, 
ister yabancı, ister yerli, «Buyurun, hanginiz 
çok para verirseniz» diyerek, müzayede usu
lüyle, bu sahayı esiki kanuna irca etmiş ola
lım. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Bu konuyu ben hukukî yönden bir analize 

taibi tutmak istiyorum, öyle tahmin ediyorum 
ki, tasarı başka, komisyonun metni yine başka. 
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Aslında bu salhalar çıplak mülkiyet olarak Dev
letin. Bunun karşısında TPAO hukukî bir şa
hıs, iki hukukî şahıs da devlete burada takdir 
hakkı veriyor. Yani devredebilir veya devret
meyebilir. Burada âmir hüküm koymaya ben
ce hukuken lüzum yok. Bugünkü şartları mü
talâa ederek bunu tedvin etmek istiyoruz; ama 
ilerdeki şartlar inkişaf eder, tanzim ve tedvin 
edilecek bu tasarı kanunlaşırsa belki 20 sene 
yaşayacak. Bu itibarla burada mecburiyet hük
münü koymaya ıbence lüzum lolmadığı kanısı 
içindeyim. Devredilebilir, tabiri o gün için ikti
darda bulunan Hükümete bir takdir hakkı ver
mektedir. Buna taliboilmak şartıyle geldiğine 
göre, hukuken daha yumuşak ve elastiki bir 
tabir olarak «devredilebilir» kelimesinin kalma
sında isabet olduğu kanısındayım. Saygılar su
nanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu maddede getirilen esası, 64 ncü 
maddenin tümü nazara alınarak incelememiz 
gerekir. Çünkü bu getirilen fıkra oraya bir be
şinci fıkra ekliyor. Demek ki, metinde 4 fıkra 
daha mevcut. Birinci fıkra, ki değişikliği bahis 
konusu olmadığı için burada gözükmemektedir, 
«Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunma
yan bir saha işletme ruhsatnamesi konusu ola
rak İcra Vekilleri Heyeti kararıyle müzayede 
çıkarılabilir.» diye evvelâ bunu vazediyor. «İş
letme ruhsatnamesi evvelce müzayedeye çıka
rılmış bulunan bir işletme sahasının tamamı ve
ya bir kısmı yine icra Vekilleri Heyeti kararıy
le müzayededen kaldırılabilir». Bu da böyle. 

İkinci fıkra : «Müzayedeye çıkarılan bir sa
ha için, müzayede kararı kaldırılmadıkça baş
ka surette arama ve işletme ruhsatnamesi veri
lemez.» 

Üçüncüsü : «Birinci fıkrada yazılı müzaye
de, nizamname hükümleri dahilinde petrol dai
resi tarafından yapılır.» 

4. — «Bir sahanın müzayedeye çıkarılması 
en fazla teklifte bulunana verilmesini veya her
hangi bir teklifin kabul edilmesini tazaımmun 
etmez.» 

Şimdi bu dört fıkraya bir beşinci fıkra ek
leniyor : 

5. — «Üzerinde arama veya işletme hakkı 
bulunmayan bir saha (birinci fıkrada bahis ko-
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I nusu olan bir saha) işletme ruhsatnamesi ko
nusu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ve bu 
kararda tespit edilecek esaslar dairesinde ancak 
petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına, talep halinde devredilebilir.» 

İşte şimdi üzerinde görüştüğümüz fıkra bu
dur. 

Görülüyor ki, benden evvel konuşan değerli 
arkadaşımın da temas ettikleri gibi, Petrol Ka
nununun 1 nci maddesi Türkiye'deki petrol kay
naklan Devletin hüküm ve tasarrufu altında
dır, diyor. 

Zaten devletin elinde, üzerinde arama ve iş
letme hakkı bulunmayan bir yer müzayedeye 
çıkarılabilir. Bundan çıkarılacak mâna, orada 
petrol vardır demektir. Bir de yine kabul ettiği
miz maddeye göre, devletin teşekkülü, diye ka
bul edildi, münakaşasını yaptık, çıktı, kamu ik
tisadi teşebbüsleri değil de devlet namına diye 
çıktı, Petrol Dairesi böyle bir yeri 'müzayedeye çı-
karımıaiM'a, devllet marnına 'iş1 yapacak TPAO'na ver
mek .arasında hdr tercih hakkına sahip oluyor. Bu 
bakımdan bu gayet yerinde bir maddedir. Pet
rollerimiz devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunduğuna göre, Kanunun 1 nci maddesine 
ve Anayasa hükmüne göre, burada böyle bir 
tercih hakkının 'getirilmesi gayet yerinde bir hü
kümdür. 

Konuşan arkadaşlar da zaten tereddüt izhar 
ettiler, doğrudur. Tereddüt duyulan bir noktayı 
'kürsüye getirmekte fayda vardır. Ama, zannedi
yorum ki burada tereddüde mahal yoktur; ya 
müzayedeye çıkarılacaktır, yahut ta TPAO'na 
verecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, gerçekten sayın 
Kılıç'a önemli bir ihtiyaca dikkatimizi çektiği 
için teşekkür etmek istiyorum. İfade ettikleri gi
bi bu fıkra bir çok yönüyle açıklanmaya muh
taç, İnatta redaksiyonu itibariyle de iyi bir fık
ra olmamıştır. 

Şimdi müsaade (ederseniz ben ihtiyacın kay
nağı nedir onu arz edeyim, muhtemelen iyi bir 
tedvin tarzı olarak düşündüğüm formülü ifade 
edeyim, sonra hep birilikte uygun olanı seçmeye 
çalışalım. 
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Şimdi, bu madde esas kanunun 64 ncü mad
desine bir 5 nei fıkra getiriyor. 64 ncü madde 
nedir? («Üzerinde arama veya işletmıe hakkı 
bulunmayan Ibir saha» yani öyle fbir saba M 
burada petrol olduğu belli, buraya ya kimse 
talibolmadı, ya oldu türlü sebeplerden ötürü 
hakları tasfiye edildi. Burada arama veya is
tetme hakkı kimsenin yok. «ûBöyle bir saba iş
letme ruhsatnamesi mevzuu olarak İcra Vekil
leri Heyeti kararıyle müzayedeye çıkarılabilir» 
dijyor kanun. 

Esas metin devam ederek «İşletme ruhsat
namesi evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan 
bir işletme sahasının tamamı veya bir kısmı 
yine İcra Vekilleri Heyeti Kararıyle müzayede
den kaldırılabilir.» 

İkinci fıkrası ise «Müzayedeye çıkarılan bir 
saha için müzayede t a r a r ı kaldırılmadıkça baş
ka suretle arama veya işletme ruhsatnamesi 
verilemez». Yani bu ısaihada arama ve işletme 
ancak müzayedeye iştirak suretiyle olur, re'sen 
olmaz. 

Üçüncü fıkra ise; '«Birinci fıkrada yazılı 
müzayede, nizamname bükümleri dahilinde 
Petrol Dairesi tarafından yapılır.» Bu işin mer
ciini (göstermiştir. Tabiî bu sonradan Petrol 
Genel Müdürlüğü olacak. 

Dördüncü fıkra ise; «Bir sahanın müzaye
deye çıkarılması ıen fazla teklifte bulunana ve
rilmesini veya herhangi Ibir teklifin kabul edil
mesini tazammun etmez.» Yani idareye bir seç
me haJkkı, Ibir takdir hakkı da tanımış. 

Şimdi bu 6 nei fıkra ile buraya .getirilmek 
istenen şudur: Eğer TPAO müzayede mevzuu 
olabilecek bir saha için talepte bulunacak olur
sa bunu tercilhan ona verelim ki, ıSayın Kılıç'm 
da biraK evvel; «Bir tercih hakkı tanıyalım,, 
ama Ibunu mevzuatına uygun bir ifade ile ya
palım ve yerine oturtalım» dedikleri şeydir. 

Şimdi, nasıl Ibir çözüm düşünülebilir? Ka
naatimce iyi bir ifade tarzı ve çözüm yolu şu 
olabilir; Müzayededen önce Petrol Dairesi Ge
neli Müdürlüğü Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına o saha için talibolup olmadığını so
rar, taliibolursa 'müzayedeye çıkarmaksızm ter-
cihan ona verilir ve mesele biter. Talip olmaya
cağı •anlaşıldığında yukarıdaki fıkra esaslarına 
(göre müzayede usulü devam eder. 

Şimdi, bunu tabiî kanun tekniği yönünden 
de uygun bir biçime sokmak lâzımdır ve zan-
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[ nediyorum 3 ncü fıkrada da; «Petrol Dairesi» 
yerine «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» ola
rak değiştirmeye ihtiyaç var, buraya onu ek
lemeliyiz. Bir diğer fıkra da: «Üzerinde arama 
veya işletme hakkı bulunmayan 'bir saha işlet
me ruhsatnamesi mevzuu olarak» belki buraya 
eklenebilir; «TPAO tarafından talebolımadığı 
takdirde İcra Vekilleri Heyeti kararıyle müza
yedeye çıkarılabilir» denebilir. 

iSon fikra da ; «Talep halinde TPAO'na ve
rilir» denebilir. 

İsterseniz daha ıkolay tedvin için bu ikinci 
şekli düşünelim. Yani 64 ncü maddenin önce 
3 ncü 'maddesindeki; '«Petrol Dairesi» sözünün 
«Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» olduğuna dair 

I bir fıkra koyalım. 
ıSALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Buna 

lüzum yok, çünkü 'her yerde (geçebilir. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Evet, her yerde geçeceği için belki sonuna fık
ra koyarız. 

O halde 5 nei fı'kra olarak; «Üzerinde arama 
veya işletme hakkı bulunmayan bir ısaha işletme 

I ruhsatnamesi mevzuu olarak müzayedeye çı
karılmadan önce bu sahada hak sahibi olup 
olmayacağı TPAO'ndan sorulur talebettiği tak-

I di'rde kendisine tercihan verilir» hükmünü ko
yalım. 

I Yani fikir anlaşıldı, izin verirseniz ben de 
I yerime dönerek bu fıkrayı tedvine çalışayım. 
I Bu düzeltmeye imkân verdiği için tekrar 
I ıSaym Kılıç'a teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz ISayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHlT 
MENTEŞE (Aydın) — fSaym Başkan, sayın 

j arkadaşlarım; 
I Sayın Bakan, burada 64 ncü madde üzerin-
I de birtakım düzeltmelerin yapılması icabettiğini 
I ifade ettiler. Ancak:, bu düzeltmeler 53 neü mad-
I denin ek fıkralarında yapılmış bulunmaktadır. 

Eğer 'kanun tasarısının 53 ncü maddesinin 1 nei 
ek maddesini tetkik edersek bunu ıgörürüz. Çün-

I kü, esasında bu reform tasarısı yeni bir ted-
I vin değildir, yeni bir tasarı değildir ve bâzı 

şeyleri de değiştirmektedir. 
I O bakımdan, ek maddeyi okursak he:r hal-
I de ISaym Bakan da bu nolktada bize iltihak 
I edeceklerdir. 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu 
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Kanıtnun (bâzı 'maddelerini değiştiren 6558 ve 
6987 sayılı Kanunlarda İcra Vekilleri Heyeti; 
Vekil, Vekâlet, Petrol Dairesi ve Reisi tâbirleri 
sırasıyle (Bakanlar Kurulu, Bakan, Bakanlık, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür 
olarak 8 nci kısmın 1 nci 'bölüm başlığı «Perso
nel Eğitimi» ve aynı kısmın 2 nci bölüm Ibaşlığı 
«Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacakları 
Petrol Ameliyeleri» olarak değiştirmişler. Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri sonraki komisyon de
ğiştim metninde TPAO olmuştur. 

O Ibakımdan esasında eSk maddeler ıbu konu
yu halletmiştir zannediyorum. Eğer düzeltme
lere girişeceksek bütün kanunu yeniden elden 
geçirmemiz icaibeder. Halbuki tasarı bunu hal
letmiş bulunmaktadır. 

Teşekkür iederim. 
BAŞKAN — Başka .söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) —̂ 
Sayın Başkan, bir önerge ıhazırlamaik üzereyiz, 
izin verebilir misiniz ? 

BAŞKAN — Önerge tedvininde güçlük çek
me olanağınız olabilir. Şayet (komisyonla muta
bıktanız müzakeresinin tehiri hususunda takdi
rinizi kullanabilirsiniz; (bekleme imkânımız yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHtT 
MENTEŞE '(Aydın) — Geri almak şeklinde 
mütalâa edilmez ve tekrar görüşülmesi kay-
dıyle olursa, peki efendim. 

BAŞKAN — Bu maddenin müzakeresinin 
tehiri hususunu Ibu safihada komisyon talefo et
mektedir. Bu hususu tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 30. — 6326 sayılı Kanunun 65 nci 

maddesinin 1 nci ve Î3 ncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir <: 

Madde 65. — 1. Bir işletme ruhsatnamesi
nin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
20 yıldır. 

3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş 
olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsat
namesi Genel Müdürlük tarafından millî men
faatlere, teknik ve (ekonomik (esaslara uygun
luğu tespit ve teklif ©dilmek suretiyle ve top
lamı (10) ar yılı (geçmemek üzere iki defa Ba
kanlar Kurulu kararıyle uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz 
iSayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Bu maddede İSayın Komisyonca bir değişik
lik yapılmış. Hükümet teklifinde, üçüncü fık
rada; '«Vecibelerini tamamen yerine getirmiş 
olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsat
namesi Genel Müdürlük tarafından ımıillî men
faatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunlu
ğu tespit ve teklif (edilmek suretiyle ve toplamı 
10 yılı (geçmemek üzere Bakanlar Kurulu ka
rarı ile uzatılaJbilir.» denmiş. 

Şimdi, Ibu hüküm yerindedir. Fakat sayın 
Komisyonca, yine aynı ibareler; «... teklif edil
mek suretiyle ve toplamı (10) ar yılı (geçmemek 
üzere iki defa Bakanlar Kurulu kararı ile uza
tılabilir.» denmiş. 

İki defa, 10 ar yılı geçmemek üzere deyince 
20 yıl olur. Bu, baştaki temel amaç maddesine 
aykırıdır. Çünkü, amaç maddesi, petrollerin ve
rimli ve hızlı olarak çıkarılmasını gerektirir. Bu 
20 yılın kaldırılması lâzımdır. Hükümet tekli
findeki 10 yılın 'kalbul 'edilmesi amaç maddesine 
de uygundur. 

Bir öneri veriyorum, iltifatınızı istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan öner
geleri okutuyorum. 

.Sayın Başkanlığa 
Petrol kanun tasarısının 30 ncu maddesiyle 

değiştirilen 65 nci maddenin üçüncü bendinin 
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
iNevşefhir 

Hüsamettin Başer 
Madde 65. — Vecibelerini tamamen yerine 

getiren işletmenin talebi üzerine, işletme ruhsat
namesi Genel Müdürlük tarafından millî men
faatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunlu
ğu teiklif edilmek suretiyle 5 yılı (geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulu uzatabilir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddede yer alan 65 nci maddedeki 

3 ncü bendin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini' 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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3. Vecibelerini. tamamen yerine getirmiş 
olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsat
namesi Genel Müdürlük tarafından millî men
faatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunlu
ğu tespit ve teklif edilmek suretiyle ve toplamı 
10 yılı geçmemek üzere Balkanlar Kurulu ka
rarı ile uzatılabilir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre öner
geleri işleme koyuyorum : 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başcr'in 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu bu önergeye ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANİ NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. Esasında 
Komisyon değiştirgesinde 20 yıl muhafaza edil-
miştir. Ancak, Ba,kanlar Kuruluna bir elasti
kiyet tanınmıştır. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmadığını beyan ettiler. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
'(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ka
tılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını, Hü
kümet katıldığını beyan etti. 

Önergeyi dinlediniz. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
30 ncu maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 

tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddeyle ilgili olarak verileceği ifa
de edilen önergeyi okutuyorum; -'müzakeresini 
ikmal etmek üzere. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Tasarının 29 ncu maddesinin, Petrol Ka

nununun 64 ncü maddesine 5 nci fıkra eklen

mesine ait hükmün aşağıdaki gibi değiştiril me
şini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Esat Kıratlıoğlu 

Madde 64. — 5. Şu kadar ki, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, müzayedeye çıkarmazdan ön
ce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaiklığma bu 
sahayı işletme ruhsatnamesi konusu olarak is
teyip istemediğini süre tayini suretiyle yazacağı 
bir yazı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığından sorar. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının talebi halinde saha müzayedeye çı
karılmaz ve işletme ruhsatı konusu olarak Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verilir. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner
ge hakkında 'müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Komisyondan «soracağım Sa
yın Atagün. Katılmadığı takdirde önerge sahi
binin mücmelen izah haikkı var. 

Komisyon ve Hükümet bu önergeye katılı
yor 'mu1? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Efendim, maddeye bir 
vuzuh getirmek için yapılmıştır >bu teklif. O ba
kımdan katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
dığını beyan ettiler, önergeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyeriler... Kabul 
edilmiştir. 

Önergenin 'getirdiği değişik şekliyle 29 ncu 
maddeyi tasviplerinize sunuyorum, Kaibul eden
ler.. Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 31. — 6326 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68. — 1. Bir işletmeci 'işletme ruhsatna-
tmeslinin alınmasından başlayarak bir yıl içinde 
işletme sahasından ekonomik miktarda petrol 
istihsal etmediği takdirde Genel Müdürlük ken
disine ekonomik istihsal şartlarını da gözönün-
de tutarak 90 gün süre verir. İşletmeci bu sü
re içinde de ekonomik miktarda petrol istih
salinde bulunmazsa işletme hakkı düşer. 

2. Bir işletme sahasında yapılan ekonomik 
miktarda petrol istihsali sonradan durduğu taik-
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dirde, Genel. 'Müdürlük isletme ruhsat nam esi
nin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az 90 
günlük 'bir süre vererek işletmeciden ekonomik 
miktarda petrol istihsaline yeniden 'haşlamasını 
isteyebilir, işletmeci hu tebligata rağmen, 'mücbir 
sebelbolmaksızm, ekonomik 'miktarda petrol is
tihsaline başlamazsa verilen süre sonunda işlet
me ruhsatnamesi düşer. 

Ancak, bu tebligat istihsalin durduğu tarih
ten itibaren o ay ve işletme sahasında arama 
Veya işletme sondajları 'hüsnüniyetle yapılmak
ta ise 1 yıl geçmeden icra edilemez. 

BAŞKAN — 31 nci made üzerinde söz is
teyen sayın üye 1 Yok. 

'Bu 'madde ile ilgili önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol tasarısının 31 nci maddesinin 2 No. lu 

bendinden «mücbir sebep olmaksızın» ibaresi
nin çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon"? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) -— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet ? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını be
yan ettiler. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

31 nci madeyi okunmuş bulunan metindeki 
şekliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci -maddeyi okutuyorum. 
Madde 32. — 6326 sayılı Kanunun 69 ncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 09. — 1. İşletmeciler her isletme 

sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükel
leftirler. Devlet hakkı işletme sahasının hektarı 
başına yılda : 

1 nci yıl için 15 
2 nci yıl için 20 
3 ncü yıl için 25 
4 neü yıl için 30 

5 nci yıl için 40 
6 nci ve mütaakıp 

yıllar için 50 liradır. 
2. Arama sahasındaki 'bir keşif dolayısıyle 

işletmeci mükellefiyetlerine tabi bir arayıcının 
ödeyeceği Devlet hakkı, arama sahasının yarı
sı için, arayıcı sıfatı yi e ödemesi gerekm Dev
let hakkından fazla olamaz. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde grup 
adına söz isteyen sayın Baytürk, Cumhuriyet 
Halk Partisi grııpıı adına buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
millletvekilleri, «6826 sayılı Kanunun 69 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 69. — 1. işletmeler, her işletme mu 
hası için bir Devlet hakkı ödemekle mükellef
tirler. Devlet hakkı, işletme ruhsatının hektar 
başına yılda; 

1 nci yıl için 15, 
2 nci yıl için 20, 
3 ncü yıl için 25, 
4 ncü yıl için 30, 
5 nci yıl için 40, 

6 nci ve. müteakip yıllar için 50 liradır» den
mektedir. 

Şimdi bunun altında da, 2 nci fıkra da «ara
ma sahasındaki bir keşif dolayısıyle işletmeci 
mükelleflerine tabi hır arayıcının ödeyeceği Dev
let hakkı, arama sahasının yansı için, arayıcı 
sıfatıyle ödemesi gereken Devlet hakkından 
fazla olamaz» diyor. Burada, ikinci madde bir 
hususu tamamlıyor, belirtiyor. «Arayıcı sıfatıy
le ödemesi gereken Devlet hakkından fazla 
olamaz» diyor. Şimdi arayıcı sıfatını da, arayı
cıyı da yukarıda belirttik ve biraz evvel sayın 
'Salâhattin Kıl iç'm önergesiyle «arayıcı 1 yıl 
içerisinde fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj mas
raflarının tamamı, o yıl için ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil edilir.»1 şeklindeki met
ni değiştirerek yüzde 50 olarak kabul ettik. 
Şimdi, buna göre yukarıda yüzde 50 olarak ver
mesi gereken vergiyi evvelâ hesabedelim. Bir 
saha düşünelim, petrol arayıcı, 150 bin hektar
lık bir saha için 2,5 lira hektar başına düşünür
sek 125 000 lira yapar. Bunun, az evvel bahset
tiğim. kabul edilen önergeyle yüzde 50'sini ten
zil ettik. Bunun mânası, bir petrol arama saha
sı için mükellefin, arayıcının ödeyeceği miktar 
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125 000 lira yerine 02 500 lira oldu demek
tir. 

Şimdi, isletme için yıllara- göre rakamlar 
değişmiş, ilk bakışta, meselâ en sonunu alsak, 
50 lira olarak alsak, ilk defa burada yarısını, 
«arayıcı olduğu için, yarısından'vergi alınma/» 
diyor. Diğer yarısı iein 50 liradan hesabedelim, 
ben tamamını lıesabettim, 50 binin yerine 25 
bin hektar kalır. Bunu 50 liradan hesabeder-
sek - eğer yanlışlık olursa beni ikaz ediniz -
1 250 000 lira yapıyor. 

E, şimdi 2 nei fıkrada da deniyor ki, «Ara
yıcı sıfatıyle, ödenmesi gereken Devlet hakkın
dan fazla olamaz.» E, arayıcı sıfatı yukarıda 
tahdit edildi, o da 62 500' liradır. Aşağıya bir 
sürü rakamlar sıraladık. En sonunda da bunu, 
yine yukarıda az evvel geçmiş olan madde ile 
bunu tahdit ettik, bunu a.nlayamadun. 

Bu bakımdan, kanaatime göre işletme hakkı 
alacaksan, bu 2 nei fıkranın metinden çıkarıl
ması lâzımdır. Aksi takdirde, buruda 0n sonun
da «arayıcı sıfatıyle ödemesi gereken Devlet 
hakkından fazla olamaz» demesiyle, bunu yu
karıdaki 25 nei madde ile tahdit ediyor. Yani 
bu bakımdan Hükümet veya Komisyonun mad
deye bir vuzuh getirmesini rica ediyoruz. Eğer 
bu benim anladığımın dışmdaysa, ben onlara 
iştirak ederim, yok değilse bunun benim dedi
ğim şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyo
rum. Bu husustaki önergemi de Başkanlığa tak
dim ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efen
dim.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu maddede işletme için 
Devlet hakkı, biraz evvel diğer bir maddede 
arama için Devlet hakkı esası getirilmişti. Onda 
değişiklik yaptık. Şimdi burada da işletme için 
Devlet hakkından bahsediliyor ve «işletmeciler, 
her işletme sahası için bir devlet hakkı ödemek
le mükelleftirler. Devlet hakkı, işletme sahası
nın hektar başına yılda; 

1 nei yıl 15, 
2 nei yıl 20, 
3 ncü yıl 25, 
4 ncü yıl 30, 
5 nei yıl 40, 
6' ncı ye müteakip yılkır iein 50 liradır.». 
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I Şimdi değerli arkadaşlarım, bu maddeyi 
I amaç ııuKİdesiyic birlikte ele almak 'meeburiye-
I .tindeyiz. Amaç maddesi, petrolümüzün verimli, 
I hızlı ve millî menfaatlerimize uygun bir şekilde 
I çıkarılmasını ister, öyle ise burada yabancı şir-
I ketlerin, özel teşebbüsün, - özel teşebbüs sözünü 
I çok. zaman kullanmıyorum. Oünlkü bu konuda 
I yerli özel teşebbüsün bulunduğu varittir, ama 
I esas itibariyle yabancı özel teşebbüs bahis mev-
I zııudur - Tahkiye'ye gelmesi ve petrol araması 
I ve bu petrolleri de en iyi, bizim malî gücümüz 
I olmadığına ve teknik elemana, sahiıbolmadığiimı-
I za, Türkiye'de de bol petrol olmadığına göre, 
I - öyle söylüyor arkadaşlar, biz tam zıddına bir 
I gürüşe sahibolnıalkla beraber - bunun çıkarıl-
I ması, özel teşebbüs eliyle; süratle çıkarılması lâ-
I zımdır. öyle ise maddeyi bu acıdan ele almak 
I lâzım gelir. Burada konulacak miktarların dü-
I şüik tutuluna sı, işlettim enin iyi yapılmaması neti-
I cenine gütüreibilir, yani ekonomik menfaatler, 
I o andaki konjonktür bu bulunmuş petrolün iş-
I letil.momesini gerektiriyorsa, herhangi bir ticarî 
I teşebbüs, şirket için. O zaman işletme dolayı-
I siyle ödeyeceği Devlet haıtekma bakar, diğer 
I unsurları hep birlikte hesaplar. Eğer bunlar 
t kendisi için, kendisini zarara sokmayacak bir 
I kertede ise, o zaman bu madde baştaki aınaç 
I maddesinin tersi bir neticeyi verir. Türk petro-
I lü çiıkarılmayalbiilir. Yani böyle olur değil, çı-
I (karılnıayaibilir. öyle ise buradaki miktarların 
I Devlet hakkının uygun bir şekilde yükselti ime -
I si ve büyük yükseltilmiş oranın devamlı olarak 
I sabit tutulması yerinde bir hareket olur. 
I 'Diğer'maddede de arz etmiştim. Fakat mad-
I 'deyi bir bütün olarak sunduğum için, yani Hü-
I kümelin ve Komisyonun katılmayacağı bâzı un-
I surları ve fıkraları da ihtiva, eden bir madde 
I metni vermiş olduğum için, Hükümetin, benim 
I son fıkradaki teklifinle katılması ihtimali ol-
I duğu hakle, Yüksek Meclisin reddi gibi bir ne-
I ticeye vâsıl oldu. 

I Şimdi burada netice olarak şunu söylemek 
I iiStiyoruım. Yani bunun üzerinde ciddî olarak 
I durmak lâzımıdır. Nitekim Petrol Araştırma Ko-
I misyonu raporunun 19 ncu sayfasında bu hu-
I susu uzun tetkikat 'neticesinde ortaya çıkardı/k. 
I Dinlediği uzmanlar, gürdüğü vesikalar, gürdü-
I ğü hadiseler neticesinde şöyle derlemiş 'toplamış 
I ve ifade etmiş, «Kanunda; arayıcının ve işlet-
I inecinin ödemekle mükellef olduğu Devlet hafc-

272 -
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ki, bugün için iktisadî bir değer taşını a inakta
dır. Devlet hakkı, muayyen bir araziden, bir 
petrol ameliyatı yapmaık hakkına karşılık Dev
lete, ara/i vüs'atine göre ödenen sabit meblâğ
lardır. Bugün, mer'i hükme göre Devlet ha'kkı 
olarak arayıcı arama sahasının hektar başına 
yıl için 0,5 liradan başlayarak gittikçe artan 
ve nihayet onuncu yıldan sonra her yıl 3 liraya 
varan bir meblâğ ödemektedir, İşletmeciler ise.» 
yani bizi ilgilendiren konu, «... hektar başına 
aynı surette 3 - 8 lira ödemektedirler» burasını-
italik harflerle yazmışlar, önemli olduğu için. 
«... ve Devlet ha;kkı para kıymetinin değişme
leri ihtimali gözönünde bulundurulmak ve ka
nunda bir tadilât yapılmadan, paranın yeni j 
ıkıyımietiıro göre ayarianaibilmesi rnünıikün bir I 
sistemle tahsil edilecek şekilde ve iktisadî de
ğer taşıyan ınehlâğlar üzerinden yeniden dü- ı 
zenlenimelidir.» 

.Şimdi değerli arkadaşlarım, Parlâ-men-tonun 
bir komisyonu, bütün paıitıilcrin iştiraki ile var
dığı bir kararda bunu ifade etmiştir. Bendeniz 
burada, «Devlet .halklkı, para kıymetinin değiş
meleri ihtimali gözönünde bulundurulmak ve 
'kanunda bir tadilât yapılmadan» yani para kıy
meti değiştikçe «paranın yeni kıymetine göre | 
ayarlanabilmesi mümkün bir sistemle tahsil 
edilecek şelkikle ve iktisadî değer taşıyan meb- j 
Lığlar...» ufaik meblâğlar koymayın, yani kıy- j 
tmeti olmayan meblâğlar değil, «etkili meblâğ- j 
kır koymaik tilere yeniden düzenlenmelidir.» j 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunun için şu 
teklifte bulunuyorum. Yukardalki maddeye bir j 
fıkra ilâve yapıyorum. «Yukardaki miktarlar Ş 
5 yılda bir Bakanlar Kurulu kararı ile günün j 
şartlarına uydurulur.» 5 yıllık bir zaman fasıla
sı alıyoruz. 5 yılda bir Bakanlar Kurulu tetkik 
edecek ve ona göre yeni bir değer tespit edecek 
ve ilân edecektir. Şimdi bunun faydası ne ola- j 
ea!k? Tdkrar bir kanun getirmeye ihtiyaç olma
yacak ve petrol -kaynaklarının verimli ve hızlı 
işletdlnTesine menfi, olumsuz etki yapması, bu 
mıaddenin olumsuz,etki yapması önlenecek. 

İltifatınızı istirham ediyorum, 'bu, üzerinde 
fazla münaikaşa edilen bir konu da değildir. Bir 
realiteyi, bir gerçeği olduğu gibi aksettiren bir 
şeydir. Bunu yapmadığınız takdirde, yani, 1954'te 
bu kanunu getirdik, şimdi 1972, tekrar bir pet
rol kanunu gelinceye kadar, bugün koyduğu-

i muz değerler orada saibit kalacak. Türk Devle-
l t i ; hem petrolünden, hem Hazine gelirinden 

mahrum kalacaktır. 
.Saygı I arımı suna rını. 
BAŞKAN — Sayın Baser, buyurunuz efen

dim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, bir önce
ki maddede bir işletme ruhsatname süresi 20 
yıl dedik. Bakanlar Kurulu, işletme yerinde 
işliyorsa bir 10 yıl daha zam veriyor. 10 yılın 
sonunda bir 10 yıl daha olmak üzere 40. sene 
bu işletmeye ruhsatname veriyor. Fakat gel 
gelelim bu maddede, konuştuğumuz 69 nen 
maddede ise 1 nci yıl için 15, sonuncu yıl için 
de 50 lira. Bu müddet 40 yıla çıktığı halde, 
aynen kalmaktadır. Mademki Komisyon Hü
kümet tasarısını değiştirmiş 10 yılı 20 yıla çı
kartmış, munzam yıl. Hiç. değilse Bakanlar 
Kuruluna yetki vereceksin, «yukardalki fiyat
lar bir misli artırılabilir.» Çünkü Türkiye'de 
fiyatlar günden güne yükselmekte, yükselen 
fiyatlar paranın değerini! süratle düşürmekte
dir. Bunu önleyebilmek ve Devletin zararını 
karşılayabilmek için buradaki miktarların bir 
misli artırılması için. Bakanlar Kuruluna yet
ki vermek lâzımdır. Bu şekilde de bir önerge 
Verdim. Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum, 
Sayın Başkanlığa 

Petrol Kanunu tasarısının 32 nci maddesi
ne bağlı 69 ncu maddenin 1 numaralı bendin
den sonra, «bu miktarları Bakanlar Kurulu 1 
misli artırabilir» şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Başkanlığa 
32 nci maddenin 2 nci fıkrasının metinden 

çıkarılmasını arz ve, teklif öderim. 
Zonguldak 

Hüseyin Baytürk 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Petrol tasarısının 32 nci maddesinde yer 
alan 69 ncu maddesine aşağıdaki 3 ncü bendin 
.eklenmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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«Yııkardaki miktarlar 5 yılda bir- Bakan
lar Kurulu kararı ile günün şartlarına uydu
rulur.» 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesi
ne göre isleme koyuyorum. 

(Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk' 
ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı varsa, 
buyurun ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, çıkarılmasına ilişkinse katıl amıya-
eağız. Düzeltilmesine ilişkin olursa katılaca
ğız. 

BAŞKAN — 2 nei fıkranın çıkarılması tek
lif ediliyor, metinden. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — İzah 
etmek istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Baytürk buyurunuz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu o2 nc.i maddede, işletme sahasından alına
cak olan rakamlar ve bunların aşağıdaki hesabı, 
bir matematik meselesidir. Şimdi bu benim 
kanıma göre; 25 nci maddede şu değişiklik «ara
yıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve 
sondaj masraflarının tamamı, o yıl içinde öde
yeceği toplanı Devlet hakkından tenzil edilir-» 
hükmü komisyonda, kondu, burada bu miktar 
fazla görüldü ve % 50'ye indirildi. 

Şimdi ben hesap ediyorum, diyorum ki; bir 
adam bir sahaya geldi. Bu saha 50 000 hektar
dır. Birinci sene için aradı ve petrolü buldu. 
Arama hakkı olarak verdiği 500 000 X 2,5 ve 
ödeyeceği para ise 125 000 liradır. Şimdi bura
da Salâhattin Kılıç Beyin kabul edilen Önerge
siyle 125 000 lirasının yarısı teşvik olarak ken
disine iade ediliyor veya kendisinden alınmıyor, 
62 500 lirası da bulucudan alınıyor. 

Şimdi aynı adara, aynı yerde petrolü buldu, 
işletme yapıyor. Ve şimdi 2 nej maddeyi oku-
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yalım : Bu 69 ncıı madde, «işletmeciler her iş
letme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle 
mükelleftir.» 

Şimdi arayıcıdan, arayıcı olma sıfatından 
işletmeci olma. sıfatına geçti. Nerede geçti? 
Aynı sahada geçti: «Devlet hakkı, işletme sa
hasının hektarı başına yılda, 1 nci yılı için 15, 
2 nci yıl için 20 - 25... 30 - 40 ve nihayet 6 yıl
dan sonra M2'si için, hektar karesi için 50 000 
diyor. Fakat, öteki madde gelmeseydi, buna da 
bir teşvik unsurunu kanun tanımış ve demiş ki ; 
«Her ne kadar işletme sahasındaki adam, hek
tar başına 50 lira verecekse, bu adam bulucudur, 
bunun da yarısını kendisine bahşedelim» Peki 
bu ne yapıyor? 50 000 hektar 50 liradan 2,5 
milyon lira yapıyor ve 2 nci maddeye göre de 
yarısını bahşediyor. Şimdi bu adamın vermesi 
lâzımgelen miktar 1 250 000 lira oluyor. 

Şimdi devam edelim: Tabiî yukarıdaki bu 
Komisyonda konan madde olmadığı için, aşağı
da yine bir tahdit yapmış, çünkü yukarıda bir 
tahdit olmadığı için, aşağıda adam bunu tekrar 
tahdit etmiş: «Yarısı için» diyor «Arayıcı sı-
fatiyle ödenmesi gereken Devlet hakkından faz
la olamaz» diyor. 2 nci maddeyi tekrar baştan 
okuyorum : 

«Arama sahasındaki bir keşif doİayısiyle iş
letmeci mükelleflerine tâbi bir arayıcınin öde
yeceği Devlet hakkı...» Tamam. Bu adamıiı iş
letmeci olarak ödeyeceği Devlet hakkı, diyor. 
Tabiî yukarıdaki madde olmadığı için, buna dit 
bir teşvik unsuru, arayıcıya % 50 verdiği gibi, 
burada da kanun buna vermiş. Ama bu kanun, 
buna daha evvelden vermiş. Biz arayıcıya şim
di burada önerge ile bu hakkı verdik: «Arama 
sahasının yarısı için...» Yani 50 000 hektarın 
50 000'iııden almayacağız, her hektar basma 
50 lira; yarısı için para alacağız, yani 25 000 
hektar için hektar başına 50 liradan para ala
cağız. İster- bu 50 000 hektarı 50 liradan zar-
bet, yarıya böl; istersen arazinin yarısını al 50 
ile zarbet, fark etmez. Şimdi burada bu kanu
na göre bu işletmecinin ödemesi lâzımgelen para, 
1 250 000 Türk lirasıdır. Fakat, burada «yarısı 
için» diyor, yani «yarısı için ödeyeceği para, 
arayıcı sıfatı ile ödemesi gereken, Devlet hak
kından fazla olamaz.» Arayıcı olarak ödemesi 
lâzımgelen ne idi? 60 500 lira idi. Şu halde 
bundan fazla olamaz. Buraya bir sürü rakam, 
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bir sürü indirme konmuş; ama, bu yukarıdaki 
değiştirgeye Uygun olarak burası değişmediği 
takdirde, işletme hakkı olarak, adamdan 
1 250 000 lira yerine 62 500 lira almış olaca
ğız. 

Şimdi tahmin ediyorum, Hükümet de bu ha
tayı anlamış bulunmaktadır, belki tashihi cihe
tine gidecektir. Bu bakımdan, Sayın Başkan
lıktan da acele edilmemesini istirham edeceğim. 
Zira bu çok mühim bir maddedir. Bunun üze
rinde bir değişiklik önergem var. Bu önergenin 
nazarı itibare alınmak suretiyle aşağı - yukarı 
1 250 000 lira gibi bir kârın, yani Devlet Hazi
nesine gelecek olan paranın kaybının önlenmesi 
bakımından mühim bir önergedir. Bu bakım
dan Hükümetin ve Komisyonun da - ki şimdi 
istişare halindedir - bunun neticesini alıncaya 
kadar Yüce Meclisin karar vermemesini, eğer 
bir karar verecekse, Devlete gelir sağlanması 
bakımından benim önergemin kabulü yönünde 
karar vermesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yerinizden de, 
kürsüden de Sayın Baytürk'ün önergesine katı
lıp, katılmadığınız hususunun nedenini açıklama 
olanağınız var. Takdir edersiniz, maddenin mü
zakeresi bitmiştir. 

Buyurunuz, ister yerinizden, ister buradan 
ifade ediniz. Keza Komisyon da aynı hakkım 
tekrar istimal etme olanağına sahiptir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım : 

Şimdi bu maddede gerçekten düzeltmeye de
ğer bir nokta var. Bunu arz etmek için söz al
dım. Dolayısıyle önergeye katılma keyfiyeti
mizde, katılıp katılmama yolundaki düşünce
mizin nedenlerini ifade etmiş olacağım. 

Şimdi hafızalarınızı tazelemek için 59 ncu 
maddeyi bir defa okumak istiyorum : 

«Bir arama sahasında yapılan bir keşfi mü
teakip, aksine 'muhik sebep bulımmaidıkça, ara
yıcı sahayı tespit etmek ye inkişaf ettirmekle 
ve bir işletmeci imiş gibi, bulunan petrolü istih
sal eylemekle mükelleftir.» Yani bir zat, bir 
arama sahası almışsa ruhsat olarak, orada da 
bir keşif yapmış ve petrolü bulmuşsa, onu bir 
işletmeci gibi işletmeye başlamakla ve işletme
sini geliştirmekle mükelleftir.» Bu, 59 ncu mad
deye göre böyledir. 

Şimdi bu maddenin bir de ikinci fıkrası var I 
«Bu takdirde arayıcı, petrol ameliyatı ve is

tihsal olunan petrol bakımından, bir işletmeci
nin bilcümle vecibelerine tabidir.» diyor. Dola
yısıyle, sanki işletmesini kurmuş, bütün bu sa
hayı gereği gibi işletebilmiş insan muamelesine 
tabi tutuyor. Dolayısıyle G9 ncu maddeye bağlı 
oluyor, 69 ncu maddede de biz, petrol bulmuş 
ve işleten insandan alacağımız miktarları belli 
ölçülerde yükseltmişiz. Hükümetin metnindeki 
ikinci fıkra olmasaydı, bu zat petrolünü bul
muş, işletmesini kurmuş ve mükemmel işleten 
insan gibi, çok ağır bir ödemeye maruz kalacak 
idi. Bu adaletsizdir. 

Bu, iki noktadan adaletsizdir. 

1. Henüz tesislerini kâmil hale getirmedi
ğinden adaletsizdir. 

2. Daha önemli bir sebeple adaletsizdir : İş
letmecinin sahası arayıcının sahasının yarısı; 
dolayısıyle daha iyi işleten yarım saha için pa
rayı ödeyecek, henüz keşfetmiş bulunan arama 
sahası iktisabettiği için, iki kat para ödeye
cektir. Bu, henüz işletmesini tamamlamamış in
san için, haksız bir muameledir. Bunu adaletli 
bir hale getirelim, istemişiz ve ikinci fıkrayı 
koymuşuz. 

Fakat ikinci fıkra, arayıcı sıfatiyle ödene
cek miktara atıf yapıyor. Arayıcı sıfatıyle öde
necek miktar ile ilgili madde ise, biraz evvel 
Sayın Kılıc'ın önergesiyle değiştirildi. Dolayı
sıyle bizim, adalet getirmek için koyduğumuz 
kıstas; daha evvelki maddenin müzakeresi do
layısıyle değişti, bozuldu. Şimdi böyle kalırsa; 
bu defa da Devlet, hakkı olandan çok daha az 
alacak. 

Şimdi demek ki ; ne hakkı olandan daha az 
almalı, ne de hakkı olmayan meblâğ - hakkı ol
mayan demeyelim de - mükellef için adaletli ol
mayan bir yük olarak getirmeli. 

O halde kanatimce, bu fıkraya şöyle bir me
tin ile değişiklik getirmek uygun düşebilir, de
nebilir ki : 

Mademki arayıcı, henüz arayıcı sıfatında 
olan kâşif, iki kat sahanın ruhsatına mâliktir, 
öbürüsü yarısıdır, öyle ise, «Arayıcı kişi, sa-
hibolduğu sahanın yarısı üzerinden yukarıdaki 
esaslara göre öder.» dersek, gerçekten yükünü 
hafifletmiş, Devlete de hakkı olanı vermiş olu
ruz. Bu istikamette bir önerge, zannediyorum 
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arkadaşlarımız arasında mutabakat için dolaş
maktadır. Eğer bu olabilirse, tedvin yönünden 
daha isabetli bir yol tutacağımız kanaatinde
yim. Bu hususu belirtmek için söz aldım. Tabiî 
söz imkânını taştığımı biliyorum, Sayın Başka
nım ; fakat, daha sıhhatli bir tedbir bulmak 
üzere müsamaha ettiğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeye bu şekilde olduğu 
takdirde, Hükümet katılıyor değil mi efendim? 

ENERİ t VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

s 
Evet, bövle olduğu takdirde katılıyoruz efen- jj 
dini. i 

BAŞKAN — önerge sahibinin izahatından j 
sonra. Komisyonun bir ilavesi var mi; ] 

GEÇİCİ. KOMİSYON BAŞKANI NAHİT ] 
MENTEŞE (Aydın) — Önergeye Komisyon j 
olarak katılmıyoruz. \ 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
'Sayın iBaytürk'ün önergesini okuttum. 
Mevcut önergeye komisyon katılmadığını, 

Hükümet katıldığını, Hükümetin katılma se
bebini mücmel en izahını dinlediniz. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
'delenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamıettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 

önergeye katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın)- — Komisyon katılmıyor 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ BAKANI NURİ KO
DAMANOĞLIT (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Mıilletvekili Reşit Ülker'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner

geye katılıyor mu efendim? 
GEOK î KOMİSYON BAŞKANİ NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Komisyon katılmıyor 
efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ BAKANI NURİ KO
DAMANOĞLIT (Niğde) — Bu nevi alacaklar 
vergi mahiyetinde olduğu için kanunlarla dü
zenlenmelidir. Hükümet kararıyla yapılmasının 
Anayasaya aykırılık iddiası tehlikesiyle taşıya
cağı itibariyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komsiyon önerge
ye katılmadıklarını beyan ettiler. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

32 nci maddeyi okunmuş bulunan, metindeki 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka'bnl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 79 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde; 71). — 1. Arayıcı ve işletmecilerin 
Ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı 
ve hissesi tahakkuk ettirildikten sonra maddî de
lillere veya kanunî Ölçülere dayanılarak tespit 
olunan farklar üzerinden ikmalen Devlet hak
kı ve hissesi tarhiyatı yapmaya Genel Müdürlük 
yetkili ve görevlidir. 

İkmal tarhiyatına karşı ilgililerin Bakan nez-
dinde yapacakları itiraz ihtilaflı kısmın tahsili
ni durdurur. 

Bakan kararının taraflara, tebliğinden sonra 
bu karar gereğinoe tahsil edilecek miktar Ge
nel Müdürlükçe ilgiliye tebliğ olunur. 

İkmalin tarh edilen Devlet hakkı ve hissesi 
yüzde yüz fazlasıyle alınır. 

2. Devlet hakkı ve hissesi tahakkukun ilgili 
bulunduğa takvim yılını takibeden yıldan itiba
ren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı tak
dirde zamanaşımına uğrar. 

3. Nakden Ödenecek Devlet hakkı ve hissesi 
Genel Müdürlüğün bulunduğu yer vergi daire
sine Ödenir. Devlet hakkı ve hissesinin beyan, 
tarh, tahakkuk, ödeme, usul, şekil ve zamanı ile 
ikmalen tarhiyata ait diğer hususlar nzianıname
de gösterilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
ADALET PARTİSİ URUBU ADİNA SA

BAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, 33 ııeü madde için de 
Hükümet tasarısındaki, haliyle ne de komisyo
nun kabul ettiği şekliyle hiçbir itirazımız yok. 
Fakat karşılıklı iki metni okuyorsunuz; arala
rında, büyük değil, hiçbir l'aık yok. Oysa ki, bu
rada bâzı maddî düşmeler olmuş. 
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Sayın Başkan, şimdi bunu okuyorum. Komis-
yonunkinde, «Arayıcı ve işletmecilerin ödemek
le mükellef bulundukları Devlet hakkı ve his
sesi...» burada «Kendi beyanları üzerine» iba
resi düşmüş. Âdeta vergi beyannamesi gibi, 
«Kendi beyanları üzerine» ibaresi Hükümetin 
tasarısında olduğu halde burada yok. Hükü
met tasarısındaki bu ibare buraya girmelidir. 
Aksi halde mâna çıkmaz. 

Sonra «Genel Müdürlükçe tahalkkuk ettiri
lir» ibaresi kaldırılmış. Komisyonun metninde 
kimin tarafından tahakkuk ettirileceği belli 
değil. «Tahakkuik ettirildikten sonra» denmiş. 

«Madde delillere ve kanunî ölçülere daya
nılarak tespit olunan farklar üzerinden ikma-
len Devlet hakkı ve hissesi tarhiyatı yapmaya 
genel müdürlük yetkili ve görevlidir.» cümlesi 
var. Sonuncu «genel müdürlük» ibaresinde Ko
misyonun yapacağı değişiklik olsa olsa, tahak
kuku yapacak olanın da aynı genel müdürlük, 
yani Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olduğu an
laşılıyor. 

Küçük yanlışlıklar bitmedi. Yine 1 nci fık
ranın sonundaki ikmalen, hem Hükümet tasa
rısında «ikmalin»1, hem Komisyon değiştirisin-
de «ikmalin» olarak yazılmış. O ikisi de «ikma
len.» olacak. 

Ayrıca 3 ncü fıkrada «nakden ödenecek 
Devlet hakkı ve hissesi» şeklinde bir cümle var. 
Komisyonunki doğru, Hükümet tasarısında «ve» 
yok. Genel Müdürlük küçük yazılmış. 

Yani biraz şikâyette bulunacağım. Şurada 
hiç öze taallûk eden bir lâf söylemedim. Belki 
Meclisin de vaktini aldım. Ama bakıyorsunuz, 
anlamda hiçbir değişiklik yok, bir büyük harf 
bir «ve»'düşmüş, «ikmalen,» «ikmalin» yazılmış. 
Tahmin ediyorum ki bunlar belki Başkanlık Di
vanına yetki verilerek de düzeltilebilir. Doğru
su bu kadar detaya da girmek istemedim. 

Bu düzeltmelerin yapılmasını rica vder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAH IT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Kı-
lıç'm 79 neu maddenin 2 nci satırındaki ikazları 
yerindedir. Bir maddî hatadır. «Kendi beyanla
rı üzerine» şeklinde Hükümet tasarısındaki. Ko
misyon metninde değişiklik gibi gözükmüş. 
Esasında burada değişiklik yoktur. Ya yazı ha

tası yahut matbaa hatasıdır. Düzeltilmesi lâzım
dır. «İkmalen» her iki metinde de «ikmalin» 
şeklinde yazılmış. Bunun da düzeltilmesi gerek
mektedir. Maddî hata olduğu kanaatindeyiz. 

Diğer yandan 3 ncü fıkradaki «nakden öde
necek Devlet hakkı ve hissesi,» ve bir de «Dev
let hakkı ve hissesinin beyan, tarh ve tahakkuk 
ödeme usul, seki] ve zam aniyle ikmalen tarhi-
yata ait hususlar nizamnamede gösterilir,»1 şek
li Komisyonda bir arkadaşımızın takriri üzeri
ne düzeltilmiş ve Hükümet de bunu bir sehiv 
olarak kabul etmiştir. Bu «ve» 1er bilerek ya
pılmıştır, diğerleri maddî hatadır, düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Bu, Komisyonun katıldığı ve Sayın Kılıç ta

rafından ifade edilen hataları ihtiva eden bir 
öneri Başkanlığımıza henüz gelmiş değildir. 

Mânada önemli değişiklik getirmiyorsa, 
Komisyon sadece bir mürettip hatası olarak 
görüyorsa.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bunlar 
tamamen mürettip hatasıdır. Komisyon metnin
de «kendi beyanları üzerine» ibaresi unutulmuş, 
yazılmamış. Bu ilâve edilecek. Bir de 79 neu 
maddenin dokuzuncu satırındaki «ikmalin» ke
limesi yanlış yazılmış, bu «İkmalen» olacaktır. 

Diğer taraftan «ve» 1er bir hata değildir, 
Komisyonda bir üyenin önergesi üzerine kabul 
edilmiş ve madde bu şekilde tedvin edilmiştir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, Komisyondan bir sual sorabilir mi
yim, mümkün mü? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — B i r 
Devlet hakkı hissesi vardır, fakat lıen burada 
göremedim, belki başka maddelerde vardır. 
Acaba bu Devlet hakkı hissesi ne kadardır? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI MÜSTEŞAR MUAYİNİ CELÂL ÖZ-
BINAR — Bu Devlet hakkı hisssesi değil, Dev
let hakkı ve hissesidir. Devlet hissesi 1/8 olarak 
vardır, yani Devlet hissesi 1/8'dir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Devlet hakkı L 

277 — 



M. Meclisi B : 30 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BA
KANLIĞI MÜSTEŞAR MUAVİNİ CELÂL 
ÖZPINAR — Devlet hakkı da 69 ncu maddede 
hektar başına alınan miktarlardır. 

BAŞKAN — O bir başka maddede değil mi 
efendim!?* 

ENLRJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI MÜSTEŞAR MUAVİNİ CRLÂL ÖZ
PINAR -•-- Evet efendim, tasarının .°>2 nei .mad
desiyle değiştirilen 69 ncu maddede. 

lîAŞKAN — Onu öğrenmek istiyor, Sayın 
Üye. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ NAKİT 
MENTLŞE (Aydın) — Komisyon da zaten bu 
anlayış içinde doğrulamıştır; hakkı ile hisse 
karışmamak için araya «ve» koymuştur. Komis
yonun bu değiştirisi bir takrir üzerine yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince bir 

mürettip hatası olduğu kabul edilen ve 79 ncu 
madde diye başlayan «...Devlet hakkı ve hissesi» 
sözcüklerinden sonra «kendi beyanları üzerine» 
şeklinde üç sözcüğün eklenmesi ve «tahakkuk 
ettirildikten sonra...» şeklinde devamı, bir de 
Komisyonun beyan ettiği «İkmalin»' sözünün 
«İkmalen» şeklinde düzeltilmesi hususunu tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul. 
-etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu düzeltilmiş şekliyle oJ! ncü. maddeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ->4. — 6o26 sayılı Kanunun 80 nei 
maddesi aşağıdaki' şe'kilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — Belge; yapılabilmesi müsaade, 
arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline 
mütevakkıf' bulunan ameliyeler .müstesna olmak 
ve münhasıran belgede belirtilen, işleri yapmak 
üzere sahibine bu kanun hükümleri dairesinde 
faaliyette bulunmak hakkını verir. 

Belge süresi azamî '.ÎO yıldır. Bu süre Bakan
lar Kurulu kararı ile daha 10 yıl kadar uzatı
labilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde -'15. — 6:126 sayılı Kanunim 82 nei 
maddesinin 1 nei fıkrası aşağıdaki şekilde 'de
ğiştirilmiştir : 
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Madde 82. — 1. İki veya daha fazla müra
caat veya bir müracaatla bir belge veya bir ara
ma veya işletme ruhsatnamesi : 

a) Aynı arazinin bir 'kısmının veya tama
mın m münhasıran veya biribiriyle telif oluna
mayacak şekilde istimalini tazammun ediyor
sa ; 

b) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizme
ti istihdaf ediyorsa ; 

e) Boru hatları güzergâhları birbirine te
dahül ediyorsa; 

İhtilaflı sayılarak bu kanunun ihtilâfların 
halline ait hükümleri dairesinde 'muameleye ta
bi tutulabileceği gibi, icabında ihtilâfların hal
line mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihe
tine gidilmeden, belge iktisabı için yapılan bir 
talebin kabul veya reddinde gözönünde tutul
ması gereken, kıstaslara göre bir karar da veri
lebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

'Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde >16. — bi26 saydı Kanunun 86 nei 
maddesine aşağıdaki ş-ekikle 2 nei fıkra eklen
miş ve mevcut büküm 1 nei fıkra olarak adlan
dırılmıştır : 

Madde 86. — 2. Petrol hakkı sahibi; pet
rol. ameliyeleri dolayısıyle kullanma hakkının 
taallûk ettiği gayrimenkul veya bunun üzerin
deki tesisler ile civarındaki gayrimenkul veya 
tesislere yaptığı zararı, kusur olup olmanı/asma 
veya. yapılan zararın önceden' tahmini mümkün 
bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, tamı 
olarak, tazmin etmekle mükelleftir. 

Bundan doğan tazminat alacakları haksız 
fiiller hakkındaki zamanaşımına tabidir. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunmuş bu kınan, haliyle tasviple^ 
ılnize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

M'adde -57. — (Kİ26 sayılı Kanunun 6987 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 87 nei mad
desinin 1 nei fıkrası ile 2 (nci fıkrasının (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 87. --- 1. Bir petrol hakkı sahibi; 
arama, işletme veya belge sahasında veya e m u 
rmda petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazi-
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nin kullanma hakkım, arazi özel mülkiyet ko
nusu ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile; 
arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine, işlet
ime ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek 
suretiyle iktisabedebiiir. 

Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıl
dan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konu
su arazinin maliki de petrol hakkı sahibinden 
bu arazinin kamulaştırılmasını isteyebilir. 

Ancak; diğer kanunlarda aksine bir hüküm 
bulunmadığı takdirde petrol hakkı sahibi özel 
mülkiyet konusu arazinin sahibi ile anlaşmak 
suretiyle mülkiyetini de iktisabedebiiir. 

2. a) Kamulaştırma kararı talep üzerine 
Genel Müdürlükçe verilir. Bu kamu yararına 
ilişkin bir karar hükmünde olup müteakip iş
lemler istimlâk Kanunu hükümleri dairesinde 
cereyan eder. 

BAŞKAN — .Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir: 

Madde 38. — 6326 sayılı Kanunun 92 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril mistir : 

Madde 92. — Petrol hakkı sahibi; arama, iş
letme veya belge sahasında yahut kullanma 
ha'kkma sahibolduğu arazide kurduğu veya bu
lundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüz
lerini ve bu tesislerin teferruatı sayılsın veya 
sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşa
ğıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak kay-
dıyle her zaman kaldırabilir. 

BAŞKAN — 38 nei madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 39. — 6326 sayılı Kanunun 94 ncü 
maddesinin 1-a bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 94. — 1. a) Sona eren kullanma 
hakkının taallûk ettiği arazide bir petrol hak-, 
.ki sahibi tarafından vücuda getirilmiş bina ve 
diğer sabit tesisler; 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 95 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir • 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürür
lükte bulunan bütün vergi, resim ve harç ka
nunları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine, 
bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine 
kaim olacak kanunlara tabidir. 

2. Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol 
ameliyatı olan iki veya daha faala petrol hakkı 
sahibi aralarında bir iştirak teessüs etmiş olsa 
bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar. 

3. Bu kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile 
birlikte umumî hükümlere tabi diğer faaliyet
lerde bulunan petrol hakkı sahipleri; petrol 
ameliyelerine mütaallik faaliyetleri için ayrı 
sermaye tahsis eder, bu mahiyetteki muamele
lerini tefrik etmek üzere ayrı kayıt ve muhase
be tutar ve petrol ameliyelerinin netice hesapla
rını diğer faaliyetlerin netice hesaplarına ka
rıştırmaksızın ayrı bir beyanname ile bildirir
ler. Petrol ameliyelerinden mütevellit netice
ler müstakil olarak vergilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kılıç, 
Adalet Partisi Grubu adına buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUBU ADINA SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi Gru
bu adına yaptığım konuşmada, vergi maddesin
de miktarda azaltıcı değil, fakat açıklık ve 
emniyet getirici bir teklifte bulunacağımızı arz 
etmiiştim. Gerçekten de, Hükümette, Petrol 
Reformu Kanun tasarısında ve beynelmilel te
amül de öyledir, ameliyenin icabı, yalnız ver
gi konusunda değil, hemen tüm ameliyede, 
ameliyenin özelliğinden mütevellit muhtelif 
hususları kanunlarda göz önüne alırlar. Nite
kim, vergi konusunda da Hükümet tasarısı da 
petrol alanında vergilemeyi'umumî vergi usul
lerine bağlarken, bunun özelliği kabı bâzı is
tisnaları da getirdim diyerek bu hususu kabul 
ve beyan etmiş oluyor. Biz, açıklığı iki sebep
ten istiyoruz: 

1. Petrol ameliyesi riskli bir ameliyedir. 
Devlet için de, yerli niüteşebbis için de, ya
bancı müteşebbis için de riskli bir ameliyedir. 
O halele, önceden 5 milyon liraya çıkacağı he
saplanan bir kuyu 15 milyon liraya da çıkabi
lir. Yani, petrolcüyü gayrimelhuz o kadar 
çok unsurun karşısında bırakmamak lâzımdır. 
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Su bırakmamak onun menfaati şahsî menfaati, 
TPAO'nun menfaati veya. yerli şirketin men
faati, veya yabancı şirketin, menfaati için de
ğil, bilâkis p et rolün bulunması ideal veya he
defimizin menfaati içindir. 

İkinci husus; vergi kanunlarına tabii tutar
sanız, evet yüzde 25'ten yüzde oÛ'a bir arsa
da çıkarabilirsiniz, ama petrol ameliyesini böy
le çıkarırsanız, yüz milyonlara varan bir ya
tırımı dengesiz Jıa'le- getirirsiniz, hattâ yatırım 
iştiyakını kaplatırsınız. Nitekim, tahmin edi
yorum ki, çok büyük iddiayla da, söylemiş ol
mayayım beynelmilel tatbikat da daima bir 
sınır koymak eğilimindedir. lvo.miisyouda.iki mü
zakereler sırasında Sayın Komisyon Başkanın
dan istirham ettim, lütfettiler Komisyon mü
zakereleri sırasında bu değişiklikleri yaparsak 
ne kadar vergi ödermişiz, tarhedermişiz şir
ketlerimize; TPAO'ya ve yerlilere: Yüzde 45 
ilâ 54,25 arasında .değişiyor. Yani, değişik he
saplar yapılmış, karışık okluğu da mutlak 
değerli arkadaşlarım. Dedim ki, biz vergi 
azatsın diye bir şey dediğimiz yok, yüzde 55'i 
(koyalım, açıklık getirelim ve böylece de em
niyet getirmiş olalım. Bir daha değiştirmek 
gerekiyormuş; petrolcünün kârı'icabı, beynel
milel konjonktür icabı, bilmem piyasanın sü
süydü busuydu... Hay hay ama, mademki Hü
kümetin getirdiği tasarı azamî yüzde 54,25 
vergilemeyi öngörmektedir; bizim grup olarak 
teklifimiz hay hay yüzde 55'i kaimi buyurma
nız şeklinde olacaktır. Küçük bar tahkikatla 
öğrendiğime göre de, bu oran Suudî Arabis
tan'ın ve İran'ın, hakikaten oradaki petrolün 
zenginliğini ve çıkarına şartlarının ucuzluğunu 
kaale alırsak ancak onların ulaşabildiği bir 
oran imiş. 

Bu itibarla, 95,'e 1, ki iki ve üçü için bir 
teklifimiz yoktur, aynen Hükümet tasarısın
da ve Komisyon kabulünde olduğu gibi yapıla
bilir; sadece kendilerinin bizzat beyan ettikle
ri azamî limitlin 0,75 fazlasını kanuna koyalım, 
açıklık ve emniyet getirelim. Değiştirme öner
gemize iltifat edilmesini rica, eder, sayg.ilar 
sunarım. 

BAŞKAN' — Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, burada 95 neti madde değiştirilmek
te ve aynen şöyle denilmektedir: «95. - J. Pet

rol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün 
vergi, resim ve hare kanunları ile Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine, bunların ek ve tadille
rine ve bunların yerine kaim olacak kanunlara 
tabidir.» Zaten kürsüye gelen arkadaşımız da 
buna itiraz ettiler. 

Şimdi bunun gerekçesi Hükümet gerekçesi 
olarak şu şekilde ifade edilmiş: «Petrol Kanu
nunun vergilendirme başlığını taşıyan O ncı 
kısmında Vergi Sorumluluğu matlabı altında 
yev alan 95 ncj. maddemin 1 ııci fıkrası petrol 
hakkı sahiplenin in bu kanunun vergilendirme 
ile ilgili özel hükümleri mahfuz kalmak kaydı 
ile, yürürlükte bulunan diğer bütün vergi, 
resim, hare kanunları ile Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine tabi olacağını âmir tmkmmaikta, 
2 nci fıkrası hükmü ise petrol hakiki sahibinin 
petrol ameliyeleri için ayrı sermaye tahsis ede
rek ayrı muhasebe tutacağını ve bu ameliyele
rin sonuçlarını ayrıca vergilendireceğini belirt
mekte idi. 

Yapılan, değişikliklerle petrol hakkı sahip
lerinin genel vergilendirme sistemi dışında özel 
vergilendirme hükümlerine tabi olmasının ge
reksiz olduğu düşünülerek Petrol Kanununda 
yer alan özel vergilendirme hükümleri kanun
dan çıkarılmış ve petrol haikkı salıipleılinin ge
nel vergi mevzuatına tabi olması öngörülmüş
tür.» 

Şimdi, görülüyor ki, bu, uzun yıllar üze
rinde em çok tartışma yapılan Max Ball tasa
rısında, gayet teknik, gayet karışık, anlaşıl
ması güc birtakım hükümler; birbirine atıfta 
bulunan, oradan oraya atıfta bulunan ve bu
nun neticesinde de petrolle meşgul olanların 
doğru dürüst Devlete vergi ödemesini önleyen 
birçok hükümler mevcut, 

Şündıi, gerekçeyi •olkuduğu.ıraız m\mm\ görü
yoruz ki, bütün bu hükümler çikairılmış, yani 
Ikaıraşıik hükümler çıkardım iş ve buraya bugünkü 
vergi kanunlarına göre, Türk vergi kanunlaırına 
göre Türk şahıts'lar, Türk vatandaşları, gerçek 
ve tüzel kişiler hangi hükümlere ta'bi tutulmuş-
sa, burada da petrolle meşgul olanlar aynı hü
kümlere taibi tutulmuşlardır. 

Şimdi, teknik, bakımdan öbür maddeler çı
karıldığı ve öbür maddelerin üzerinde de bir 
münakaşa, yapılmadığı için, burada kalkıp da. 
hu maddenin bir fıkrasını değiştirmek suretiyle 
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meselenin çözümlenmesi mümkün değildir. L'üıe 
kü, vengiyle ilgili birçok hükümler buradan çı
karılmıştır. Aslında, hüküm de yerindedir. 

Herkes Türkiye'de hangi esaslara tabi ise, 
onlar da. şirketler de o esaslara tabi olacak
lardır. Petrol Araştırma Komisyonunda mese
le konuşulmuş, uzmanlar dinlenmiş. Maliye, 
Plânlama, 'bunun üzerinde uzun yıllar çalışmış, 
tamamen malî teknik nitelikte bir meselidir. 
Şimdi biz but m hesapladık, bu hesaba güre şu 
kadar tutuyor, şu kadar vergi koyalım, diye 
s'üydemek de mümkün değildir. Bu rakamlar doğ
ru mudur, değil midir? "Hangi açılardan hesap
landığı bizim, meçhul ümüzdür. Böyle bir hüküm 
db konulamaz. Bu hüküm konulduğu zaman iş
lemez olur. Hem kanunun tamamı işlemez ha
le gekibilir. Yani, böyle bir hüküm buraya ge
tirilip, şu anda hiç kimse ses çıkarmasa da Ko
mi isyon kalbul edip konsa kanunun işlemez hale 
geleceği kanaatindeyim. Teknik balomdan bu 
kanun çıkar; fakat bu kanunu Hükümet, Devlet 
eline alıp, tatbik kalbiliyctini bulamaz. Çünkü, 
nispeti şu kadardır dediği zaman hangi esaslar 
üzerimle bu n'ispeiti hesaplayacaksınız, nere-de 
ne olacak? Bunlar gözükmüyor. Halbuki, geti
rilen formülde dikkat edeceğiniz gibi şu söy-
'leniyor: «Petrol hakkı sahibi, yürürlükte bulu
nan bütün vergi, resim ve harç kanunlarıyla Yer
gi Usul. Kanunları hükümleri...»: 

B.. düşünün bunları. "Bunları teker teker 
düşünün. Bunları sayamamışlar. Aslında sayıla
maz da. Bir eşitlik hükmü getirilmiştir. Bu hü
kümde Türk vatandaşları için hangi hüküm 
varsa, o hüküm tatbik edilecektir. Şimdi, kal
kıp bunun yerine buraya bir nispet konularak 
'bir mesele halledilemez. Hükümetin getirdiği 
meitniu, uzun araştırmalardan sonra getirilmiş 
olması mümkündür. Başka türlü düşünülemez, 
uzun araştırmalar yapılmıştır. Malî tarafları 
vardır. Onun için, burada alelacele verilecek 
bir önerge ile yapılacak değişiklikle, petrol sa
ikasında büyük hadiselere, sebebiyet verilir yan
lışlıklara sebebiyet verilir, .kanun, işlemez olur 
ve bundan da Türk "Devleti milyonlarca lira 
zaıar edebilir yenisini getirip düzeltineeye İca
da r., 

Sa ygıl arım 1 sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
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LNFJİJL YL TABİÎ KAYNAKLAR. BAKANİ 
SUM KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

(lerçekten tasarının oldukça önemli madde
lerinden birisini görüşüyoruz. Bu madde, tasarı
ya reform niteliğini veren önemli hükümleri İh
tiva ediyor ve bu sebepledir ki, size niyabeten 
vazife gören yüksek Komisyon maddeyi tanıa-
miyle benimsedi ve birlikte bir inancın mahsulü 
olarak Yüce Heyetinizin tasvibine sunuyoruz. 

Şimdi, ben müsaade ederseniz, oylarınızın te
cellisini kolaylaştıracağım ümidiyle bu madde
nin mahiyeti hakkında kısa bir bilgi arz etmek 
istiyorum. 

Bu madde, biliyorsunuz eskiden petrol ame
liyesi yapanlar, muhtelit' faaliyetlerini birlikte 
vergilendirerek bir faaliyetin zararını, Öbür fa
aliyetin karma mahsup ederek son derecede de
ğerli kâr mevzuu olan, meselâ rafinaj gibi bir
takım faaliyetlerden yüksek kâr aldıkları hal
de, arama ve işletmelerde yaptıkları zararı ona 
mahsup ederek devletimizi önemli bir vergiden 
mahrum ediyor idiler ve bu ayrıca ithal malı 
petrol üzerinde birtakım petrol ameliyeleri ya
parak, yerli petrol üzerinde ameliye yapanların 
aleyhine kolya kazançlar getiriyordu. 

Bu kürsüden bu konuda, yerli petrol üreten 
yabancı şirketlerin de müracaatına muhatap ol
muş bir arkadaşınız sıfatıyle ifade ediyorum ki, 
bu madde gerçekten son derece değerli bir ilke 
getiriyor. Nedir maddenin getirdiği? 

Cîenel hüküm olarak birinci fıkrasında diyor 
ki: «Petrol hakkı sahibi, yürürlükte bulunan 
bütün vergi, resim ve harç kanunlarıyla Yergi 
Psııl Kanun hükümlerine bunların ek ve tadille
rine ve bunların yerine kaim olacak kanunlara 
tabidirler.» 

Böylece, petrol ameliyesi yapan bütün mü-
j kel tefleri, öteki vergi mükelleflerimiz gibi 
i umumî hükümlere tabi kılıyor. Özel birtakım 
j vergi hükümleri getirerek, onların şimdiye ka-
; darki birtakım vergi vermeme yollarını kapa-
; mış oluyor. Bununla da yetinmiyoruz, ayrıca, 
( yerli petrol üzerinde çalışmaları mağduriyetten 
, kurtarıyoruz. 
j (ferçekteu tespit edilmiştir ki, yerli petrol 
1 . . . . 
S üzerinde çalışan şirketler, ithal petrolü üzerin-
j de ealış-an şirketlerden daha zararlı oluyorlar. 
] Dolayısıyla Türk topraklarından petrol çıkaran 
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yabancı bir şirketi veya özel bir .teşebbüsü biz 
mağdur etmiş oluyorduk. İşte bunu (kaldırıyo
ruz. 

Peki, esasında bu ilkede gerek Hükümet, 
gerek komisyon, gerekse Yüce Meclisin zanne-
yorum bütün kanatları müttefiktirler. O halde 
neyi tartışıyoruz? Tartıştığımız nokta şu : 

Sayın Kılıç, gerçekten çok müdekkik bir 
arkadaşımızdır ve tasarıyı son derece güzel in
celediği için birtakım tereddütlü noktalar be
yan ediyorlar ve dikkatimizi çekiyorlar. Doğ
rusu, ifade etmek bana bir vazife oluyor. Saye
lerinde de müzakerelerin zabıtları zenginleşi
yor ileride bu metinleri kullanacaklar gerçek
ten yararlı birtakım tartışmalar buluna biliyor
lar. İşte ben, bu saf daha Sayın Kılıç'in tereddü
düne mahal olmadığını belirtmek için bâzı açık
lıklar getirerek, ileride 'kanunu uygulayacaklar 
için bâzı mütalâaları zapta geçirtmek istiyorum. 
Şimdi, mesele şudur : 

Diyelim ki, petrol ameliyesi yapan bir şirket 
100 birimlik gelir sağladı. Bugünkü vergi mev
zuatımıza göre ımuaraele şöyle cereyan edecek : 

'% 25 Kurumlar Vergisi alacağız. 100 birim 
kâr ettiğine göre, bu 25 birim eder. Bunu 100 bi
rim kârdan düşeceğiz, 75 birim kalır. 75 birim 
üzerinden de % 35 Kurum Stopaj Yergisi alaca
ğız. Bu da 26,25 eder. Ayrıca esas matrahtan, 
tümünden, yani 100 birimden c/c 3 Malî Denge 
Yergisi alacağız. O da 3 birim eder. 

Şimdi, o halde Devletin alacağı verginin baş
lıca üniteleri, başlıca kesimleri şöyle oluyor : 

1. Kurumlar Vergisinden 100 üzerinden 25, 
2. Kurum Stopaj Yergisinden 26,25, 
3. Malî Denge Yergisinden 3 binim. 

Bunların üçünün toplamı 54,25 oluyor. De
mek ki, Maliye Bakanlığı, 100 birim kâr eden bir 
müesseseden 54,25 vergi tahsil etmiş olacak. 

Aslında müesseseler, bu miktarın gerçekten 
ölçülü, insaflı bir miktar olduğu görüşün dedi r-
ler. Ancak, genellikle tereddütlere ve tartışma
lara sebebolan bir başka argüman öne sürüyor
lar. Diyorlar ki, bu vergi bundan ibaret değil. 
Biz ayrıca % 12,5 Devlet hissesi ödüyoruz. O 
halde onu da. eklerseniz bu %-60'm çok üstünde 
bir miktara ulaşıyor. Dolayısıyla yükümüz ağır
laşıyor. 

Takdir edersiniz, Devlet hissesi bir vergi de
ğildir. O başka bir şeydir. Kazanç üzeninden alı-

[ nan vergiler başka, şeydir, bir iktisadî faaliyet
ten, bir petrol faaliyetinden, Devletin sırf top
raklarında bu işin yapılmış olmasından doğma 
Devlet hissesi ayrı bir şeydir. Binaenaleyh, bu 
ikisini cem ederek, toplayarak çok ileri sınırlar 
içerisinde vergilendirme olduğu iddiası haklı bir 
iddia değildir, yanlış bir faraziyeye dayandığı 
makbul addedilemez. 

Şimdi bir sonuncu noktayı cevaplamak isti
yorum. Madem ki, böyledir, % 54.25'tir, öyle ise 

I nigin % 55'ten meselâ yukarı olamaz yolunda 
bir fıkra ekleyerek vuzuh getirmeye Hım. 

Şimdi, bunun mahzuru şudur : Takdir buyu
rursunuz, 1 nci fıkrada genel bir ifade kullanıl-
ımıştır; «Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulu
nan bütün vergi, resim ve hare îkanunları ile 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve 
tadillerine ve bunların yerine kaim olacak ka
nunlara tabidirler.» 

Farzediniz ki, birgün Devletimiz bu fıkra 
hükmünde yeralan vergilerden bir tanesini kal
dırsın, hem de önemli bir tanesini kaldırmış ol
sun. O takdirde, derhal bu miktar son derece 
azalacaktır veya Devlet zamanın inkişafı içeri
sinde bu umumî ifadeye giren yeni bir vergi ih
das etsin veya vergi miktarında bir miktar de
ğişiklik yapsın; o takdirde daha fazla bir gelir 
elde etınıek imkânı bulacaktır ve isteyecektir. 
Bunu dondurmanın mahzuru şudur: G-ene'Uikle 
vergi politikasında bu sektörde Devletin tanzim 
hakkını bertaraf etmiş oluruz. Halbuki, takdir 
buyurursunuz, petrol gibi önemli bir iktisadî 
faaliyet sektöründe vergi dojayısiyle birtakım 
tanzim ve müdahaleler yapmak hakkı Devletin 
olmalıdır. Bu, akşamdan sabaha herhangi bir 
yetkisiz merciin müdahalesi değildir. Çünkü, ver
giler bizim Anayasamıza göre kanunla konucalk-
tır. Çünkü, vergiler bizim Anayasamıza ^öre ka
nunla konacaktır. Yani kim buna yetkili olacak
tır? Yüce Meclis. Yüce Meclis bir vergiyi koyar
ken, verginin falan sahaya sirayetini mahzur
lu görürse istisna hükmü getirir. Mahzurlu gör-

I mezse bu hükmün o saha için nı-eriyetini istiyor 
demektir ve bu isteğe uymak mâkûl olur. 

Binaenaleyh, kimden sakınıyoruz biz bu mü
dahale yetkisini? Meclisten sak inim iş oluyoruz. 

j Eğer Meclis aslında böyle bir nıüdahaleyi kendi
si arzu eder ve bunu icraya karar verirse, bütün 

I bu -maddeleri de değiştirmek iktidarındadır. Bi-
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naenaleyh, kaygıya mahal yoktur. Dolayısiyle 
de-ğerli arkadaşlarını, Hükümetimizin istirhamı, 
komisyonca da ittifalk ile benimsenen ve Hükü
metin de tamamiyle mutabık bulunduğu, müş
terek 'kanaatin mahsûlü olan bu metni aynen ve 
lütfen kabul buyurunuz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baytürk, C. H. P. 

Grubu adına. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY

TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bilhassa vergi ile ilgili ve çok 
karışık bir madde üzerinde görüş]enimizi arz 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bu madde komisyon
da da üzerinde -en çok durulan maddelerden bi
lisi oldu ve üzerinde en çok hesap yapılan madde 
oldu. Burada da hepinizin şahidolduğu gibi yine 
üzerinde en çok münakaşa edilen, en çok konu
şulan bir madde olmakta devam ediyor. 

Bu vergiyi Bayın Bakan, Komisyonda da 
bizzat kendisi, Maliye temsilcisinden aldığı bil
gilere. ıgöre, niatomatik olarak % 58 civarında 
.hesapladı, mükellefin ödeyeceği şeklinde he
sapladı ve bu, '<% 58 ımilktarı olarak komisyon
dan, yani o tahmin, bundan fazla olamaz şeklin
de Komisyondan geçti. Buna bir de % 12,5 Dev
let hissesini, sonradan arkadaşlar hatırlattılar 
ve bu aşağı - yufkan % 70 veya '•% 69 civarında, 
Komisyonun bilgisi tahtında Komisyondan geç
ti. 

Şimdi burada görüyorum ki, yine bu rakam
lar değişmiş durumda. Sayın Bakanın şimdi ver
dikleri (izahata göre; ı% 25 Kurumlar Yergisi, 
% 26, 25 Stopaj Yergisi, •% 3 malî denge ve bü
tün bunları toplarsak % 54,25 mükellefin öde
yeceği vergi toplamı oluyor. Bir de buna % 12,5 
Devlet hissesini (katarsak % 66,5 veya % 66,75 
civarında• mükellefin bir vergi ödemesi gibi bir 
durum ortaya çıkıyor; mükellef bunu ödemek
le yükümlü kılınmaktadır. 

Şimdi, bu tip büyük kazanç sağlayan mües
seselerden Amerika'da, çOk küçük rakamlardan 
başlayarak, hepinizin bildiği gibi, % 95'e kadar 
yükselen vergiler vardır. Fakat, bilinir; adam
cağız şu parayı kazandığım zaman şu kadar 
yergi vereceğim; şu kadar kazanırsam şu »kadar 
vergi vereceğim diyebilir. Ben bu rakamları ve 
bu maddeyi okudum; madde o kadar (karışık İd, 

bir tek anladığım yer 2 nei fıkra oldu. «Petrol 
hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, 
resim ye hare (kanunları ve Yergi Usul Kanunu
nun hükümlerine, bunların ek ve tadillerine ve 
bunların yerine kaim olacak kanunlara tabi
dirler.» demektedir birinci fıkra. Yani, bu ver-
giyi hesabedeeek olan arkadaşa Allah kuvvet 
versin, 7 - 8 tane vergi cetvelini açacak büyük 
bir masanın üzerine, bir mühendis masası gibi,, 
tepeden de bir lâmba, bir oradan alacak, bir bu
radan alacak; 6 - 7 yerden, getirecek elinde en 
son bir rakam kalacak. 

İkinci fıkraya geçelim, az «evvel söylediğim 
gibi tak anladığım fıkra-bu, tek açık olan fık
ra bu. «Esas faaliyetleri ;bıı kanuna ıgöre petrol 
ameliyatı olan ilki veya daha fazla petrol hakkı 
sahibi aralarında bir iştirak teessüs etmiş olsa 
bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar.» İşte arka
daşlar, maddenin tok açık, anlaşılır tarafı bu. 
•Devam edelim, «Bu kanunda yazılı petrol ame
liyeleri ile birlikte umumî hükümlere tabi diğer 
faaliyetlerde bulunan petrol hakkı sahipleri; 
petrol ameliyelerine müteallik faaliyetleri içlin 
ayrı «sermaye /tahsis eder.» hiçbir şey anlaşılmı
yor. «... Bu mahiyetteki muamelelerini tefrik 
etmek üzere ayrı kayıt ve nrnba&ebe tutar ve 
petrol ameliyelerinin .netice hesaplarını diğer 
faaliyetlerinin netice hesaplarına karıştırmaksı
zın 'ayrı bir beyanname ile bildirirler. Petrol 
ameliyelerinden (mütevellit neticeler müstakil 
olarak vergilendirilir.» 

Sayın arkadaşlar, ayrı defter tutuncaya ka
dar hesap Ve teferruata giren, izah eden bu 
maddeden, esas (mükellefin hangi konulardan, 
hangi vergi sisteminden ne miktar ödeyeceğini 
ben anlayamadiim. Gerçi Sayın Balkan izah et
tiler, ama aynı Bakan Komisyonda da kendisine 
izah edildiği şekilde bir hesap yaptı, orada da 
bir değişik rakam buldu; bugün burada biraz 
daha küçüğünü ibuklıı. Gerçi birbirlerine yakın
lığı bakımından doğruluğu hakkında bir derece
ye kadar insana itimat telkin ediyor, ama ya
rın !% 65 ibulunamayacağını veya >% 45 olma
yacağını nasıl Ibdlebiliriz f Burada bir açıklık 
istiyor. Bu kısımda da yine yeteri kadar açık
lık yok. 

Bu ibakımdan, bilmiyorum kendi mesleğim 
değil, vergi işi, vergilendirme işi çok güç bir 
iştir; ama bu maddeye açıklık getirmekte fayda 
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varılır. Mükellef şu ikada r para kazanırsa Vergi 
Usul Kanununa göre şu kadar para öder gibi 
-maddeye açılklılk getiııme'kte fayda vardır. Be
nim anladığım ikadan-yle bu madde ileride ma-
Üyeeilerin içimden çıkamayacağı (kadar karışık 
bir madde olaralk daima başlarının ucunda du
racak ve herlkese göre değişik şekilde1 anlaşılıp 
lıesaıb^diilecelk bir ımaddedir. 

Bu ''batkımdan (Hükümetin veya Komisyonun 
- 'Hükümetin verdiği izahat beni tatmin etti; 
'ama yine de içimde, ileride bu izahatın da de
ğişeceği kanaati var - bu maddeye açıklık getir
mesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Bayın 'Bakan. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKIiAR İMKA
NI NURİ KODAMA^OÖLU (Niğde) — Değerli 
'arkadaşlarım; 

(Hükümetin 'kanaatine .göre maddede açıklık 
vardır, tamdır. Ben sadece şu sebeple söz aldım: 
$aym Baytünk Komisyonda başka bir rakam 
ibıılduğuimdan söz ettiler. 'Kendilerine .Komis
yonda da nakaımı «öyleyken ifade etmiştim; Ko
misyonda bu umumî ifadelerin yüzde ne kadar-
lılk ıbir vergiye teikabül edebileceği hususu (sorul
du. Komisyonda bulunan Maliye mümessili olan 
momur arkadaşımız, bu hesabı sıhhatli olarak 
yapıp yanımda getirmediğini, müddet verilirse 
Baikanlıkta hesabı taımamıyle yapıp verebilece
ğini ifade etti. Komisyon yüzde yüz dakik bir 
hesap neticesini beldemeik yerine, kabaca mik
tarın ne olabileceğini bilmekle iktifa edeceği te
mayülünü 'gösterdi ve ben o zaıman orada <k'a-
Cbaea bir hesap yaparak yüzde şu kadardan faz
la olmayacağını beyan ettim. Hattâ bir arka
daşımız, madem İki, Balkan, böyle beyan ediyor, 
•mesele yoktur 'dediği zaman; bu kaba bir hesap
tır (Hükümet sözcüsü IBa'kan sıfatiyle bu hesa
bı yapmadım. Badece size ikaba bir fikir ver-
•ımeik amaeıyle (matematikçi Kodaman oğlu ola
rak bu hesabı söylüyorum diye de tasnifli ettim. 
Binaenaleyh Hükümetin Komisyonda • başka ra
kam, burada başka rakam vermesi mevzuuba-
his değildir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (.Zonguldak) — Tek
nik 'mahiyette söyleım'edim. Hesaplar arasında 
değişiklik solduğunu, yani yarın yine değişebi
leceği ikanaati var bende. ıSizi teükid etmek için 
söylemedim, Yritesa yine «en iyi rakamı siz bul
dunuz. 

I;NI:RJİ YE TABIÎ KAYNAKLAR BAKA-
NL NURİİ KODAMANOĞLÜ (Devamla) — Te
şekkür .ederim Sayın Baytürk. Beni ıteyidetimiş 
oklunuz. Yalnız şunu ifade edeyim: Kaba bir 
fikir vermdk için yapılan el hesapları başka 
şeydir, takniisyeııilemın mıaikiıuelerle sıhhatli olanak 
yapacağı hesaplar değişimez. Yani bu ifade Türk 
vergi ımevzuatma göre ne netice verime bu, süı-
hatli hesaplandığı ta'kdirde her yerde aynı neti
ceyi verir, müsterih olum 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başfka söz isteyen sayın üye var 

•mı efendim? Yok. 
Madde ile ilgili önergelere geçiyorum. 

(Sayın. Baş/kanlığa 
Müzakeresini yaptığımız ikan unun 40 ncı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Adana İzmir 
•Salfıhattin Kılıç Ali Naili Erdem 

«Madde 40. — 6326 sayılı Kanunun, 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 95 ııci mad
desinin 1 nci bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 95. —• 1. Petrol hakiki sahibi, yürür
lükte bulunan bütün vergi, resim ve hare ka-
nunlarıyle Yergi Usul Kanunu hükümlerine, 
bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine 
kaim olacak kanunlara tabiidir. Şu kadar (ki; 
bunların safî kazançları üzerinden ödemekle 
mükellef bulundulkları yengiler ve hissedarları 
adına yapmaları gereken gelir vergileri tevki-
fatı toplamı '% 55'i geçemez» 

BAŞKAN — Komisyon ? 

OEÇÎOt KOMİSYON BAŞKANI 'ESAT KI
RATI J IOÖIJÜ ;(Nevşehir) — Komisyon olarak 
'katılmıyoruz. 

BAıŞKAN" — Hükümet? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Arz et
tiğim sebeplerden ötürü katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmadıklarını beyan ettiler, önergeyi 
tasviplerinize sunuyorum. (Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Nazarı mütalâaya alınması kabul edilmiş 
bulunan önergeyi Komisyonunuza filhal 'katılıp 
katılmadığınızı beyan için tevdi ediyoruz. 

— 284 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ESAT KIRAT-
LIOĞLU (Nevşehir) — Mlhal {katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

Nİ NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığım, 
Hükümet katılmadığını beyan ettiler. 

Sayın Kılıç, önergeden anladığımız mâna; 
yalnız. !(-95. — 1) -fıkrasına taallûk eden değişik
lik. Diğer fıkralarla ilişkili değil! 

SABAHATTİN KILIÇ (Adana) — 2 ve 3 
aynen kalıyor. 

BAŞKAN —: Bu 'haliyle tekrar oylarınıza 
sunuyorum!. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan bu önergenin getirdi
ği değişiklikle 'birlikte 40 nci maddeyi tasvip
lerinize isimliyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... 40 nci 'madde (kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 6326 sayılı Kanunun 96 nci 
•maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 96. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun .12 nci maddesi i nci fıkrasındaki 
istisna ile ilgili hükümler petrol ve petrol mah
sullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygu
lanmaz. 

BAŞKAN —• 41 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim? Yotk. 

Değişiklik 'önergesi de yok, maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 42. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş (bulunan 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

•Madde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Yer
gisi Kanununun 14 neü maddesi gereğince ku
rum Ikazancmın tespitinde mükellef tarafından 
hâsılattan indirilebilecek igiderlerden başka pet
rol >haikik.ı sahipleri aşağıdaki indirimleri de ya
pabilirler :• 

a) (Petrol iıa'Mkı sahibi kurumların, Petrol 
Kanununun 56 nci (maddesinde değişiklik yapan 
bu tasarının 25 nci maddesinde belirtilen, mah
sup işleminden sonra, varsa, ödedikleri Devlet 
hakkı ve -hisseleri, 

fb) iPetrol hakiki sahibi kurumların ellerin
deki sallanın terik edilmesi gereği olarak terk 
ettiikleıli ekonomik değerlenin henüz itfa edikne-
cmiş baıkiye değerleri, 

c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktifleş-
tirmedikleri arama giderleri sondaj fer'i gider
leri ve ekonomik miktarda verimi 'olmayan .ku
yuların açılma (giderleri, 

d) 'Tükenuue payları. 
2. 'Tükenme payı petrol hakkı sahibinin 

sermaye hesabına alarak «ıiktifleştirdiği ara/ma 
giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik 
miktarda verimi (olmayan (kuyuların açılma gi
derleri ^toplamından ibaret olup Vergi Usul Ka
nununun 316 nci maddesi hükmüne kıyasla her 
saha için ayrı ayrı olmaik üzere, Maliye Bakan
lığı ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce müş
tereken belli edilecek nispetler üzerinden itfa 
edilir. Ancaik; sahanın petrol istihsalinden baş
ka bir maksada tahsis edilmiş bulunan kışımı-
inin maliyet veya kıymeti ile petrol 'ameliyesinin 
sona erdiği tarihte (bu saha-nııı petrol hakkı sahi
bi ba'kiiinından haiz olduğu bakiye değer tüken
me payından indirilir. 

BAŞKA!N — «Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim ? Yofk. 

Madde ile ilgili verilmiş bulunan bir- önerge 
var, okutuyoruıtn: - . 

Bayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan petrol reform tasarısında 

42 nci madde ile değiştirilen 97 nci maddenin 
son (d) fıkrası olan «Tükenıme payının» tasarı
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Hüseyin Baytüı-k 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öne
riye ıkatılıyor mu efendim ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katıl
mıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ESAT KI-
RATLIOĞLU (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl-
nıadi'klarmı ifade ettiler. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

42 nci maddenin (d) bendinden sonra «Mad
de 97» ikinci kez yazılmış. Bu ikinci defa yazı
lan «Madde 97» sözcüğü fazla, onu oikuanadık. 
O itibarla, onun metinden çıkarılmasını 109 ucu 
madde gereğince tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bu tasiıihatiyJe 42 nei maddeyi tasviplerini
ze .sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 42 nei madde (kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 6326 saydı Kanunun 6558 sa
ydı Kanunla değiştirilmiş bulunan 98 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 98. —'Petrol hakkı sahibi kurumların 
ekonomik değerleri Vergi Usul Kanununda yer 
•akın değerleme hükümlerinle göre değerlendiriil-
nıekle beraber, bu (kurumların aktiflcştirildik-
leıi ve Hm kanunla tarifleri ve esasları belirti
len anama giderleri, sondaj feri giderleui ve-
ekonomik ımiktarda verimi olmayan kuyuların 
açılma giderleri kayıtlı değerleri üzerinden de
ğerlenir. 

GBu değerler 'bu işler için yapılan gerçek gi
derlerden fazla olamaz. 

Bu giderlerin afetifleştirilmesi ihtiyaridir, 
Tercih hakkı <bu gruba dâhil masrafların yapıl-
lığı ilk dönesine ait vergi beyannamesinde kulla
nılır. 

BAŞKAN — 43 neü madde üzerinde .söz is
teyen. sayın üye ? Yoik. 

Değişiklik önergesi f Yok. 

43 neü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
•Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuk edil
miştir. 

Madde 44. — 6326 sayılı Kanunun 99 ııeu 
•maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Madde 99. — Peitrol hakkı sahibi tarafından 
aktifleştirilen arama giderleri, sondaj feri gi
derleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan 
kuyuların açılıma giderleri dışındaki ekonomik 
değerin 'maliyeti ile bu ekonomik değinin elde 
edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile il
gili .masraflar amortisman yolu ile itfa olunur. 
Bunlara tatbik edilecek amortisman nispetleri 
rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakan
lığınca ayrıca tespit edilir. 

ıBAŞKA\ — 44 neü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye 1 

.Sayın 'Ülker, konuşmanız uzun sürer mi? 
REŞİT ÜDKER (İstanbul) — Sürebilir. 
(BAŞKAN — Çalışma -süremiz bitmiş bulun

duğundan, 29 Aralık 1972 Cuma günü saat 
10,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapamtaüa msM. : 19,30 

» , . > > . • »>«*«<< 
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