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I. - GEÇEN Tl 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen, 'Sağlık Bakanlığı
nın Sıtma Savaş ve Trahom Savaş Teşkilâtında 
çalışan sağlık meımurlarınm yan ödemeden fay
dalandırılması konusunda gündem dışı demeçte 
^bulundu. 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, 
sunî yağmur konusundaki gündem dışı demeci
ne Tarım Bakanı İlyas Karaöz cevap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen selbep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının, Ankara 
Üyesi Turgut Cebe'nin partilerine katıldığına 
dair tezkeresi Genel Kurulun (bilgisine sunuldu. 

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair; 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhaketoeleri Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarılarının ve; * 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) 
bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç ge
çici madde eklenmesine dair. kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
maddeleri ve tümleri kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mir-
kelâmoğlu'nun. yasaıma dokunulmazlığının kal
dırılması ; 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Hasan 
Oral'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması; 

kNAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattiıı 
Acar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Er-
tuğ'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması, 

Cumhuriyet Eenatosu Tranzon Üyesi Ali Şa-
kir Ağanoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması; 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Halil 
Tunç'un yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı; 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Kemal Şenocak'nı yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması; 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıl-
dız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haklarında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları öncelikle görüşülerek kalbul olundu. 

15 . 2 .1973 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üezere Birleşime saat 18,25'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Sivas 

Mehmet Ünaldt Hüseyin öztiirk 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye ÜçoJt 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili S i m Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok) Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hastalığı dolay isiyle iki aydan fazla izin 
alan Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'na ödene
ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/253) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum : 
Genel Kurula 

Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Osman Sa-
lihoğlu'nun tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 neı maddesi gereğince G-enel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıibıırun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla 
izin alan Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'ya öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/254) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş var, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mustafa 
Tığlı'nm tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — istanbul Üyesi Ekrem Özden'in, son 
birkaç ay içinde, özellikle İstanbul'da vukubu-
lan yangınlara dair Senato araştırması isteyen 
önergesi. (10/4) 

BAŞKAN —• Araştırma komisyonu kurulma
sı hakkında bir önerge vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Son birkaç ay içinde, özellikle İstanbul'da 

büyük yangınlar birbirini takibetmektedir. 
Bu yangınların gizli bir teşekkül tarafından 

ustalıkla tertiplendiği İkan ısı kamuoyunda yay
gın olmakla beraber, idarî tedbirlerin de gereği 
gibi ele alınmadığı basında çıkan haberlerden 
anlaşılmaktadır. 

Tıpkı İstanbul Defterdarlığı yangınında ol
duğu gibi bundan birkaç gün evvel İstanbul'daki 
Darphanemin çatısından çıkan yangın da mil
yonlarca zarara sebebiyet vermiştir. 

Yangınların çıkmasında ve söndürülmesinde 
idarenin ve yetkilerini kullananların hataları 
olup olmadığının tespit ve tayini için Cumhuri
yet Senatosu İç Yönetmeliğinin 133 ve 134 ncü 
maddelerine göre Senato araştırması zımnında 
(Araştırma Komisyonu) kurulmasına karar ve
rilmesine delâletlerinizi derin saygılarımla rica 
ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

4. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in, 
Fransa'nın Marsilya Şehrinde Ermeniler tara
fından dikilen ve aleyhimize bâzı sözleri ihtiva 
eden anıt konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 'Sayın Dışişleri Bakanı gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz sayın Dışişleri Bakanı. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, yüce Senatonun sayın üye
leri; 

Marsilya'da Ermeniler traafmdan dikilen ve 
aleyhimizde bâzı sözleri ifade eden bir anıtın 
açılış töreni ile ilgili olarak açıklamada bulun
mak üzere huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere, bu tören 11 Şu
bat Pazar günü yapılmıştır. Açılış töreninde 
Fransız Hükümetinin bir üyesi olan Gençlik ve 
Spor İsleriyle görevli Devlet Bakanı Joseph Co-
miti bu törene başkanlık etmiştir. 

Yine malûmları olduğu üzere, aleyhimizde 
ifadeler tanıyan böyle bir âbidenin acılısına 
Fransa Hükümetinin bakanlarından birinin baş
kanlık etmesi karşısındaki hassasiyetimizi gös
termek ve istişarelerde bulunmak üzere Paris 
Büyükelçimize Ankara'ya dönmesi talimatını 
vermiş bulunuyoruz ve Büyükelçi de Ankara' 
ya dönmüştür. («Bravo, bravo» sesleri ve şid
detli alkışlar.) 

Sayın senatörler, olayın evveliyatı şöyle
dir : Marsilya'da, Başkonsolosluk binamızın 
bulunduğu Avenue de Prado üzerinde, Başkon
solosluğa yüz metrede kâin bir Ermeni kilise
sinin bahçesinde bir anıt dikilmesi 1971 yılın
da kararlaştırılmış ve bu husus tarafımızdan 
haber alınmıştır. Abidenin üzerine; «1915 yılın
da Türk idarecileri tarafından emredilen kat
liam kurbanı 1.5 milyon Ermeninin ve Fransa'
da hÜTİvet için ölen Ermeni muharip ve müda
fii erinin hatırasına» şeklinde bir ibare konula
cağı hususu keza haber alınmış ve Paris Bü
yükelçiliğimiz tarafından zamanında gerekli 
teşebbüslere girişilmiştir. 

Bu teşebbüslerde; bu anıtta Türklerle ilgili 
bir ibarenin bulunmaması ve böyle bir açılışa 
müsaade edilmemesi, buna hükümet seviyesinde 
bir iştirakin bahis konusu olmaması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Teşebbüslerimize cevaben Fransa Hariciyesi, 
Türklerle ilgili bir ibarenin bulunmasına razı 
olmayacaklarını ve bu şekilde bir açılışa müsa
ade etmeyeceklerini Büyükelçimize ifade etmiş
lerdir. 

Ermenilerin topluca yaşadıkları Fransa, 
Lübnan, Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde son 
yıllarda birtakım asın ruhlu Ermeni unsurla
rının tahrikiyle, sözde 1915 Ermeni katliamını 
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t el'in amacına yönelen anıtlar dikilmesine teves
sül edildiği görülmektedir. Filhakika, 1915 hâ
diselerinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle Er
meniler Beyrut'ta Bikfaya'da büyük bir âbide 
yaptırmışlardır. Açılış 1970 yılında vukubul-
muştur. Evvelâ âbidenin üzerine, 1915 hâdise
lerinden bahseden aleyhimize ibareler konul
ması kararlaştırılmıştı; fakat Lübnan Hükü
meti nezdinde vâki teşebbüsler neticesinde, bu 
ibareler konulmamış ve Türkiye ve Türklerden 
bahsedilmemiştir. Abideye sadece, şu ibare va
zedilmiştir : 

«Bu âbide Ermeni katliamının 50 nci yılı 
münasebetiyle Lübnan'daki bütün Ermenilerin 
yardımıyla Ermeni milletinin şanına ve Lübnan 
vatanının minnettarlık nişanesi olarak dikil
miştir.» 

Keza sayın senatörler, Amerika'da Kalifor
niya'nın küçük bir şehri olan Monte Bello'da da 
1915 olaylarıyla ilgili bir âbidenin temeli 23 
Nisan 1968 tarihinde atılmıştır. "VVaşington Bü
yükelçiliğimizin devamlı teşebbüsleri sonunda, 
bu âbide üzerine konulması kararlaştırılan 
aleyhimizdeki ibareler kaldırılmıştır. Abide şu 
ifadeleri taşımaktadır : 

«Bu âbide, insanlığa karşı işlenen cürümle
rin kurbanı olan çeşitli milletlerin fertlerine it-
hafen Ermeni asıllı Amerikalılar tarafından 
yaptırılmıştır.» 

Brezilya'daki Ermenilerin bâzıları da 1965 
yılından itibaren memleketimiz aleyhine faali
yetlere yönelmişlerdir. Bununla ilgili olarak ta
rafımızdan Brezilya nezdinde gerekli teşebbüs
lere tevessül olunmuştur. 24 Nisan 1965'te Sao 
Paulo'da «Ermeni şehitleri hatırasına» diye bir 
âbide dikilmiştir. 

Fransa'da Lyon'a bağlı küçük bir ^ kasaba 
olan Decines'de 4 Haziran 1972 tarihinde bâzı 
Ermeniler tarafından bir anıtın yaptırılmasına 
tevessül edilmiş; fakat bu anıtın açılış töreni 
mahallî ölçüde kalmış ve Paris Büyükelçiliği
mizce Fransız Hariciyesi nezdinde, âbidede 
memleketimize müteveccih ifadelere müsaade 
edilmemesi için vaktinde yapılmış olan teşeb
büsler sonucunda, böyle ibarelere yer verilme
miştir. 

Mai'silya'daki anıt ile ilgili olarak Le Pro-
vencal Gazetesinin 3 Şubat tarihli nüshasında, 
Fransız Hükümetinin anıt üzerinde Türkler 
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tarafından katliam yapıldığına işaret eden bir | 
ibare bulunmamasında ısrara devam ettiği; fa
kat bunun yanında Fransa Hükümeti üyesi 
olan Gençlik ve Spor İşleriyle görevli Devlet I 
Bakanı mösyö Joseph Comiti'nin, anıtın 11 Şu
bat pazar günü yapılacak açılış törenine iştirak 
edeceği ve anıtın kendisi tarafından açılacağı 
yolunda haberler çıkmıştır. Esasen bu konuyu I 
devamlı surette takip eden.Paris Büyükelçimiz 
ve Büyükelçiliğimiz, yapmış olduğu muhtelif te- I 
şebbüsler meyanmda, bu haber üzerine bize da
ha evvel verilmiş olan sözü da hatırlatmak I 
maksadıyle Fransa Dışişleri Bakanı mösyö 
Schumann'ı görmek üzere randevu talep etmiş
tir. Mösyö Schumann seçim gezisine çıkmış ol- I 
duğu ve bütün randevuları kaldırılmış bulun
duğu gerekçesiyle, Büyükelçimizin mösyö Schu-
mann'la görüşme imkânı olamamış. Bunun üze- I 
rine Büyükelçimiz Hariciyedeki en yüksek sevi
yedeki ilgililerle lüzumlu görüşmeleri yapmış ve 
teşebbüslere devam etmiştir. 

Bu teşebbüslerde Türkiye ve Türkler aley
hine sözler ihtiva eden böyle bir âbidenin açılış I 
törenine, bir Hükümet üyesinin başkanlık etme
sinin sebebiyet vereceği yorumun, Türkiye'de ı 
Fransız Hükümetinin niyetlerini çok aşacak te
sirleri olacağı açıklanmış ve bunun behemahal 
önlenmesini beklediğimiz bildirilmiştir. 

Ayrıca, 5 Şubat tarihinde Bakanlığım Genel 
Sekreteri Fransız Büyükelçisini kabul ederek, 
bu kabil toplantılara Fransız Hükümeti üyele
rinin iştirakinin, Ermeni faaliyetlerinin Fran
sız Hükümetince tasvip edildiği şeklinde yorum
lanabileceğini kendisine hatırlatmıştır, 

Nihayet bu faaliyetlerin yürümesi ve Paris' 
ten devamlı surette aldığımız haberler üzerine 
ben de 10 Şubat günü Ankara'daki Fransız Bü
yükelçisini Bakanlığa davet ederek, Türk Hü- j 
kümetinin bu konudaki hassasiyetini kendisine 
bildirdim. Gerek söz konusu âbide üzerindeki I 
ibarenin, gerek açılış törenine bir Hükümet üye- j 
sinin başkanlık edecek olmasının, Fransa ile I 
aramızda mevcut dostluk anlayışıyla asla bağ- I 
daşmadığmı ve dost ve müttefik bir ülkenin I 
böyle bir şeye müsaade edemeyeceğini, etmeme- I 
si lâzım geldiğini izah ettim. Ayrıca, diğer bâzı 
kitabelerde mevcut ibarelerde Türkiye ve Türk- ı 
lere değinilmediğini, Marsilya'da açılışı yapıla
cak olan Ermeni anıtı için Fransız makamla- | 

I rmca vaadedildiği üzere, aynı şekilde hareket 
olunmasını beklerden, âbidede aleyhimizdeki 
ibarelerin değiştirilmediği gibi, buna hangi sı
fatla olursa olsun, (malûmları olduğu üzere Ba
kan olarak değil, Marsilya milletvekili olarak 
iştirak edecek deniyordu Bakan için.) bir Hü
kümet üyesinin de başkanlık edeceğini, böyle 
bir davranışın hiç bir suretle tecviz olunama
yacağını ifadeyle, bunu protesto ettiğimizi bil-

I dirdim. 
Bu teşebbüslere rağmen maalesef 11 Şubat 

1973 günü âbidenin açılış töreni yapılmış ve bu 
törene Marsilya milletvekili sıfatiyle, Gençlik ve 
Spor İşleriyle görevli Devlet Bakanı mösyö Jo
seph Comiti, Marsilya milletvekili ve Belediye 
Beisi, muhalefet mensubu mösyö Gastone De-
ferre iştirak etmişlerdir. 

Bu açılışa bin kişilik kadar bir kalabalığın 
iştirak eylediği ve pazar günü esas itibariyle 
âyin saatlerine rastlanıldığından kalabalığın da 
bundan ibaret olduğu, tören sırasında hiç bir 
hâdise cereyan etmediği, 100 metre kadar mesa
fedeki âyin, Konsolosluğumuzda Türk Bayrağı-

| nm dalgalandığı, önünde 4 kişilik bir polis ara,-
I basının bulunduğu ve bize karşı hiç bir söz, işa • 

ret ve yazıyla harekette bulunulmadığı Marsil-
I ya Başkonsolosluğumuzdan alman mütemmim 

haberler cümlesindendir. 
Bu üzücü durumun meydana gelmesinde ya

kında Fransa'da yapılacak olan genel seçimle
rin rol oynadığı ileri sürülmektedir. 

Sayın senatörler, seçimlerin muhtelif husu-
lara tesir ettiği muhtelif memleketlerde görü-

I legelen bir husustur. Ancak, Türk - Fransız 
dostluğunu gölgeleyebilecek bir hususta, bir 
konuda seçim zaruretlerinin bu dostluğun sır-

I tmdan çıkarılmasına tarafımızdan müsaade ve 
I müsamaha gösterilemeyeceği de aşikârdır. (Al-
I kışlar.) 
I Büyükelçimiz istişare maksadıyle ve biraz 
i evvel arz ettiğim üzere hassasiyetimizi göster-
I mek için Ankara'ya gelmiştir. Burada lüzumlu 
I olduğu sürece kalacaktır. 
I Zaman zaman insanlar ve hattâ hükümetler 
I arasında neyin ne nispette rencide edeceği hu-
I susunda ayrı görüşler mevcut olabilir. Ancak, 
i bir dost Hükümet, müşterek bir anlayış sonu-
I cunda şu hususa müsaade etmeyeceği, zira ortak 
I görüşümüz bu hususun rencide edici oluşudur 
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deyince, bu dost Hükümetin benimsediği bu 
görüşüne riayet etmesi esastır ve buna rücu ede
ceği ondan mülhem olacağı beklenir. 

Bu itibarla sayın senatörler, samimî temen
nimiz her alanda yakın işbirliği içinde bulun
duğumuz müttefik Fransa Hükümetinin, anane
vi Türk - Fransız dostluğuna, milletlerimize ka
dar inmiş ve karşılıklı derin hisler şeklinde 
mevcut olan Türk - Fransız dostluğuna gölge 
düşürebilecek bu hareketlere meydan vermeye
cek tedbirleri bir an evvel almasıdır ve bunu 
beklemekte hakkımızdır. (Alkışlar.) 

i n — <aöRtfl 
1. — Petrol reformu kanunu 'tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve 'Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 've Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/656; Cumhuriyet Senato
su : 1/144) (S. Sayısı: 221) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
yardır okutuyorum : 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
'221 sıra sayılı Petrol reformu kanun tasarı

sının mevzuun 'ehemmiyeti ve efkârı umumiyede 
reform kanunu olarak ilgi ile takip edilmesi ne
denleriyle öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki 
diğer işlere t akdini en görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Verilen önergede Petrol re
formu kanunu tasarısının gündemde bulunan di
ğer işlerden önce görüşülmesi ve görüşmenin 
ivedilik hükümlerine uygun olarak yapılması 
istenmektedir. Bu hususları ayrı ayrı oylarını
za arz edeceğim. 

önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

(1) 221 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

5. — Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin, Anaya
sa ve Adalet Komisyonu ile Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/87) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa ve Adalet Ko

misyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komsiyonundan Tüzük hükümleri muvacehe
sinde istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

LEN ÜSLER 

Öncelik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plân Komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon raporu bir hayli uzun. Rapor sa
yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Raporun 
okunup okunmaması hususu oylarınızla tespit 
edil ec ektir. 

Raporun okunmasını kalbul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir; yani rapor okun
madan üzerindeki müzakerelere geçeceğiz. 

Yazı ile Sayın Öztürk şansı adına söz iste
miştir. 

Şimdi, grupları adına söz isteyen sayın üye
leri arz ediyorum : A. P. Grubu adına Sayın 
Cemal ettin İnkaya, C. H. P. Grubu adına Sayın 
Topaloğlu. 

Şahısları adına; Saym Öztürk, Saym öztürk-
çine, Saym Hazerdağlı söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Saym İnkaya, 
buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Saym Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Yüce Senatoda görüşülmekte olan Petrol re
formu kanunu tasarısı üzerinde ve genel olarak 
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petrol konuları hakkında Adalet Partisinin dü
şünce ve görüşlerini arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, petrol dünyada 1859 tarih
lerinden, ülkemizde de 19154 lerden bu yana üze
rinde çok tartışılan, çok polemik yapılan poli
tik, ekonomik ve stratejik yönleri olan önem
li bir enerji kaynağıdır. Enerji ise sanayileşme
nin, uygarlaşmanın temel unsuru ve aracıdır. 
Petrolün yeri de enerji kaynaklan içinde gün 
geçtikçe artan bir oranda önem kazanmaktadır. 
Bu gelişmenin doğal sonucu olarak da gelişmiş 
ve gelişmeğe yönelen ülkelerde petrol değişik 
ekonomik görüşlere göre münakaşalara ve hat
tâ kavigalara sebep olmaktadır. Petrolü olan az 
veya çok her ülke, içinde bulunduğu kendi eko
nomik düzeni içinde, millî menfaatlerine en uy
gun petrol politikası tespitine (çalışmaktadır. 
Ülkemiz de, son zamanlarda dünyada yoğunla
şan bu akımın etkisinden kurtulamamış ve pet
rol mıünakaşaları bu güne kadar sürüp gelmiş
tir. 

Mıılhterem arkadaşlarım, Osmanlı devrinde 
petrol konusunda belirli bir politikamız yok idi. 
Ancak, Atatürk devrinde 1926 yılında 792 Sayılı 
Kanun çıkarılarak petrol meselesi bir kanunî 
statüye kavuşturulmuştur. 

Bâzı sözcülerin mııhte'lüf vesilelerle bugün
kü petrol politikamıza mesnet olarak ifade 
ettikleri gibi, bu kanun yalnız kamuya değil, 
özel teşebbüse de yer veren bir kanundur. İkin
ci maddesi okunduğu zaman bu açık olarak 
görülecektik. 

193i3 seneslinde ise, 2189 sayılı Kanun çıka
rılarak bir petrol a/ra'ma ve işletime dairesi 
kurulmuştur. Bu kanunla Devlete, arama ve iş
letmede kayda taıbi olmaksızın geniş haklar 
tanınmış ve görevler verilmiştir. Ancak, mük
tesep haklara da riayet, hukuk Devleti ol
manın bir neticesi olarak kaibul edilmiştir. Böy
lece 1965 yıllarına gelinmiş ve 2804 sayılı Ka
nunla Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuru
larak petrol arama ve işletilmesi bu idareye 
verilmiştir. 

1954 senesine kadar süren 19 yıllık dev
rede gerçekten Türkiye'de başarılı petrol ara
maları yapılmış ve bulunmuştur. Bugün dahi 
işletilen Raman, Garzan gibi önemli petrol 
kaynaklan geçen 19 yıllık çalışma]ann neti

cesidir. Bu devreyi Adalet Partisi Grubu ola
rak şükranla kaydetmek isteriz. 

Sayın senatörler, 1954 yılı Türk petrol ta
rihinde önemli aşama yılıdır. Çünkü, 3628 sa
yılı Petrol Kanunu ve hemen arkasından 3627 
sayılı Türkiye Petrollerii Anonim Ortaklığının 
kurulmasına dair Kanun bu yıl Yüce Meclis
ten çıkarılmış ve o yıllardaki Türkiye'nin eko
nomik şartlarına göre dünya petrol edebiya
tında uluslararası istatistiklerinde ciddî ve 
kanunî olarak yenimizi ve yönümüzü tespit 
etmişizdir. 

Sırası gelmişken Adalet Partisi Grubu ola
rak hemen ifade etmek isterim ki, çıktığı tarih
ten günümüze kadar birçok ilmî, siyasî ve ekono
mik münakaşalara, hattâ kavgalara konu 
olan bu kanun, bâzı sözcülerin zaman zaman 
yurt sathında, basında ve kürsülerde ifade et
tiği gibi, ülkemiz, petrol kaynaklarını yaban
cılara peşkeş çekmemiş, yabancı ve 'yerli şir
ketlere gayrî meşru kazançlar sağlamamıştır. 
Bizim samimî inancımız budur. 

Meşruluğun kaynağı kanunlardır. Bu ka
nunlar da Yüce Milletin seçtiği meclislerce ya
pılır. Meclislerin çıkardığı kanunlar içinde 
gayrimeşruluk aramak, memleketi satmak gibi 
hususların varlığını iddia etmek gayrimeşru-
luğun, gayrieiıddiliğin örnekleri olarak Türk 
siyasî tarihine geçecek ve geçmiştir de. Kal dit 
'kii, mezkûr kanun bugüne kadar tatbikat gör
müş ve Anatyasa Mahkemesince de hiçbir mad
desi iptala muhatap olmamıştır. 

Halihazır durumu böylece tespit ettikten 
sonra, 1954'lerden bu yana 19 yılda petrol ala
nında ne gibi gelişmeler olmuş, nasıl olmuş göz
den geçirmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemizlin etrafı 
petrollü sahalar bakımından zenginliklerle 
çevrilidir. Dünya petrol rezervi 87 milyar ton 
olarak söylenmektedir; 1971 yılı itibariyle. Bu
nun 50 milyar tonu Ortadoğu'da, 14 mıilyar fo
nu da Rusya'dadır. Bu durum ve Türkiye'nin 
jeolojik yapısı karşısında ülkemizde zengin 
petrol varlığı ümit edilmiş ise de, bugüne ka -
dar yapılan aramalarla bu ümlit edilen seviye
ye maalesef ulaşılamamıştır. Buna rağmen 
ümidimizi de kaybetmeye gerek yoktur. Çün
kü, yeterli aramalar yapılmamıştır. Türki
ye'nin 767 bin kilometrekare yüz ölçümünün 
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370 bin kilometrekaresi petrol imkân ve ihti
mali olan s'edimanter, rüsubî (tortul) arazi 
olup umumî yekûnun %• 40'mı teşkil etmekte
dir. Petrol ümitli bu sahalar (bugüne kadar an
cak: % 20 - 25 nispetimde aranabilmiş, %70-80 
nispetinde aranabilecek sedimamter arazimiz 
bizlerden ilgi. beklemektedir. (Bu sahalarda 
önümüzdeki yıllarda bütün yerli ve yabancı 
kaynakları! seferber etmek suretiyle arama
lara geçmemiz zarurettir. 

l#5ö'de 178 bin ton olan hampetrol üretimi
miz, 19'59'da Türk özel teşebbüsüde az da ol
sa gayret göstererek, 3S0 bin tona yükselmiş, 
1961'de yabancı şirketlerle beraber bu miktar 
441 bin tona varmıştır. 

Tüketimimizin hızla artması karşısında ilk 
defa 1961 yılında 5 558 000 dolar ödeyerek 343 
bin ton hampetrol üthal etmek mecburiyetti 
hâsıl olmuştur. 19:61 yılını talObeden yıllarda 
üretimi ve tüketimimizde önemli artışlar olmuş 
ise de, tüketimin dama fazla hızla artması, 
ürdtimimliztin bu artışı takübetmemesi netice
sinde 1972'lerde 3,5 milyon ton üretime karşı
lık, 110 milyon dolar ödeyerek 6,5 milyon ton 
hampetrol ithal edilmiştir. 

ıSayın Senatörler, kısaca arzına çalıştığım 
bu tablodan çıkaracağımız sonuç şudur: Yer
li hampetrol üreitimimiiz tüketimimizin c/coS 
ünü; yani 1/3'ünü karşılamaktadır. O hakle ne 
yapmalıyız? Bu dunuma razı olacak mıyız? 
Hızla artan tüketimi karşısında üretimimizi 
artırmak, kendi kendimize yeterli hale gel
mek:, hattâ petrol ihraç eden ülke olmak, eko
nomik görüşlerimiz ne olursa olsun, bunlar 
hepimizin arzu ettiği, birleştiği hedeflerdir 
ve kalkınma plânımızda da yer almıştır. 

Hedefte anlaştığımıza göre, hedefe var
madaki yöntem ve araçların millî çıkarlarımı
za en uygun olanlarımı bulmak ve uygulama
ya koymak görevi ile karşı karşıyayız. Kanun
lar, zamanla değişen ekonomik, sosyal, siyasî 
görüşlere göre geride kalabilir ve yenilenme
melerine ihtiyaç duyulabilir. Dünün en iyi 
•kanunu, bugünün şartlarına göre yetersiz ola
bilir. Yakıız bu yetersizlikleri gidermek, nok
sanlıklarımı ikmal etmek üzere Meclislere ge
tirilen kanun tasarılarının gerçekçi bir görüşle
r e tutarlı olarak getirilmesi icabeder. Huzu
runuza gelen tasarının bu yönden bâzı talih-
sizliklerıi vardır. 

Partilerüstü bir Hükümetin sevkettiği bir 
tasarı, partili bir Bakan tarafından, mensubu 
olduğu siyasî partinin görüşü, programı ola
rak önümüze gelirse, evvelâ bu, partilerüs
tü Hükümet olmak fikriyle çelişir. Gelen ta
sarının memleket yararları açısından en uy
gun olanı olup olmadığı hakkındaki şüphe
leri kuvvetlendirir. Bu husus tasarının birin
ci talihsizliğidir. Çünkü, Anayasamızda.; «Ta
biî servetler ve kaynakları, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 
ve işletilmesi hakkı/ Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşme
si sure tiye veya doğrudan doğruya özel te
şebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır.» dendiğine göre, 2 nci ve 3 ncü şık
ları da mütalâa etmek ve bu anlayışlara uy
gun arama ve işletmelerim de Anayasa k/inde 
olduğunu kabul etmek gerekir. 1 mei kısma 
uygum gelen tasarıya, reform tasarısı olarak 
nitelemek, 2 mci ve 3 mcü şıklara yer verem ta
sarıları ise yozlaştırılmış, saptırılmış kabul et
mek, evvelâ Anayasayı anlamamak olur, son
ra da gerçekçi olmaz. 

Muhteremi arkadaşlarım, bugün Türkiye' 
nim sahilboMuğu malî, teknik ve yetişm'iş in-
samgücü imkânlarına göre hangisi veya han
gileri, Anayasamızın getirdiği tedbirlerden, 
ulusal çıkarlarımıza uygun ise cesaretle bu
nu kabul etmekten çekinmemeliyiz. Şu veya 
bu siyasî ve sosyal baskılar nedeniyle yurt 
ekonomisine ve kalkınmasına yarardan çok, 
zarar getirecek çözümleri bir inat içinde sa-
vunmamalıyız; Bundan vazgeçmeliyiz. 

Ayraca, petrol varlığımızı süratle bulmak 
ve geliştirmek hedeflimi kamu iktisadî kuru
luşlarına görev vermekle ve özel teşebbüsün 
yabancı sermayeyi saf dışı 'etmekle olacağını 
kabul etmek, sonra da büyük sermaye ve üs
tüm teknoloji zorluklan karşısında bunları 
kabullenir görünmek çelişkisi, tasarımım di
ğer bir talihsizliğidir. 

Sayın senatörler, hesaplar ortadadır. Bu
güne kadar Türkiye'de üretilen 28 milyon ton 
hampetrolün 12 milyon tonunu Türkiye Petrol
leri Anonimi Ortaklığı, 14 mıilyom tonumu da 
yerli ve yabancı özel şirketler üretmiştir. 

Ayrıca, 32 milyon ton hampetrol ithal ede-
rok 500 milyon dolar dışarıya ödemiş bulıuıu-
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yoruz. 1980lerde hanipetrol ihtiyacımızın 15.800 
hin ton olacağı ve bunun yeni keşifler olma
dığı takdirde 3,5 milyon tonunu yerli kaynak-
larımuzdan, 12,3 milyon tonunun da dışarıdan 
temin edilmesi mecburiyeti apaçık ortadadır. 
İthal edeceğimiz bu petrol için, dünya pet
rol fiyatlarının artacağı da dikkate alınarak 
ödeyeceğimiz dövüzün tu tan 250 milyon do
lar civarında olacaktır. 

Bilinen çıkarılabilir rezervlerimizin, tasa
ndan edindiğimiz biligüye göre 38,5 milyon 
ton oMuğu ve bunun 28 milyon tonunun bu
güne kadar istihsal edilmiş olduğu dikkate 
alınacak olursa, geriye kalan petrol rezerv
lerimizin Türkiye'nin ihtiyacına ancak 1 yıl ye
tebileceği gayet açı/k olarak görünmektedir. 
önümüzdeki 10 yıl içinde bugünkü tüketim 
seviyemizi muhafaza ettiğimizi farzederek 
bir hesap yaparsak, yaklaşık olarak 100 mil
yon tonluk yeni bir rezervin bulunması ge
reği ile karşı karşıya kalırız ki, bunun için 
>de 7-10 milyar T.L.'sı arasında bir paraya, ma
lî güce ihtiyaç olduğu uzmanlarca hesaplan
makta ve söylenmektedir. 

•Şimdi, Türk Devleti bu süre içinde bu ka-
^dar büyük bir meblâğı petrol sektörüne ayı
rabilecek midir? Biran için ayırabildiğini dü
şünsek, bile, bu değeri verimli bir şekilde ya
tıracak teknik bilgimiz, ekipmanımız var mı-
dur? Bunlar, cevap bekleyen sualler olarak 
önümüzde durmaktadır. 

Burada hemen yanlış anlaşılmaması için 
şunu ifade etmek isterim ki, kendimize itimat
sızlık anlamına gelen «Biz yapamayız, biz bile
meyiz.;» diye bir düşüncenin sahibi olarak 
görünmek istemiyoruz. Asla böyle bir düşünce
miz yoktur. Türk aydınının ve bizlerin fikri 
olamaz bu. 

Sayın Senatörler, petrol arama ve işletme 
hakkını kamu iktisadî teşebbüslerine vererek, 
özel teşebbüsü ve yabancı sermayeyi bu sa
hadan çıkarmak isabetli bir yol değildir. Ak
si halde, ağıır bir yükü Devlete yüklemiş olur
sunuz. örnek aldığımız birçok demokratik 
ülkelerden daha fazla; 10, 20, 30 defa daha Dev
letçi olan Türkiye'yi' daha yaygın bir devlet
çilik anlayışına götürmek, Türk ekonomisine 
yarar getireceği görüşünde değiliz. Çünkü, 
devletleştimıe ile devletten başkalaraım kay

nak -yaratma gücünü yok ediyorsunuz ve yeni 
bir kaynak yaratamıyorsunuz. Başkalarının 
elindeki kaymaklan alıp Devlete veriyorsu
nuz ve böylece kaynak israfına gidiyorsu
nuz. 

Ekonomik görüşünüz bâzı konularda, özel
likle petrol konusunda devletçi olabilir. Ana
yasamıza göre bu görüş tatbikat bulabilir, 
ama bu bir siyasî tercih meselesMir. Saygı 
duyanız. Siyasî gücünüz varsa gelirsiniz ve 
böyle yaparsınız. Ancak, «En doğru yol bu 
yoldur.» diyemezsiniz. Hele hele Devletin en 
iyi ekonomi yapacağını savunmanızla hiçbir 
surette mutabık değiliz. Bu bir ekonomik gö
rüş olmaktan çıkar, bir sistem meselesi ha
line gelir. Bu itibarla, Devleti bugün bu sa
hada, yarın başka bir sahada tek işveren ha
line getirirseniz, bunun neticesi olarak bir 
gün demokratik hak ve hürriyetlerimizin el
den gittiğine yanarsınız. 

Sonra bu düşünce; yabancı sermayeye ve 
' özel teşebbüse yer vermemek düşüncesi bizi 

Ortak Pazar entegrasyonuna da götüremez. 
Çünkü, Ortak Pazar serbest mal mübadelesi
ne, serbest sermaye mübadelesine ve serbest 
emek mübadelesine dayalı bir ekonomik sis
temdir. Burada ekonomik bir tartışmaya, da
ha derinliğine girmek isterniyoram. 

Muhterem arkadaşlar, o halde bu alanda 
ihtiyacımız nedir, ne yapmalıyız, nasıl yapma
lıyız? Bu suallerin cevaplarını, Anayasa ve 
gerçek anlamda Atatürkçülük doğrultusunda 
karina ekonomi prensiplerine ve modern dün
ya görüşüne uygun en akılcı yoldan bularak 
süratle harekete geçmeliyiz. 

Bugünkü Milliyet Gazetesinde «OPEC» 
(Petrol ihraç e den memleketler teşkilâtı) genel 
sekreterlerinin bir beyanı, var. Herfhalde he
piniz okumuşsunuzdur. Bu beyanda Genel Sek
reter; dünyada petrol ve gazın hrzla tüken
diğini, yenli rezervler bulmak üzere çalışma
ların hızlandırılması lâzımgeldiğini istemiştir. 
Bugün dünyaya. 40 yıl yetecek bir petrol var
lığının olduğunu söyleyen Genel Sekreter, 
«Biz, şimdiki durumu önemli ve nazik olarak 
'düşünüyoruz.» demiştir. Türkiye bu düşün
celerin, bu görüşlerin dışında kalamaz. 

Sevgili arkadaşlarım, dünyada hal böyley-
[ ken, biz hâlâ varlığı meçhul (İnşallah vardır) 
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petrollerimizi kimin çıkaracağı, nasıl çıkara
cağı münakaşalarını- beyhude yere yapıp, za
man kaybediyoruz. Düşüncemiz odur ki, yer
li özel teşebbüs, yalbancı teşebbüs kim çıka
rırsa çıkarsın, çıkarılan bu petroller Türkiye'-
irinidir ve bulunan kuyular Türkiye'nindir. 
Kimsenin bunları alıp, başka yere götürmesi
ne imkân yoktur. Petrol bulup çıkarmayıp, ih
tiyacımızın tamamını dövizle karşılayacağı
mıza, millî menfaatlerin gerektirdiği ölçüde 
ve seviyede özel teşebbüse ve yabancı teşeb
büse bâzı imkânlar vererek, daha az döviz 
kaybına gidecek yolu tercih etmek kanaa
timizce yanlış bir yol değildir. 

Bugün dünyada üç ülke hariç diğer ülke
ler ,ken!di petrol kaynaklarını kendi eli, ser
mayesi ve teknolojisiyle geliştirmeye mukte-
•dir •değildir. Bu üç ülkeden biri olan komü
nist Sovyet Rusya bile son zamanlarda, pet
rol kaynaklarını işletmek üzere Amerika Bir
leşik Devletleri ve Japonya ile anlaşmaya git
tiği bilinmektedir. Günümüzde, Türkiye'de bu 
alandan yerli özel teşebbüsü ve millî menfaat
lerimize u'ygun arama ve işletme yapacak ya
bancı işletmeleri kovma gayretleri tasvibedi
lecek gayretler değildir. Ajdalet Partisi bu 
görüşünü, hiçbir suçlama ve zorlamadan kork
madan sonuna kadar savunacaktır. 

.Muhterem arkadaşlarım, birçok meseleler
de olduğu gibi bu petrol konusunda da ge
liniz bâzı asgarî müştereklerde birleşelim. 
Birbirimizi doğru anlamaya çalışalım. Ana
yasanın 130 ncu maddesini doğru ve gerçek
çi olarak eleştirelim. Petrol endüstrisinin bir 
kül olarak diğer endüstri dallarından ayrı 
bir özellik taşıdığını kabul edelim. 

Sayın senatörler, yukarıda arz ettiğim hu
suslarla huzurunuza gelen Petrol Reformu ka
nunu tasansmiin yanlış ve tutarsız tarafları 
yanında olumlu yönlerinin de bulunduğunu; 
fakat yeterli olmadığını ifade etmek bizim 
için bir vazife olacaktır. Tasarıda : 

1. Hususî teşebbüse öncelik terkcdilerek, 
petrol arama ve işletmede öncelik Kamu İkti
sadî Kuruluşlarına devredilmiştir. Ancak, fi
nansman ve teknoloji ile ilgili zorunlulııkarı 
gözönünde bulundurarak, özel sektörün ara
ma ve işletme yapabileceği kabul edilmiştir. 

2. Arama ve işletme ruhsat süreleri kısal
tılmıştır. 

; 3. İhtilâfların halliyle ilgili komiserlik 
müessesesi kaldırılmıştır. 

4. Petrol hakkı sahipleri için tanınan özel 
vergilendirme rejimi, Anayasa ve Türk Devle
tinin hâkimiyet hakkına aykırı görüHüğü için 
kaldırılmış ve petrol hakkı sahipleri genel ver
gilendirme rejimi içine alınmıştır. 

5. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânına 
uygun olarak rafinaj faaliyeti kamuya hasre
dilmiş ve yabancı menşeli hampetrole dayana
rak rafineri kurma imkânı kaldırılmıştır. 

6. Nispî tükenme payı kaldırılmıştır. 
7. Yeniden ithal eclileek sermayeye kur 

garantisi kaldırılmıştır. 
8. Petrol ve petrol mahsullerinin ihracı ha

linde, ihraç bedelinin ithal edilmiş sermayeye 
mahsubu hükmü kaldırılmıştır. 

9. Piyasa fiyatı tarifi değiştirilmiştir. 
10-. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adiyle 

yeni bir teşkilât düşünülmüş ve bu Genel Mü
dürlüğe bâzı imkânlar sağlanmıştır. 

11. Yerli hampetrole öncelik tanınmıştır. 
12. Deniz aramalarıyle ilgili yeni hüküm

ler getirilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, kı'saca özetledi

ğim bu değişiklikler üzerinde ayrı ayrı du
rup vaktimizi almayacağım. Bunların içerisin
de önemli gördüğümüz bir iki hususa, deği
nerek, diğerleri için de, maddelerin görüşül
mesinde sırası geldiğinde düşünceleııimizi ifa
de ve izah etmek üzere sözlerime son verece
ğim. 

'Sayın senatörler, 3 ncü maddede; «Müsaa
de, arama veya işletme ruhsatnamesiyle bel
ge almak hakkı, Devlet adına, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerine aittir.» denmesi yanlıştır. 
İhtisaslaşmış bir millî kuruluşumuz var iken 
ve bugüne kadar 19 senedir bu millî kurulu
şumuz, verilen imkânlar ölçüsünde başarılı 
olmuşken, yeni kamu kuruluşlarını bu saha
ya sokmak zararlı olacaktın* ve birçok dupli-
kasyonlara, kaynak israfına yol açacaktır. 
Nerede ne gücümüz varsa Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına verelim ve bu Kuruluşu
muzu daha çok başarıya götürelim. Bu doğru 
yoldu. Çünkü, kuruluş gayeleri haricinde her
hangi bir ihtisaslaşmaları bulunmayan saha
ya diğer iktisadî kuruluşlarının kanunla sok
mak büyük çapta kaynak israfına yol açacağı 
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gibi, bu kuruluşlar kendi ihtisas sahaların
daki çalışmaların da aksatacaklardır. 

Sonra peitrol faaliyetleri, çok büyük malî 
imkânlar yanında mütemadiyen inkişaf eden 
bir teknolojinin günü gününe takübedihııesini 
ister. Sair kamu kuruluşlarımın kendi meş
galeleri yanında böyle bir çalışma yapmala
rı mümkün değildir. 

Diğer en önemııli mahzurlarından birlisi de, 
Kamu İktisadî Kuruluşları 440 sayılı Kamıma 
göre 'kârlılık ve verimlilik esasıma güre ça
lışırlar. Petrol aramaları ise, herkesim bil
diği gibi, riskli bir iştir. Petrol yoktur diye 
terk edilmiş bir sahaya, yeniden bir Kamu 
İktisadî Teşebbüsünün girmesi, burada â'ki-
beti meçhul! masraflar yapmışımın yetki ve 
Cesaretini kendisimde bulımıasr mümkün değil
dir. 

Bu itibarla, tasarının 3 ncü maddesi yan
lıştır ve isabetsizdir. Bumun değiştirilmesi 
hususunda Sayım Başkanlığa bir önerge tak
dim edeceğliz. 

Ayrıca, nispî tükenme payının ve özel 
vergi'lemdirme esaslarının Anayasaya ve Türk 
Devletimin hükümranilıjk haklarına aykırıilı-
ğını iddia etmek doğru ve gerçekçi bir gö
rüş değildir. Çünkü, nispî tükenme payı, 
iddia edildiği gibi bir rezerv amortismanı 
değildir. Bu pay, ekomomik bir unsurdur. 
Yeraltı servetlerinim bilinen miktarına göre 
teşkilâtınızı kurmak ve yatırıımlarınızı yap
mak mecbıuiyetindesinliz. Halbuki zamanla 
bu zenginlikler azaılacajktır. 

Bu itibarla, uzun süre petrol ameliyesini 
aynı 'ekonomik baza oturtabilmek içim bir 
nispî tükenme payı koymaya mecbursunuz. 
Bu, ekonominin genel kaidesine uygun oları 
bir husustur. Bunum, iddia edildiği gibi mül
kiyetle de hiçbir .suretle alâkası yoktur. Nispî 
tükenme payının gayesi ekonomiktir. Tasarı, 
rezerv anüortismamımı Anayasaya ayjkırı bul
duğu halde, rezerv esası üzerinden hesapla
nan maliyete müstenit tükemme payının deva
mında mıahzıır gönme'mliştİr. Bu anlaşılması 
güç dlam bir husustur. Nispî tükemme payı
mın kaildıriılimasını bu izahlar içerisinde anla
tmak mümkün değildir. 

Muhteremi arkadaşlarım, diğer bir husus 
da vergilendirme ile ilgilidir. Burada itirazı-

I mız şudur; halen mer'i olan jkanunun gerek
çesinde, «Umumî Vergi Hukukundaki boş
luklar Petrol Kanununda vergiye ımütealıldk 
hususî hükümler konulmak suretiyle doldu
rulmuş ve petrol araştırmaılarımıın teşvik ba-

I kımıııdan bir petrol şirketinin tabi olacağı 
Vergi rejimini ve miktarımı tek bir kanunda 
görüp, tetkik edip, öğremlebilrmesi sağlanmış
tır.» demektedir. Getirtilen tasarı bu gerek
çeyi çürütmüş değildir. Gerekçe olduğu gibi 
yerinde durmaktadır. 

Buradaki itirazımız yanlış anlaşılmasın : 
Daha az vergi alınsın deme|k değildür. Pet
rol arama ve işletilmesi1 riskli bir ameliyedir. 
Bunu yapan, yerli ve yabancı' petrolcüyü kuş
ku içinde bırakmamak gerekir. Petrolcünün, 
umumî vergi mevzuatına bağlanması yatırım 
şevkimi azaltır endişesindeyiz. Onum için bun
ları ifade ediyoruz. 

Vergi nispeti ne olacaksa, - ki, komisyon
larda bu husus uzun uzun tartışılmıştır. Umu-
mî vergi rejimi içerisinde petrolcülerin de 
vergi nispetini hesabedelim bunum nispeti 
% 50 mi olur, % G0 mı olur, bunu açık ola
rak getirelim. Aksi halde umumî vergi mevzua
tı değişiklijkleri ihtimali yatırını imkânlarımı, 
yatırım arzusunu kısıtlayabilir. 

Yine, mer'i kanuna göve vergilendirmenin 
Anayasaya aykırılığı iddiası izahı güç bir hu
sustur. Nitekim gelen tasarı da, genel vergi hu
kukuna istisna teşkil edem bâzı özel indirimleri, 
mıa-rafları kabul etmiştir. Bu itibarla, gerekçe
nin bu kısmı ile de mutabık olmadığımızı ifade 
etmıek isteriz. 

Muhteremi arkadaşlarım, Ikomuşnıamı burada 
bitirirken, tasarınım diğer yönlerini genellikle 
olumlu karşıladığımızı ifade eder, grubum adı
na hepinize saygılar «urlarımı. (A. P. sıra lalım
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayım İhsan Topaloğlu, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkam, çok değerli 
arkadaşlarım j 

Petrol Reformu kanunu tasarısı üzerinde 
I görüşmeye başlarken, biraz evvel konuşan sa

yın sözcünün noktasından başlayarak, tarih
çesinde bâzı ekler yaparak bâzı noktaları açık-

1 lığa kavuşturm'ak idin çaba sarf edeceğim. 

667 -
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Osmanlı Devrimin petrol konusu çabaları 
üzerinde durmayacağım. Çünkü Osmanlı Dev
rinde bâzı şahıslara verili en aramaların dışın
da önemüi bir hareket Tüıikiye ve Osmanlı 
Devleti bakımından ol'mamıştır. 

An'cafe, «Turkish Petroleauım Company.» 
diye kurulanı Şirket, Deutsche Bank ve Shell 
grulbunun teşkil ettiğli ve Güllbenkyan'ın 
% 5 ortalk Olduğu bir şalkett'i. Bu, içerisünde 
Türiklerlln bir hissesi veya etkisi olmayan bir 
kuruluştu. Bu kuruluş Bininci Dünya Sava
şının kaybından sonra, dliğer Amerikan ve 
İngiliz şirketleri arasında paylaşıldı ve 
«Turküsh Petroleiiuım. Coımpany» ismi kaldırı
larak; sonradan «Irak: Petroleium Company» 
haüine geldi. 

Asıl önemli taraf Türkiye Cumhuriyeti 
ıkuruldvJküan sonradır. Türkiye Cumhuriyeti 
[kurulduğu devrede, 1922'lerde memleketimiz
de bâzı şahısların faaılayetlerini görmekteyiz. 
Bunlar arasında Kovalski isimin de bir zat; 
Puffk, Hasankale, Nafti'k, Divanı Hüseyin, 
Kürzot çevrelerinde bâzı aramalar yapmış
tır. Daiha sonra Profesör Grandjean; Kima-
igill, Puük, îlasanlkale, Kürzot, Siirt, Cizre mın
tıkalarında tetkikler yapmıştır. 

Bu Grandjean'm yaptığı tetkik üzerine, 
«Standart Oil Company» Hükümete müracaat 
etmiştir; fakat bu yabancı şirketin müracaatı 
o tarihte reddedilmiştir. Yabancı şirketlerin 
Türkiye'de çalışmaları, o zaman bu 1922 - 1923 
tarihlerine tekabül eder, kabul edilmemiştir. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyetinin, ku
ruluşundan itibaren, liberal bir ekonomi yönelt
tiği bir devre vardır. Bu dönem de 1923'ten 
1930'lara kadar devanı eder. Bu süre içerisinde 
memleketimizdeki bâzı şahısların teşebbüsün
den daha ileri gitmeyen çabalar sarf edilmiştir 
ve bu ara 1926 yılında 792 sayılı Kanun çıka
rılmıştır. 792 sayılı Kanunun temelinde Devlet 
ve fertlere imkân verilmiştir. Ancak, size bu
nun müzakerelerinden bâzı konuşmaları okuya
cağım. Cumhuriyetin liberal bir sistem içeri
sinde yöneltildiği devrede, bu konuşmalarda da
ha devletçi bir «görüşün hâkim olduğunu gös
termeye kifayet eder zannediyorum. 

24 . 3 . 1926 tarihli 76 ncı İçtimanm birinci 
celsesinde Ticaret Vekili Ali Cenani Bey (Gazi
antep) şöyle konuşuyor : 

Efendini: Elde mevcut bir maden kanunu 
vardır. Bu kanun mueilbince Türk - Ecnebi her 
fert bir istida ile muayyen bir sabada taharri 
hakkını istihsal eder. İsltidayı vermekle beralber 
tabiatıyle temadi eder muamelesi itmam olu
nur. Ruhsatnamesini alır ruhsatnamenin ahkâ
mını itmam ettikten sonra imtiyaz alması mec
buridir. Hükümet ona imtiyazı vermezse ken
disine hakkı itiraz verilir. Binaenaleyh, petrol 
madenlerinde efradın höyle bir hakkı ihraz et
mesine mâni olmak için bu madde konulmuş
tur (ıBu birinci maddeyi kastediyor). Yalnız 
Hükümet taharri ettirebilir. 

Yusuf Kemal Bey (Sinop), Devlet - Hükü
met ilişkilerini açıklığa kavuşturur ve kanunda 
«Hükümet» kelimesi geçtiğinden bahis konusu 
ederek, bunun yerine «Devlet» kelimesinin ko
nulmasını istemektedir. Bunun münakaşasını 
yaptıktan sonra; «Daha önce konuşan Muhtar 
Beyin pekâlâ izah buyurdukları üzere, burada 
bir nevi inhisar hakkı vardır. Bu Devletindir. 
Yani Frenk tabiriyle «Etantize» edilmiştir. Bu 
budur, başka bir şey değildir.» der. Daha son
ra söz alan Maliye Bakanı Hasan Bey (Trab
zon) (Hasan Saika Bey) şöyle konuşuyor: «Ale-
lumum meadin hakkında herkesin ve hattâ ec
nebi teb'asmm serbestçe haiz olduğu hakkı tahar
rinin, petrol madeni için de verilmesine imkânı 
siyasî ve idarî mevcut değildir.» 

ıSonra Denizli Milletvekili Mazhar Müfit 
Bey ilâve ediyor: «Şimdiye kadar teharri ruh
satnamelerinden hiçbir faide hâsıl olmamıştır. 
Bilhassa petrol siyasetinin nasıl âlemşümul bir 
siyaset olduğu malûmunuzdur. Binaenaleyh, 
petrol gibi mühim olan bir meselede Hükümet 
ötekine berikine taharri şeklinde ruhsatname 
vermemek için, bu kanunu yapıyor.» 

Değerli arkadaşlarım, bu müzakerelerin so
nunda kabul edilen 792 sayılı Kanun memleke
timizde ilk defa, Hükümetin bir çalışma yapmış 
olması; yani faaliyete geçmesiyle başlamıştır ve 
bunu, sonradan Atatürk'ün getirmiş olduğu 
devletçiliğin de habercisi olarak kabul etmek 
mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, petrolün önemi her
kes tarafından bilinmektedir. Siyasî, iktisadî, 
ve millî savunma bakımından önem taşıyan bir 
kaynaktır. Petrol, petrol şirketlerinin yıllarca 
yürüttükleri kesif aramalar sonunda bugün 
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enerji kaynağı olarak da mühim, bir yer tut
maktadır. 

^Komisyon getirmiş olduğu gerekçede bunu 
«gazyağı devri, benzin devri» diye ayırmıştır. 
Benzin motoru ve dizel motoru arasındaki mü
cadelenin ve dizelin katline varan faaliyetlerin 
bu petrol faaliyetleri ile ilişkili olmasını nor
mal karşılamak yerinde olur. Yani, petrol de
diğiniz zaman, bugün enerjideki almış olduğu 
hâkim yerini, büyük şirketlerin çabalarına da 
bir ölçüde bağlamak yerinde olur. Tabiî Tür
kiye'de 'de o zaman bir petrol konusu ortaya 
çıkmıştı. Cumhuriyet devrinin ilk kuruluş yıl
larında Musul hadiseleri cereyan etmişti ve 
Musul'dan ders alınarak, (açıklıyor burada, 
2189 sayılı Kanunun gerekçesinde) Hükümetin 
doğrudan doğruya petrol- aramasını ve mükte
sep haklara riayetkar olmasını da ileri sürüyor. 
Dalha önceki 792 sayılı Kanunun müzakeresin
de, o zamanki Ticaret Bakanı, sorulan bir su
ale karşı da, yurdumuzda iki tane ruhsatın 
mevcut bulunduğunu; birinin Van'da, birinir. 
de Rize'de okluğunu ifade ediyor. Zannediyo
rum. ki, Kürzot ile Rize civarındaki mevcut bir 
sızıntıya ait şeyler olsa gerek... 

2189 sayılı Kanunun gerekçesinde, Hükü
metin bu işe el koyması lüzumu uzun uzun an
latılıyor; özel teşebbüsten bir fayda gelmedi
ğini, hattâ zaman zaman bâzı şahısların yaban
cı memleketlerde kapılara müracaat ederek or
taklık aradıklarını söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, 2804 sayılı MTA Ka
nunu ile memleketimizde petrol yeni bir arama 
devresine girmiştir. MTA nm çalışmalarını ben 
birçok kez burada grup adına yaptığım ko
nuşmalarda açıkladım. MTA Enstitüsü ilk defa 
olarak memleketimizde ilmî diyebileceğimiz 
hüviyette çalışmalar yapmıştır. Memleketin je
olojisi, jeofiziği ile beraber çalışmalara girmiş
tir. Daha önce yapılan 1934 yılındaki sondaj 
ise (1341 metre) petrolsüz bitmiştir. Yalnız o 
zaman imkânsızlıklar içerisinde buna ciddî bir 
arama, esaslı ilme dayanan bir arama demek 
mümkün değildir. 

MTA; memleketin jeolojik haritasını yap
makla işe başlamış ve bilindiği gibi 1944 yılın
da 800 binlik jeolojik haritayı neşretmiştir. Bu
na dayanarak ciddî aramalara girişmiştir. MTA 
bu aramalar sayesinde, bütün iddiaların hilâfı

na söylemek lâzımdır ki, başardı olmuş ve 1940 
yılında Maymune mevkiinde petrolü keşfetmiş
tir. Maymune mevkii Raman strüktürünü orta
dan kesen bir geçiştir. Orası daha alçak olduğu 
için, sondaj orada yapılmıştır. Daha sonra, harp 
yıllarının zorlukları içerisinde 1945 yılında 8 
'numaralı kuyuda iktisadî petrolü bulmuştur. 
1945 yılında bulunan bu kuyudaki petrolün 
miktarı, o zaman gerekçede yazıldığı gibi 28 ton 
değil 70 tondur. 

Bundan sonraki faaliyetlerini MTA devanı 
ettirmiştir. Ancak, bu devrede İkinci Dünya Sa
vaşının bitmesiyle ortada yeni iktisadî ve siyasî 
görüşler yaygın hale gelmiştir ve memleketimiz
de maden tetkik aramanın şartlarını ve çalış
malarını tenkit eden ve kötüleyen bir neşriyat 
ve mücadele başlamıştır. Çünkü, petrol bulu
nunca, bununla ilgili şirketler veya kimselerin, 
jeolojik yapısı, s'trüktürü değişik olan memleke
timizde petrol bulma ve büyük yataklar keşfet
me ümidi ile yaptığı neşriyat ve çabalar ortaya 
«çıkmıştır. 

1945 yılından sonra faaliyet devam etmiş; 
1951 yılında, yine gerekçenin hilâfına, 2 numa
ralı Garzan petrol kuyusu açılarak petrol keş
fedilmiştir. Bilmiyorum, ıSayın Komisyon bu ge
rekçeyi, bu rakamları nereden aldılar ? Bizim 
bildiğimiz bu şekildedir. Hattâ 1951'de Garzan' 
m keşfi, doku itibariyle sıkı bir yere tesadüf et
tiği için, 9 numaralı kuyudan sonra ancak bir 
pstrol sahası olarak meydana çıkmıştır. Bu da 
il.953 yılma tekabül eder. O zaman porozitesi 
yükaek bir saha olduğu meydana çıkmıştır. On
dan evvel Fam Vık nammdaki mütehassıs bi
rinci bulunan sahada 300 bin ton rezervden 
bahsetmekte idi. 

Şimdi bütün bunlara bakarsak; bildiğimiz 
kadarı ile Atatürk'ün devrinde hiçbir yabancı 
şirkete bir arama ruhsatı vermediğine ve özel 
teşebbüsünde o sıra herhangi bir faaliyeti ol
madığına göre, Atatürk Devrinin devletçi, pet
rolde tamamen devletçi olduğunu kabul etmek 
zorunlunluğu vardır. 

Yabancı şirketlere Atatürk Devrinde bir 
ruhsat verilmemiştir. Reform kanunu yapar
ken, 12 Mart Muhtırasından sonra, «Atatürkçü 
görüşle» denildiği zaman, bu şekilde bir kanu
num 'hazırlanması beklenmeli idi. Demin sayın 
arkadaşımın söylediği gibi, o zaman meclislerde 
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kabul edilen programa göre bir kanun tasarısı 
hazırlanmıştı. Burada bu anlayış içerisinde Dev
lete ağırlık verilmişti ve Meclisler politik duru
mu gözönünde tutarak, 2 nci maddede, yabancı 
şirketler için Bakanlar Kurulu kararı ile ara
ma imkânı düşünülmüştü. 

Yalnız bu kanun sonradan değişti. O zaman 
partili olan sayın arkadaşım tarafından değil; 
fen kanun, Sayın Devres tarafından Meclise 
sevk edildi. Bu, ikinci kurulan Hükümet zama
nında idi. Yani, bendenizin bulunduğu devrede 
bu kanun Meclise sevk edilmedi. Bir defa bu 
yanlışı tashih etmek isterim. Bu kanunda ta
biîdir ki, orada bulunan arkadaşlarınızın görü
şü hâkim olacaktı. Çünkü, Cumhuriyet Halk 
'Partisi mensubu olarak bu işte bizim görüşü
müz tam devletçidir, ama bu kanun yapılışında 
bâzı yabancılara da imkânlar sağlanmıştır; fa
kat 6326 sayılı Kanunun tam liberal olduğu ve 
biraz sonra izah edeceğim gibi, bugüne kadar 
başarılı olmadığı kanısını taşıdığımıza göre bu
nun karşısında, olan görüşü koymak ve memle
ketin bugün herkesin kabul ettiği gibi, her sene 
artan döviz ihtiyacını ortadan kaldırmak için 
ciddî çabalara ihtiyaç vardı. Bunun için de Dev
let teşebbüsüne, bunun zımnında Türkiye Pet
rollerinin güçlendirilmesi ve memleketin her 
yerinde rahatça çalışabilme imkânının sağlan
ması, öncelikler verilmesi öngörülmüştü]*. 

Daha sonra, Petrol Kanununun gerekçesi ay
nen muhafaza edilmekle beraber, 2 nci. 6 ncı 
maddesinde ve daha sonraki önemli maddelerin
de değişiklikler yapılarak Meclise sevk edildi. 
•Sonunda Meclis komisyonlarında değişikliğe 
uğrayarak Hükümetin sevk ettiği kanun mahi
yetinden bir hayli uzaklaşmış oldu. 

Değerli arkadaşlarım, 6326 sayılı Kanun 
1954'de çıktığı zaman, hâtıralarınızı tekrar can
landırmak için söylüyorum ,o kanun hakkında 
o zamanda mevcut partilerarasmda geniş müna
kaşalar olmuştu. O kanunun bir 136 ncı maddesi 
vardı. Şirketlerle devlet arasında, tarafların 
herhangi birinin kabul etmediği hallerde her
hangi bir feshi öngörmüyordu. Bu madde o za
man kanundan çıkarılmıştı. O, o zamanki Cum
huriyet Halk Partisinin seçim propagandasını 
yapan Genel Başkanı Sayın İnönü'nün mücade
lesiyle olmuştu. 

Daha sonra Cumhuriyetin kurucularından 
olan Sayın İnönü'nün 1965 .yılındaki seçim pro

pagandasında söylediği; «Türkiye'de devletleş
tirilmesi lâzım gelen tek şey nedir diye bana 
sorulsa, petroldür derim» sözü önemlidir. 

6326 sayılı Kanun bu şartlar altında çıktı. 
Tamamen özel teşebbüse imkân veren, özel te
şebbüs namı altında da yabancı şirketlere im
kân veren bir kanundur. Kanunu, bütün libe
ral hükümleriyle dünyadaki mevcut petrol ka
nunlarının en liberali olarak vasıflandırmak 
mümkündür. Bu şekliyle 18 -19 yıla bastık.; fa
kat bugün bir faaliyet içinde bulunulmaktadır. 
O kanunun içerisinde, meselâ 16 ncı maddesinde 
bâzı idarî hususlar vardı. Sajnıı İnönü o zaman 
o kanunu kapitüle bir kanun olarak nitelemekte 
idi. 

O kanunda her şey hüsnüniyete bağlı bıra
kılmıştı. Biz kanunlarımızda genel olarak, ni
yetten çok, daima tedbirli ATe suiistimalleri ön
leyici hususlar getirecek bir sistem güderiz; fa
kat o kanun her şeyi hüsnüniyetle yabancı şir
ketlerin petrol bulacağı görüşüne dayandırmak
ta idi. 

Değerli arkadaşlarım. Petrol Kanunu 1954 
de çıktıktan sonra o zamana kadar bulunan Ra-
maıı ve Garzan sahası civarı her şirket tarafın
dan 8 ruhsat alındığına göre. kapatıldı ve bu 
arada da Türkiye'nin birçok yerleri kapatıl
dı. 

Şimdi, size şurada bâzı haritalar gösterece
ğim. Haritaların boyu bir miktar küçük olmak
la beraber, oldukça yeterlidir. Meselâ şu harita 
(Hatip elindeki haritayı Genel Kurula göstere
rek) 5 nci Bölge dediğimiz Siirt mıntakasım 
gösterir. Bu kırmızı gördüğünüz noktalar Tür
kiye Petrollerinindir. Eaman ve Garzan sahası 
buradadır. Bunun etrafı yabancı şirketler tara
fından çevrilmiştir. 

5 nci Bölgede bulunan Silvanka sahası - ki, 
sonra Türkiye Petrolleri bunu aldı, ben bura
da birkaç sefer bahsettim, bu defa haritada 
göstermeyi uygun gördüm - Garzan sahasının 
39 numaralı kuyusunun 150 metre ilerisindedir. 
Burada Mobil petrol bulmuştur, gravitesi (20) 
düşük olduğu için çıkarılmamıştır; yılda 20 - 30 
bin ton istihsal yapmıştır. Sonra Türkiye Pet
rolleri, zannediyorum 1971 yılında 150 bin ton
luk istihsal yapmaktadır. Mobil Şirketi kendin
ce ağır olan bu petrolü işlemekte ekonomik bir 
sebep görmemiştir. 
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Bunun dışında, Shell'in bulduğu sahalarda 
evvelâ bu nımtukadadır. Kayaköy ise; yine bir
çok kere- tekrar ettiğim gibi, MTA Enstitüsü 
tarafından gravimetrik etütleri yapılmış ve pet-
irol ihtimali yüksek olan bölgelerden, biri idi. 
Yalnız, Türkiye Petrolleri Raman ve Garzan 
çevrelerinde petrolleri kapamak durumunda ol
duğu için (8 ruhsattan fazla) oralara kadar gi
dememiştir. Günkü 8 nei Bölgede, Türkiye Pet
rolleri sahasının her yerinde, neresini açsanız, 
hemen bir petrol ameliyesine rastlarsınız. 

Bütün bu sahaları gösteren, burada gördü
ğünüz harita 1956 yılı itibariyle yapılmıştır. 
Şurası 1956 yılında Adıyaman - Garzan sahası
dır. Burada şu gördüğünüz mavi yerler Esso'ya 
aittir. Adıyaman'ı içine alır. Burada petrol ol
madığı için terkedip gitmiştir. 1971 yılı Petrol 
.Dairesinin raporundan öğrendiğimize göre, Tür
kiye Petrolleri 'burada petrol keşfetmiştir. Gün
de 3 - 4 bin varil petrol istihsal eder. 

Simidi, bu çalışmaları anlatırken, size bâzı 
bilgileri de verdikten sonra 'bir sonuca varmak 
istiyorum. 

Petrol Kanunu çıktıktan sonra yabancı şir
ketler Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde 
geniş sahalar kapladılar ve 1.960 yılma kadar sü
ren jeolojik, jeofizik faaliyetlerde bulundular. 
O devre ait faaliyetlerin hepsini bir araya getir
diğimiz zaman, memleketimizde yapılan i 2G0 
ekip - ay civarındaki çalışmanın; yabancı şir
ketin sayısı 60 olduğuna göre, 731 ekip - ayının 
yabancılar, 481'inin Türkiye Petrolleri tarafın
dan yapıldığı; jeofizik olarak 907 ekip - ayının 
yabancıların, 316 aynım da Türkiye Petrolleri 
tarafından yapıldığı görülür. 

'Sondajlara gelince : Daha ziyade sahaların
da istihsali artırmak için çok sondaj kuyusu ac
ımak mecburiyetinde olmaları dolayısıyle, 
memleketimizde yapılan sondajların % 62'sinin 
Türkiye Petrolleri tarafından yapıldığı, % 38' 
inin de yabancı şirketler tarafından yapıldığını 
görürüz. 1 000 371 000 metre sondaj yapılmış
tır; bu oranlar içerisinde. 

Değerli arkadaşlarım, keşiflere gelince: Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bulunan 30-31 
keşfin 16'sını yapmış durumdadır, 15'i ise ya
bancı şirketler tarafından yapılmıştır. 

Burada önemli bir noktaya değinmek iste
rim. 6326 sayılı Petrol Kanununun amacı, mad

desinde olduğu gibi, petrol kaynaklarımızı özel 
teşebbüs eli ve imkânlariyle süratle geliştirmek 
idi. O zaman çalıştığını müessesenin içerisinde, 
bu işlerde aktif bir rolüm olmamakla beraber bir 
zamanlar, 6127 sayılı Kanunla kurulan Türkiye 
Petrollerinin dahi kurulmaması, tümünün ya
bancı şirketlere yaptırılması şeklinde kulağımı
za gelen söylentiler ve konuşmalar vardı. 

Türkiye'de petrolün bulunacağı; fakat ken
di imkânlarımızla bunun olmayacağı iddiaları 
ileri sürülüyor, paramızın ve tekniğimizin ol
madığı söyleniyordu. Bugün varılan sonuçlara 
göre biz, Türkiye'de petrol olması lâzımdır, bu-
luunacaktır ümidini taşımaktayız. Zaten onun 
için lıımları savunmakla meşgul olmaktayız. Pet
rol bulunaeaksa, bu görev için yabancı şirket
lere ağırlık verilmişti. Bu kadar büyük şirketle
rin bir araya geldiği memleketimizde, eğer bu 
petrollerin şimdiye kadar kâfi miktarda bulu
namamasının suçlusunu aramak icabeder.se, ta
biîdir ki, yabancı şirketlerde aramak lâzım ge
lir. Çünkü görev onlara aitti, biz kendi 'güçsüz
lüğümüzü o kanun çıkarken Bakanın konuş
masından, gerekçesinden anlamaktaydık. 

Öyle ise, bugün Türkiye Petrollerini bâzı 
konuşmacıların, sözcülerin; «Petrol bulamadı, 

• az buldu.» şeklinde iddialar ileri sürmesi veya 
itham etmesi doğru değildir. Türkiye Petrolleri 
kendi imkânları içerisinde kâfi derecede çalışmış 
ve başarılı olmuştur. Bugün de reform kanunu 
yapılırken müessesemize dayanarak ve güvene
rek memlekette petrol bulunabileceğini düşü
nenleri de kınamamak lâzımdır. Çünkü, yabancı 
şirketler hiçibir zaman Türkiye'nin değil, kendi 
çıkarlarını hesabedeceklerdir. Bu tabiîdir. Bunu 
herkesin kabul etmesi lâzımdır; ama benim çı
karlarım ona ters düştüğü zaman kendi millî 
şirketimi, millî kuruluşumu güçlendirmem de en 
tabiî hakkım ve görevim olmalıdır. Yoksa ya
bancı şirketler kendi buldukları petrolü; Batı 
Raman 101 kuyusunu işletmemek ister, tutar 
yıllarca elinde, «Orada petrol ağırdır.» der. Sil-
vanka sahasını işletmemek ister. Komisyonda 
sayın Bakandan o zaman sormuştum. Maalesef 
bugün işlettiği sahaların dahi nasıl işlediği ne 
şekilde işlediği, hakikaten Türkiye'nin şartları
na uygun mu, ihtiyaçlarına uygun mu işlediği 
hakkında da katı bir şey söylemek mümkün de
ğil. 
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Oradan dönüp şunu söyleyeceğini; rezervler 
hakkında verilen rakamlar; dünya rezervleri 
hakkındaki rakamlar da o ölçüler içerisinde alın
malıdır. Petrolde rezerv meselesinin halli, zan
nedildiği kadar basit değildir. Bunlarda birçok 
politik etkiler vardır, politik tesirler olabilir; 
kendi çıkarları istikametinde. Onun için, bu 
rakamlar üzerinde durarak, şu kadar ton vardı, 
bu kadarı bitti, şu kadar lâzımdır, bunun için 
şu milyar .gerekir şeklindeki hesaplar doğru de
ğildir. Çünkü, memleketimizde 10 milyar lâfı 
söylenmektedir bugün. Bu bir zaman, bir büyük 
şirket tarafından 30 milyar olarak yazılmıştı 
gazetelerde. Bu rakamların sıhhatini münakaşa 
etmek bence yerinde olmaz. Çünkü, yarın şu 
aramalar sonucunda bir iki sahanın keşfedilmiş 
olması, memleketimizde olan birkaç milyon ton 
petrol rezervini (bugün 6,5 milyon ton) bulmak 
ihtimalini daima yaratabilr. 

Memleketimizde petrol rezervi üzerinde 
ikincil olarak yapılan usullerle sahaların hayatı 
uzatılabilir. Tatbik edilmektedir Türkiye Petrol
leri tarafından. Garzan sahasının 1960 yılında 
üretimi düşmeye başladığı zaman, o zamanki 
teknik arkadaşların tavsiyesi üzerine sulama, 
basma usulüyle bugün orası hâlâ istihsal yapan 
bir saha halindedir. 1951'den bugüne kadar 22 
yıl gibi bir zaman geçti. 20 yıl kabul edecek 
olursak; 20 yıldır petrol verir. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Kanununda 
ikinci bir değişiklik 1975 yılında oldu. O zaman, 
rafinerilerde ithal ham petrolle yapılan faaliyet
lerini de petrol ameliyatından sayılması ve ama
ca; yani yeraltı servetlerimizin süratle bulunup 
işletilmesine aksi tesir etmeyeceği sürece 
böyle yürütüleceği kabul edildi. Bu da, 
yalbancı şirketlerin ithal hampetrolü yoluyle 
çalışabilmesini sağladığı için, memleketimizde 
petrol bulma arzularını bir ölçüde gidermiş ola
cak ki, nitekim 1960 - 1961'den sonraki arama
larda hızlı bir düşme görülür. 

Demin bahsettiğim ve gerekçede yapılan ko-. 
ıraya da ayrıca değinmek isterim. Gerekçede 
maalesef, bildiğim kadariyle, bâzı rakam hata
ları, bâzı bilgi hataları mevcut. Tutanaklara ge
çeceği için bunların düzeltilmesinde yarar var
ılır. Meselâ, 1944Ue Garzan'ın keşfedildiği yazı
lıdır. Bildiğiniz gibi, 1951 'dir. 

Sonra Türkiye Petrollerinin bulduğu petroller 
do yüksük graviıteli olanları da vardır. Meöölâ, az 
olmakla beraber, Kurtalan 31 gravitelidir. Çelik
li hattâ 40^a kadar gravitesi olan petroldür. Shell -
in sahasının yanında bulduğu son sahadaki pet
rolün gravitesi 31'dir. Bütün bunları gözönünde 
tutarsak, orada düzeltilmesi lâzım gel<e<n hususlar 
vardır. Eğer arzu 'ederseniz 'benim birer birer 
onları açıklamam da mümkündür. 

Meselâ Batı Ratman'dan 100 - 300 varil istih
sal yapılır, denmektedir. Halbuki bir zaman 
5 500 varile kadar istihsal yapmaktaydı. 

Kuyu 'Sayılarında hataılar Acardır. Bunların 
düzeltilmesinde gelecek bakımından yarar vardır. 

Değerli arkaıdaşTanm, yabancı şirketlerin bu
gün kârlarını Türkiye'de faaliyet gösterdikleri 
süredeki kârlılık durumlarını alırsak, bâzı 'takri
bi rakamlar söylenebilir, katiyi söylemek mümkün 
değiTdür. Çünkü petrol şirketlerinin kâr ve mu
hasebe defterlerine tam girmek 'imkânsızdır; fa
kat yapılan etütlerden, bâzı bilgilerden istifade 
ederek bir 'hesap yaparsak, bugüne kadar Türki
ye'ye ithal edilen 41 milyon ton hampetrolden 
ton başına 5 dolar kâr ettiklerini hesaplayacak 
olursak 205 milyon dolar eder ki, bu 3 milyar 
Türk lirası civarında bir kâr sağlamışlardır de-
TnektL'. 

Bunun dışında, 34 milyon ton hampetrol iş
lenmiştir; Türkiye'de ürün olarak satılmıştır. Ge
çeklerde Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi bu
rada görüşülürken, Devlet Bakanı Sayın Bayka-
ra 75 lira rafineri kârını kabul etmişti. Buna 
göre 2,5 milyar lira da o eder. 

Bunun dışında 15 milyon ton civarında yerli 
hampetrol üreîilmüştir. Bunun da kârlarını; sa
tış kârlarını ve tevzi kârlarını koyarsak, bu kâr
ların 8 milyar lira civarına varacağını besap'la-
nıaf-: 'mümkündür. 

Bu ara memleketimizde yapılan yabancı ser
maye yatırımları ise, takriben 2 milyar civarın
dadır. Bunun 1,200 - 1,300 milyonu aramalar 
için sarf edilmiştir. Rafineri için de 700 milyon 
civarında bir yatırımları olmuştur. 

Buna karşılık, Türkiye Petrollerinin 1,300 
milyon civarında araima yatırımı olmak üzere, 4 
milyarın tütünde yatırım yaptığı görülür. Demek 
ki, biz kendi mıkânl arımızı küçümsediğimiz tak
dirde ya yabancıların hiçbir yatırım yapmadığı
nı, az yaptığını, çok cüzî yaptığını veya kendimi-
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tim güçlü olduğunu; birinden birini (kabul etme
miz lâzım gelir. 

Demin konuşan savın arkadaşım da söyledi 
ve çok kereler basında yapılan her reform veya 
devletçi bir görüş, yani millîleştirme konusu bahis 
konusu Olduğu 'zaman, Petrol Kanunu çıkarken 
'malî imkânsızlıklardan bahsedildiğinde, bü
yük rakamlar oltaya atılır. Bugün de aynı 
şeyler söylemektedir. Dom in bahsedilen 10 mil
yarlık yatırım veya diğer bir şuketin 30 milyar
lık yatırımı giibi, bugün getirmiş olduğumuz ka
nundan daha liberal olan eski kamunda onlar İçin 
tanınan şartlan gözönüne alırsak, bu kadar bü
yük yatırımların ne kadar zamanda yapı'lacağını 
hesaplamak imümlkün ölür. Yani yabancı şirket 
bir rakama göre 10 milyarlık yatınım yapması 
lâzım gelirse, 19 yılda da 2 milyarlık yatının yap
tığına göre, 5 kere 19 yıl; yani hiç olsmaizsa 100 
yıla yakın bir zaman beklemek icabeder. 

Yabancı şirketlerin arama felsefeleri ve an
layışları, biziim bir damla petrolümüzün değeri 
kadar olmayacağına göre, onlar kendi açıla nn-
dan bir politika yürütmüşlerdir ve ortalama 
yiMa 60 şirket 60 - 70 milyon lira sarf etmiştir. 
Taibiî ıbüyük şirketler daha fazla, küçük şirketler 
daha az; ama memleketiniizde 60 şirket faaliyet 
göstermiştir. Bugün Türkiye Petrolleri memle
kette 'tek başına 15 - 16 sahayı keşfetmiştir. G'eri
ye balan 59 şirketin bulduğu sahanın sayısı da 
ancak o kadardır. Başarı oranını ele alacak olur
sak, şirket basma Tüıkiye Petrollerimin % 100' 
dür; MTA'clan beri devam eden. Onların da ba
şarısı % 2 ola 1,5 tur. Onun için, kendi imkân
larımızı küçürmsemiem,emiz lâzımdır. Aksine gü
venmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlanm, Tüıkiye Petrollerini tek
nik bakımdan gözönünde tutarsak; elimizde bulu
nan listelere göre, bugün Türikye Petrollerinde 
267 teknisyen ve yüksek mühendis çalışmaktadır. 
Elimdeki rapora göre bunlann 44ü petrol mü
hendisi, çoğu Amerika'da tahsil etmiçtir. 45*i 
kimya yüksek mühendisi, 36 maikina yüksek 'mü
hendisi, 23 makina mühendisi, 35 jeolog, 56 ka
dar da kimya mühendisi bulunmaktadır; yani 
-kuvvetli bir kadroya sahiptir. 1960 yılından 
sonra Türkiye Petrolleri başarılı bir arama dev
resine girmiştir. Daha 'evvel 7 petrol mühendi
si bulunuyordu. Bunun gibi 10ü geçmeyen ih
tisas grupları bugüne nazaran cüzî bir kadroya 
sahipti. 

Bir defa, kadro bakımından Tüıkiye Petrol
leri bugün kuvvetlidir. Türkiye Petrdlerinin İh
tiyacı olan diğer bilgileri ise dışandaın getirmek 
mümkündür; müteahhitler tarafından yaptırmak 
mümkündür. Nitekim petrol şirketleri de her şe
yi kendileri 'yapmaz, birçok ameliyatı yabancı şir
ketlere yaptırırlar. Nitekim, Türkiye Petrolleri 
de bâzı loğların alınmasında, bâzı konularda bun
lar1. yapmaktadır. 

Geriye malzeme durumu kalıyor. Türkiye Pet
rollerinin elinde bugün eskimemiş, işe yarayan 
6 tane makine vardır. Bunların sayısı daha 
fazladır, ama bâzıları 1959'dan, hattâ bâzıları 
1948'den, beri kalan makinelerdir. Eskimiştir. 
Bunların en yenileri 1945 yılında alınmıştır. 
Kuyu bitirme işinde kullanılan Work o w er üni
tesi meselâ, National T-12 1958'de, National-T 
1959'da, Aydako 1958'de, Aydako 1958'de alın
mıştır; fakat diğerleri 1948'den, 1949'dan (Oil -
Wel 96) kaılmış makinelerdir. Bunu takviye et
mek icap eder. Yani kendimiz başladığımız za
man yeniden malzeme tedarikine gitme ihtiyacı 
olacaktır. Sermayesi artırıldığı zaman ben, 
Türkiye Petrollerinin memleketimizde bugüne 
'kadar hiç olmazsa yabancıların yaptığı kadar 
hattâ onlardan daha fazla arama yapacağına 
inaınıanlardanıımdır. Görüşümüz de odur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri
nin 1961 yıllından sonraki bu faaliyetlerinle rağ-
ınıeıı; her zaman söylediğim gibi arama için ona 
verilen miktarlarda bir hızlı artış olmamıştır. 
1970 yılında bir artış görülür; arama için 113 
milyon verilmiştir. Aşağı - yukarı fiyat değer
lerini gözönüne alacak olursak bir azalma dahi 
müşahâde etmek mümkündür. Türkiye Petrol
lerinin araimaHarını güçlendiranıek için birtakım 
imkânlar sağlanmalıdır. Komisyonda bir öner
ge takdim etmiştik iltifat görmedi. Bir defa 
da burada takdim edeceğiz ve o zaman gerek-
içesmi açıklayacağız; malî yönden kuvvetlendir-
ımek de şarttır. 

Daha sonra tekrar söz almak üzlere burada 
genel konuşmamı kestikten sonra, getirilen 
kanun üzerinde de bâzı noktalara değinmek 
isterim. 

Söylediğim gibi, ilk hazırlanan kanun tias-
ılağı Yüksek Plânlama Kumluna kadar gitmiş
ti. Daha sonra değiştirilerek geldi. O, esas 
olarak Atatürk görüşüne göre hazırlanmıştı, bir 
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partinin görüşü, olarak düşünülmemişti. Çün
kü, demin de arz ettiğim gaibi, C. H. P.'niıı gö
rüşü bu işde devletçidir. Yalnız orada kısıtlı 
ve sınırlı olarak yabancılara imkânlar verilmiş
t i ; fakat buna rağmen Türküye Petrollerine 
memleket içerisinde rahat çalışma imkânları 
sağlanmıştı. O kanunun amacı, şimdiki tasarı
da olduğu gibi, yeraltı kaynaklarının değer
lendirilmesi değil, yeraltı kaymaklarının İkti
sadî Devlet Teşebbüsleri yatırıımilarıyle değer
lendirilmesi idi. Bugünkü kanuna muvazi ola
rak: konmuştu. Ayrıca İktisadî Devlet Teşeb
büsünün de Türkiye Petrolleri olduğunu anlat
mak için bir ayrı madde getirilmişti. Petrol 
Kanununun hususiyetidir; gelen ıstılahları, ge-
ilen terminolojiyi izah için bir kısım vardır, 
oraya bir madde konmuştu; «Kendi kanunun
da petrol işlerini yapan müessese bu işi yapa
caktır.» diye. Bu suretle bir defa amaç ola
rak ağırlık Devletin olacaktı. Çünkü, şimdiye 
kadarki tecrübe, bizim inancımıza göre ve o 
zamanki Parlâmentonun kabul ettiği programa 
göre, şirketlerin bugün sağladığı 2,5 milyon 
ton (.ki ağırlık onların sırtlarında) Türkiye'nin 
ihtiyacına kâfi değildi. Türkiye Petrollerimi 
güçlendirip, memlekette varsa petrolü biran ev
vel buldurmaktı. 

İkinci önemli konu, buna muvazi olarak 
6 neı madde değiştirilmişti. 97 nci madde, 
116 ncı madde, 121 nci madde bâzı önemli mad
delerdir. Diğer maddelerin bâzıları muhafaza 
edilmiş, bâzıları çıkartılmıştı. 

Bu maddelerin içerisinde (Biraz sonra mad
deler gelince üzerinde münakaşasını yapaca
ğız) nispî tükenme payı vardı. Benden evvel 
konuşan A. P. li sözcü arkadaşımla aynı görüş
te değiliz; nispî tükenme payı işlıetilen petrol 
üzerinden alman bir vergidir. Bunun çıkması 
lâzımdı. Kanunun sonunda «Çıkarıldı» diye 
madde olmakla beraber, getirilen tasarının 
içerisinde «Tükenme payları» olarak; çoğal ola
rak, cemî olarak bir ifade vardır. Onlar ora
da kaldıkça, bir taraftan çıkarılmış, öteki 
taraftan maddeyi ithal edilmiş gibi bir durum 
ortaya çıkar. Bunun karşısında tükenme pa
yının her halükârda sayın arkadaşlarımızın 
yardımı ile hallolacağı ümidindeyim. 

Kur farkı bence yine aynı mahiyette yerin
de durınalktadır. Son 121 nci madde ise, Tür

kiye Petrollerine memleıbetli içerisinde istediği 
kadar arama imkânı vermekM. Bu, Komisyon
da 16 ruhsat sahasına indirildi. Meclis zabıtla
rını okuduğumuz zaman orada «800 000ı hek
tara çıkarıldı, 150 bin dendi» gibi ifadeler 
vardır. 150 bini işletime imtiyazı ile karıştır
mış olacaklar. Bugün 8 ruhsat sahası zaten 
400 bin hektarlık bir imikân verir. O 2 misline 
çıkarılmıştır, ama size şimdi burada misâlini 
de vereceğim gibi, bu, paravan şirket kurarak 
bâzı sahaların el değiştirmesini önleyemez. Mec
liste konuşan bâzı konuşmacıların arz ettikleri1 

hususlara sırası geldikçe değineceğim. Ancak, 
Şelmo sahasının (ki böyle bir durumdur) Mo
bil'in eline geçmesi meselesini tamamen gerçek 
dışı anlattığı ve şimdiki söylediğim konuya 

. bir misâl olduğu için burada arz edeceğim: 
Şelmo sahası 1960 yılma kadar hiçbir kimse 
tarafından kapatılmamış, açık durmuştur. 1960! 

yılında ancak Pan - Oil Şirketi tarafından ka
patılmıştır. Pan - Oil Şirketi kendi arama gü
cü olmadığından veya aramak istemediğinden 
elinde tutmuş. 5 Nisan 1962 yılında (Burada 
fotokopilerini de okuyabilirim size) Türkiye 
Petrollerine müracaatla, Türkiye Petrollerinin 
kendisinin müteahhidi olarak sondaj yapma
sını istemiştir. Sondaj yapmasını istemesi üze
rine, kendisinden şartlarını bildirmesi isten
miş. Ancak, biz o zaman malzeme sıkıntısı çek
tiğimizden dolayı, tahmin ediyorum malzeme 
almak için teklifte bulunmuşuz. Ondan sonra 
bundan vazgeçmiş gidip, Mobil ile ortaklık an
laşması yapmıştır. Türkiye Petrolleri ile bir 
orta'klık anlaşması hiçbir zaman bahis konusu 
olmadı. O bizi müteahhit olarak: istihdam et
mek istedi, biz de kendisinden sarflarını sor
duk; «Ne ödeyeceksin?» dedik. O zaman Bol-
saçika Firmasının bir sondaj makinası *bahis 
konusu idi; onun üzerinde duruldu ve bu su
retle o mesele kapandı. 

Yalnız, Pan - Oil Şirketi iyi bir sahayı ka
patarak, büyük bir şirkete aktarma yolu ile! 
% 20 hissesini sağlamış oldu. Demin kastetti
ğim, memleketin her yerinde rahat çalışma ve 
sınırsız çalışma imkânları hâsıl olursa, 16 sa
ha da olsa, bu gibi hususları önleyemez ve 
memleketin içerisinde, kendi topraklarımızda 
rahat rahat istediğimiz gilbi çalışma imkanı yi
ne kısıtlanmış olarak kalır. 

674 — 
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Değerli arkadaşlarım, özetıliyecek olursak; 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, «Reform» 
dendiği zaman (tabiî görüşümüzün devletçi ol
duğunu zaten ilân etmişiz) burada da hiç ol
mazsa Devletin ağırlık kazandığı bir görüşü 
savunmak ve kabul etmeik durumundayız, onu 
savunacağız. 

Memleketimizde şimdiye kadar 19 yıl tatbik 
edilen Petroıl Kamunu istenilen sonucu verme
miştir. Şirketler faaliyetlerini kendi açıların
dan yürütmüşler, Türkiye'nin imkânlarını ve 
durumunu her ne sebeptense dünya durumu ile 
beraiber yürüttüklerinde, Türkiye'de petrol bul
ma yine millî kuruluşumuzun imkânlarına bağ
ılı kalacağı kanısı bizde uyandığı için, bu Pet
rol Kanunu tasarısının maddelerinde de arz 
edeceğimiz gibi, tasarının bizi bu amaca gö
türeceğine kanımız yoktur. Çünkü dediğim 
gibi, 1 nci maddesi, 2 mci maddesi tamamen 
amacı, yalnız petrol bulmak, çıkarmak şeklin
de almıştır, kamu teşebbüsleri eliyle çıkar
mayı amaç almamıştır. Burada Petrol Kanu
nundan bir sapma vardır. 

Bunun dışında Türkiye Petrolleri yine sınır
lanmıştır. Tükenme payının çıkarıldığı söylem-
mişse de, maddede «Tükenme paylan» namın
da bir fıkra geçmektedir. 

Kur farkı aynen devanı etmektedir. Bil
diğimiz kadarı ile bunu görüşeceğiz. Bayfoı 
ülkelerde, yabancı sermaye gelen memleket
lerde kur farkı diye bir şeyin olduğunu bilme
mekteyiz ; bildiğimiz kadanyle. 

Dolayısiyle Petrol Kanununun karşısındaki 
tutumumuz, reform şekli ile olumlu olmaya
caktır. 

Sözlerimi burada bitirirken hepinizi saygı 
ile selâmlarım. Görüşlerimize ilâve edeceğimiz 
hususlar olursa daha sonra söz alarak arza ça
lışacağım. 

.Saygılarımla. (Alkışlar) 

[BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına sa
yın Gürsoytrak. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Hükümetin Meclise sevkettiği kanun tasa
rısı gerekçesinde «Anayasamızın 130 ncu mad
desine göre; Tabiî servetler ve kaynakları, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 

aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve İşletmenin, Devletin özel teşebbüs
le birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır. 

Bu açık hükümler. Devlet arama ve işletme
ciliğinin esas, özel teşebbüs arama ve işletme
ciliğinin ise istisna olduğunu açıkça göstermek
tedir. Oysa ki, 2 nci madde. Devleti arama ve 
işletme yapmaktan ve özel teşebbüse rakip ol
maktan alıkoymak maksadını gütmüştür. Bu 
husus 6326 sayılı Kanunun gerekçesinde yazı
lı olduğu gibi, kanunun 6 ncı ve 121 nci mad
delerinde yer alan hükümlerle de bellidir. 
Mer'î hükümler karşısında Devletin arama ve 
işletme yapma olanağı yoktur. 

İnsiyatifi münhasıran kendi genel petrol 
politikalarını yürüten yabancı şirketlere bıra
kan ve bunları arama ve istihsal yerine ham 
petrol ithalatına dönük bir rafinaj monopolü
ne teşvik eden, eşitlik ilkesi adı altında Tür
kiye'nin kendi petrol kaynakları üzerinde ta
sarrufunu kısıtlayarak çalışmalarını hamlele
rini ve muhtemel bulgularını engelleyen 6326 
sayılı Petrol Kanununun..» diyerek, petrol 
şirketlerinin uzmanı Amerikalı Max Ball'un 
taslağını hazırlamış olduğu merî kanunun ni
teliğinin Türk Devleti ve Milletinin menfaat-
larmın ne derece aleyhinde olduğunu açıkça be
lirtmektedir. 

Hükümetin getirdiği kanun tasarısındaki 
bu hükümleri huzurunuzda ifade ettikten son
ra, görüşlerimizi bu çerçeve içerisinde ifade et
meye çalışacağım. 

Sayın senatörler, esasen 6326 sayılı Petrol 
Kanunu malî ve hukukî yönleri itibariyle Türk 
mevzuatına aykırı olduğu gibi, Türk toplumu
na ait olması gereken iktisadî değerlerin yıllar
ca sömürülmesine de imkân veren bir kanun
dur. 

Bilindiği gibi, Petrol Kanunu 1954 yılnda 
çıkmadan önce, o yıllarda komşumuz İran'da 
çok enterasan olaylar cerayan etmekte, idi. 
İranlılar, daha önce İngilizlere kaptırdığı pet
rollerine sahip çıkmak istediler. İngilizler ra
zı olmadı. Amerikan petrol şirketleri durumdan 
yararlanarak petrolleri, satın almak dahil, ele 
'geçirmek istediler. İngiltere Basra -Körfezine 
donanmasını gönderdi. O zamanki İngiliz Baş-
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bakanı Atlee bir savaştan bahsetti. 1970 And-
laşmasına göre İngilizler, İran'ın petrol bölge
sini işgal ederse, İkinci Dünya Savaşında ol
duğu gibi, Sovyetler de, «diğer yarısını işgal 
etmeye kalkarız», diye dünyaya ilân ettiler. Bü
tün bunlara rağmen, o tarihte İran Hükümeti 
petrolleri devletleştirdi; fakat ürettikleri pet
rolleri, konan ambargodan dolayı satmak im
kânını bulamadı Sonra da ülkede bildiğiniz gi
bi ihtilâl oldu ve bu petrol mücadelesini yürüt
müş olanlar canlarını verdiler. 

İşte, komşumuz İran'da 1951 - 1954 yılların
da bu işler olurken, o zaman Türkiye'deki De
mokrat Parti siyasî iktidarı bu marifetli pet
rol şirketlerine Atatürk'ün ülkesinin kapıları
nı ; biraz önce Hükümet tasarısında ifadesini 
bulmuş olan nitelikteki bir kanun tasarısı ile 
ülkenin kapılarını sonuna kadar açmış oldu
lar. Bu nedenle, bu tür siyasî entrikaların pe
şinde icabında bulunan şirketlerin Türkiye'ye 
sokulmasını, Türkiye'nin siyasî tarihi bakımın
dan da büyük bir talihsizlik olarak nitelemek
teyiz. 

Hükümet, iyi niyetli bir tasarı ile Meclise 
gelmiş bulunmaktadır. Bu, Parlâmentonun 
her iki meclisinde ekseriyette bulunan Adalet 
Partisinin dikkate almaya çalıştığı kanunun 
metninden anlaşılmaktadır. Zira, 1965 den 12 
mart 1971 e kadar her iki mecliste mutlak ek
seriyette bulunan Adalet Partisi, 6326 sayılı 
Peterol Kanununda Türk Milletinin çıkarları
nın aleyhine bir çok hükümler bulunduğu de
fa ati e ifade edildiği halde, Adalet Partisi yöne
timini ellerinde bulunduranlar bir türlü ka
nunda değişiklik yapmaya yanaşmamışlardır. 
Adalet Partisi iktidarını ellerinde bulunduran
lar diyorum, zira 1966 yılında boru hattının bir 
sirkede devredileceği ve bu şirket hisselerinin 
% 49'u oranında özel kişilere satılması, 1PRAŞ 
ve A.TAŞ rafinelerinin geliştirilmesine izin ve
rilmesi hakkında kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, çoğunluğu Adalet Partili olarak, 
Petrol Kanunu ile izlenen petrol politikasında
ki aksaklıkları gayet tutarlı olarak ortaya 
ikoymuşlardı; fakat bütün bunlara rağmen, 
Petrol Kanununda beklenen değişiklikler maa
lesef bugüne kadar yapılmamıştır. 

Elimizde bulunan tasarı. Hükümetin sevket-
tiği tasarıdan önemli noktalarda büyük sap

malar yapmış olarak gelmesiyle kendi mantı
ğına göre önerdiği yeni düzenlemedeki refor-
mistliği ve millî kuruluşlarımıza öncelik verme 
niteliğini yaralamış bulunmaktadır. 

Yalbancı şirketlerin malî ve hukukî alanlarda
ki müktesep hakları da saklı olduğuna ve Tür
kiye lehine değişmediğine göre, yine yabancı 
şirketler arama, işletme, rafineri ve satış işle
rinde ; yani tüm petrol ameliyesinde hâkimi
yetlerini sürdürecekler demektir. 

Hükümetin getirdiği tasarıya nazaran 6, 
95 ve 121 nci maddelerde yapılmış olan deği
şikliklerle tasarıda, kamuya nazaran özel te
şebbüse, öncelikle yabancı şirketlere daha çok 
ağırlık verilmiştir. Biz, hâlâ bu görüşü müda
faa edenler olduğu için bu şekilde ortaya koy
mak istiyoruz. Çünkü, oy çoğunluğu ellerinde 
olduğu için, her ne kadar Senato Komisyo
nunda 6 ncı maddede Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine öncelik veren bir değişiklik yapmış ol
mamıza rağmen, ((Bu hükmün burada değişti
rileceği haberine göre) bu tutumun ne gibi 
akisleri olacak, onu da belirtmek istiyoruz. 

Yegâne reform niteliği taşıyan hükümle
rinden birisi olacak, olması gereken konu İk
tisadî teşebbüslerinin; yani Devletin önceCük 
ve ağırlık alması olanağını her ne kadar Ko
misyonda değiştirmişsek de, burada değişmek 
üzere beklemekte olduğunu da biraz önce işa
ret etmiş bulunuyorum, 

Yine tasarıda sakıncalı gördüğümüz, «ya
bancı şirketlere sermayelerinin % 51 Devlete 
ait olmak kaydı ile Bakanlar Kurulu kararı ile 
belge verilmesi» hükmünü en sakıncalı hüküm
lerden bir tanesi olarak görmekteyiz. 

Mesele evvelâ şu açıdan incelenmelidir : Bi
rincisi Türkij^e gerek sermaye, gerek teknik 
gücü ve tecrübesiyle rafineri kuracak her tür
lü imkâna sahip bulunmaktadır. 

İkincisi, Petrol ameliyelerinde en kârlı ya
tırını rafineri yatırımıdır. Zira, iki üç yılda 
kendisini amorte ettiği artık herkesçe bilinen 
bir gerçektir. 

Üçüncüsü, dünyaya şöyle bir göz attığımız 
zaman, hemen hemen bütün rafinerilerin tü
ketim merkezlerinin içinde veya çok yakının
da tesis edildiği görülmektedir. O halde, Tür
kiye'de, «İhracata dönük rafineri» diye tesis 
edilecek rafineriler, tüketim merkezlerinden 
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uzak olduğu için ürettiği petrol mahsullerini 
satamayacak, o zaman ortak da olduğumuz için, 
ister istemez iç pazara; yani Türkiye'ye dön
müş olacaktır. Bu takdirde de, lüzumsuz yere 
rafineri kârından Devlet olarak kaybetmiş bu
lunacağız. Hükümetin yürütegeldiği komşula
rımızla olan petrol konusundaki birtakım mü
nasebetleri öne sürerekten, bu amaçla böyle 
bir hükmü getirdiği gerekçesine katılmayı 
mümkün görmüyoruz. Şayet, ille böyle bir ha
reket yapılacak ise, biz, müstakilen o devletlere 
rafineri kurma veya petrol boru hattı döşen
mesi hakkının verilmesi, bunun karşılığında 
-bedel alınması tezinin Türkiye'nin çıkarları yö
nünden daiha gerçekçi olacağına inanmaktayız. 

6326 sayılı Petrol Kanunu arama, üretim, 
taşıma, rafinaj ve pazarlama işlerini «petrol 
ameliyesi» adı altında entegre bir faaliyet ola
rak çok geniş tutmuştur. 
ıSadece doğrudan doğruya tüketiciye yapı

lan perakende satışları, bu kanun dışında bıra
kılmıştır. Görüldüğü gibi hiç bir rizikosu ol
mayan ve büyük kazançlar sağlayan rafineri 
ameliyeleri, de, yabancı şirketleri ve yatırım
larını teşvik gerekçesiyle, olağanüstü teşvik 
rejimini öngören Petrol Kanunu içinde müta
lâa edilegelmiştir. 

Bu yetmiyormuş gibi, bilâhare 6987 sayılı 
Yasa ile yapılan bir değişiklikle ithal menşeli 
hampetrole yapılan ameliyelerde Petrol Kanu
nunu himaye rejimi içine alınmış bulunmakta
dır. Ye hattâ buna ait hükme, kanunun amaç 
maddesinde dahi yer verilmiş bulunmakta
dır. Böyle olunca da, petrol hakkı sahipleri 
Türkiye'de petrol kaynaklarını arayıp, bulup, 
geliştirecekleri yerde, ellerinde hazır hampetro-
lü ithal edip, rafinerilerde tasfiye yolunu seç
miş bulunmaktadırlar. 

Uzmanların yaptıkları hesaplara göre, yerli 
üretilen hampetrolden rafineri şirketlerinin el
de ettiği gelir ile, ithal ettikleri ham petrol ge
lirleri arasında bir milyon kadar bir fark bu
lunmaktadır. Bir milyon lira kadar fark için 
şirketlerin Türkiye'de arama yapmıyacakları, 
ellbette. gayet aşikâr olarak görülmektedir. 
Çünkü, dünyanın en zengin petrol kaynakları
na sahip olan ülkelerin, Türkiye, en yakın 
komşusu olarak bulunmaktadır ve Türkiye'de 
faaliyette bulunan bu şirketler de, bu ülkeler

deki petrol kaynaklarının, rezervlerinin en 
ıbüyük payına sahip bulunmaktadırlar. 

Basında ve hatta Meclisde petrol konusun
da yapılan tartışmalar sebebiyle, petrol şir
ketleri korkmuşlar; petrol aramadıkları gibi 
petrol üretiminde de şevklerini kaybetmişler
dir, denmektedir. Bu insanlar ya cidden pet
rol sorunları ile yakından ilgilenmemişler, ya-
hutta Türk Ulusunu çok saf olarak hâlâ gör
mektedirler. Bu tartışmaların hiç yapılmadığı, 
Türk kamuoyunda bu meselelerin aktüel ko
nu olarak konuşulmadığı devirlerde; yani 1960 
yılından önce, petrol şirketleri, 1954 yılılnda bu 
kanunun çıkmasından sonra dünyanın tanıdığı 
en liberal hakları ellerinde bulundurmuş olma
larına rağmen, 1960 yılma kadar Türkiye'de 
petrol bolluklarına rastlamıyoruz. . Nitekim 
1954 yılı sonundan 1967 yılı Ekim ayma kadar 
arama ve istihsal kuyuları için yapılan sondaj
ların 535 018 metresinin Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, 395 552 metresinin de yabancı 
şirketler tarafından yapılmış olduğunu görüyo
ruz. 

Görülüyor ki, yabancılar, millî şirketimize; 
yani malî imkânsızlıklar içerisinde bulunan, 
tecrübesiz olduğu iddia edilen ve yeteri kaçlar 
teknik elemanı bulunmadığı iddia edilen millî 
şirketimizden daha az arama sondajı yapmış 
bulunmaktadırlar. 

Keza, 31 Mart 1967 tarihine kadar yabancı 
şirketler, Türkiye'de arama şirketleri olarak 
992 478 908 lira, buna karşılık Türkiye Petrol 
leri Anonim Ortaklığı 940 küsur milyon lira; ya
ni 50 küsur yabancı şirketin 1967 yılma kadar 
olan sürede sarf ettikleri 992 küsur milyona kar
şılık, Millî şirketimizin 940,5 milyon liralık ara
ma masrafı yaptığını, 1971 yılı rakamlarına gö
re ise, arama şirketlerinin masraflarının 1,3 
milyar liraya yükselmiş olduğunu görüyoruz. 
19 yılda dünyanın dev şirketleri, bugün Ameri
ka'nın dışında Shell grupunun 1971 yılı yıllık 
cirosu 12,7 milyar dolarlık bir şirket ve dahil 
olduğu halde, 19 yılda Türkiye'de arama için 
yaptıkları masrafın tutarı, 1971 yılı rakamları
na göre; Petrol Dairesinin verdiği 16 sayılı bro
şürdeki bilgilere göre 1,3 milyar lira. Buna mu
kabil Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
sarfettiği para da 1,1 milyar Türk lirası kadar
dır. Demek ki, bu yabancı şirketlerin Türkiye' 
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ye geliş sebeplerinin aramaya matuf bir hare
ket olmadığı bu adedi rakamlardan ve yaptık
ları sondajların metrajından anlaşılmaktadır. 

Yalnız*bu arada dikkatten kaçmayan önem
li bir nokta, bu şirketlerin aramadan ziyade 
rafinaj ve satışa önem verdikleri görülmekte
dir. Nitekim, 19 yıl zarfında 1,3 milyar lira ara
ma için masraf yaptıkları halde, rafinajları 
kurmak için getirdikleri sermayenin toplamı 
da 1 milyar lira civarındadır. Demek ki, bu
nun eşdeğeri olarak tutmuşlar. 

iSayın senatörler, kamuoyunda ve Mecliste 
petrol konusundaki tartışmalar, gerçekte bu 
şirketlerin Türkiye'de arama yapmalarını ya
hut faaliyette bulunmalarını kısıtlamak değil, 
bilâkis 6326 sayılı Kanunun esas amacı olan 
aramaya, bu tartışmaların başladığı 1960 yıl
larından sonraki üretimleriyle şahit olduğu gö
rülmektedir. 

Keza yabancı şirketlerin bu 19 yıl zarfında 
Türkiye'de yepyeni bölgelerde önemli bir pet
rol keşfinde bulunmuş oklukları da sabit bulun
maktadır. Daha ziyade ellerindeki ruhsat
ları inceleyecek olursak, büyük bir kısmının 
beşinci ve altıncı bölgelerde toplandığını görü
rüz. Bu bölgeler ise, daha önce Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün esasen petrol keşfettiği 
bölgelerdir. Yabancı şirketlerin yaptığı şey, bi
zim petrol bulduğumuz bölgelerde millî şirke
timizin elini bağlayan, ancak sekiz saha için 
ruhsat alabilme imkânından yararlanarak şir
ketimizin fiilen petrol ürettiği sahaların etra
fını sınırsız imkânları ve uydu şirketleri aracı
lığı ile kapatmak olmuştur. İşte yabancılar 
böylece en verimli sahaları kolaylıkla ellerine 
geçirmişlerdir ve o bölgede petrol üretir ol
muşlardır. 

Şayet bugün Türkiye'de millî şirketimizden 
daha fazla petrol ürettikleri bir gerekçe ola
rak ileri sürülmekte ise, (aradaki fark da bir 
milyon ton kadardır) bu hem adetlerinin 
fazla olması, hem de tesadüfen bizatihi Türk
lerin bulunduğu petrollü sahadan ellerine ge
çirmiş oldukları sahalardaki kuyuların verim-
1 erinin fazla çıkmış olmasına bağlıdır. 

Binaenaleyh, bu bilgilerin ışığında bu şekil
de çalışmış olan yabancı şirketleri, «Türk eko
nomisine yararlı olmuşlardır» diye savunmak 
kolayca mümkün değildir. Aksine, hattâ bir 

I bakıma millî petrol sanayimizin gelişmesine za
rarlı olmuşlardır. Ne zaman millî şirketimiz 
kaynak yaratıcı bir hamle yapmak istese daima 
karşısına çıkmaya, olmazsa ortak olmaya, da
ha olmazsa çeşitli tertiplerle geciktirmeye ça
lışmışlardır. 

1962 - 1963 yıllarında Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunundan yararlanarak, ülkeye yay
dıkları tevzi organları aracılığı ile kendi öz 
kaynaklarımızdan ürettiğimiz petrol mahsul
lerinin ülkemizde öncelikle satılmasını önle
mişler ve böylece millî rafinerimiz çalışamaz 
duruma düşürülmüş, dolayısiyle Türkiye Pet
rolleri büyük malî imkânlar kaybetmiştir. Se
nato zabıtları bu olayın hikâyeleri ile doludur. 
Bu konu ancak Danıştaym Sekizinci Dairesinin 
kararı ile düzeltilebilmiştir. 

Yabancı şirketler ülkemizde ham petrol üre
timini geliştirecekleri yerde, 6326 sayılı Pet
rol Kanununun ve 6897 sayılı Kanunun verdi
ği imkândan yararlanarak, yıllarca hem ithal 
hem petrolün miktarının yüksek olmasına, hem 
de kendi tespit ve ilân ettikleri afişe fiyatlar
la Türkiye'ye petrol satmakta başarılı olmuş
lar, böylece Türk ekonomisine zararlı olmuş
lardır, Çok uzun süren bu konunun hikâyesini 
de Senato zabıtlarında bulmak mümkündür. 

Pi'oees - verbol'in; yani yabancı şirketlerle ' 
yapılmış bulunan Proces - Verbali öne sürerek, 
petrol fiyatlarında % 1 indirim dahi yapmanın 
mümkün olmadığını ileri süren bu şirketler, 
yapılan uzun tartışmalar ve mücadelelerin so
nunda; Caltex % 10, Mobil % 16, Shell % 18, 
British Petrol % 20,50 oranında indirim yap
maya razı olmuşlardır. Ve bu arada İpraş ra-

. finerisi için Millî Savunmanın ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere afişe fiyatlara göre % 27 in
dirimli ham petrol almak mümkün olmuştur. 

Şayet bâzılarının şikâyet ettiği gibi, bu 
konular üzerinde Türkiye'de tartışmalar olma
sa idi, mücadeleler yapılmasa idi, bu indirim
leri yapmak mümkün olmayacak; «yararlı ola
cak» diye ülkemize soktuğumuz bu şirketlerin, 
Türk Hazinesine verdikleri zararlar sürüp gi
decektir. Bunu da böyle bilmekte fayda gör
mekteyiz. 

Diğer bir konuya gelince; meselâ, petrol bo
ru hattını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-

J ğı kurmak istediği zaman, yabancı şirketlerin 
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evvelâ buna karşı çıktıklarını, sonra ortak ol
mak istediklerini, daha sonra da halka açık 
anonim şirket haline dönüştürülmesi için uğ
raştıkları da bilinen bir hakikattir. Oysa ki, bu
gün hepinizin bildiği gibi, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının gelir kalemlerinin başın
da, petrol boru hattının gelirleri yer almakta
dır. Burada yabancı şirketlerin güttüğü amaç, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının malî 
kaynak bakımından güçlenmesini engellemek 
olduğu açıkça görülmektedir. 

Görülüyor ki, sayın senatörler, bu yaban
cı şirketlerin yararlı olduklarını söylemek öy
le kolayca mümkün olmamaktadır. Önümüz
deki tasarı ile Petrbl Kanununda yapılan de
ğişikliklerle bu yabancı şirketleri petrol ara
malarına itecek veya moda tabiri ile «teşvik 
edecek midir?» diye düşünecek olursak, rahat
lıkla hayır diyebiliriz. Zira, şirketler eskiden 
aldıkları avantajları müktesep hak olarak elle
rinde bulundurmaktadırlar. Esasen Shell Şir
ketinin dışındaki şirketler arama ve iç üretim 
alanında hemen hemen hiç gayret sarfetmedik-
leri, hattâ Shell Şirketinin sorumluları tarafın
dan zaman zaman basma resmen açıklamakta
dır. Daha ziyade rafinaj işleriyle ve iç pazarda 
petrol mahsullerini satmakla meşgul oldukları 
görülmektedir. 

Ayrıca bu şirketler Türkiye'nin tamamen 
aleyhine olan kur garantisini de ellerinde bu
lundurmaktadırlar. Bilindiği gibi, petrol ara
ma hakkı sahibi yabancı şirketler, dışarıda it
hal ettikleri aynî ve nakdî sermayeyi, ithal et
tikleri kambiyo kuru üzerinden transfer * et
mektedir. 

Ne demektir bu? Bir örnek vermek lâzım ge
lirse, yabancı bir şirket, bir doların 2,80 Türk 
Lirası olduğu tarihte, örneğin 100 dolarlık ser
maye getirmişse, bir doların 14 Türk Lirası ol
duğu şu günlerde bir transfer yapsa Türk Ha
zinesi yine bir dolar 2,80 Türk Lirası imiş gibi 
işlem yapacak, dolayısiyle dolar başına, 14 li
radan 2,80 lirayı çıkaracak olursak, 11,20 Türk 
Lirası zarara girecek; 100 dolarlık transferde 
1 120 Türk Lirası zarar edecek demektir. 

Nitekim, Hükümetçe ilk hazırlanan tasarı
da 'bu kur garantisinin bulunmadığı, bilâhara 
kanunun metninin içerisine alındığı da söylen
mektedir. 
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Nitekim, HükÜMeıt sevk .ettiği tasarının 
gerekçesinde, «Temel İlkeler» bölümünün 
11 mci maddesinin (c) fılkrasmda haklı ola
rak; «Hem hamıpetr'ol rezervlerimin işletil
mesi imtiyazı sonucunda kazanç sağlaması ve 
hemı de yatırımlarının kur garantisinden do
ğan kârlarla itfası düşünülemez.» demejkte; 
fakat neticede kur garantisinfi müktesep hak 
olarak yürütmıelktecür. Ancak, yeni yabancı 
şirjketüer Türkiye'ye gelürlerse, onlar için uy
gulanmayacağı hükme bağlamak istenmekte
dir. Yeni firmaların gelmesi çok zayıf bir ih
timal olduğuna göre, tasarıda kur garantisi
nin işleyemeyeceğini ifade ötmek, pratikte, 
Türk ekonoııuisine bir şey getirmiyor demek
tir. Aslında, kur garantisi, kambiyo mevzuatı
mızda ve hattâ Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununda yeni olmayan bir sistemdi]'. Zaman, 
zaman yapılan devalüasyonlardan dolayı ithal 
edilen sermayonkı değer kaybı oluyor gibi 
görünüyorsa da, ejkonomıik duruma göre, do
ğan kârlar da yeni duruma göre yüksek mik
tarlardan teşekkül etmektedir. Hiçbir dkono-
mik gerekçesi olmayan kur gar'antbii sis
temi, Hazinenin zarara giirmeslnii iutaeetmek-
ten başka, ayrıca ithal edilen sermayenin ta
kibimde ve transfer muaımeleleıduin uygulan
masında da büyüjk yöne tüm güçlükleri yarat-
ma'ktadır. Sonuç olarak, Türk ekonomisinin 
ve Hazinesinin aleyhinde olan kur garantisi 
sisteminin kaldırılmasının zaruret olduğuna 
in anı m alttayız. 

Sayın senatörler, Petrol Reformu kanunu 
tasarısının, idarî ve teknik detay hariç. Hükü
metin Meclise sevk ettiği metlinden büyük sap
malar yaparak Senatoya gelmiş olduğuna 
biraz önce değinmiş tüm. Burada Hü[kümet, 
Devlete öncelik vermek istediğini ve Tür
lüye- hudutları içerisinde Devletim her hangi 
bir sınırlamaya tabi olmadan faaliyette bu
lunmasını önermektedir. Oysa ki, Millet Mec
lisinde yapılan 12.1 noi maddedeki değişiklikle, 
Hükümettin getirdiği bu son derec önemli olan 
hüküm metinden çıkarılmış bulunmaktadır. 
Eskiden G326 sayılı Kamunda sekiz ruhsat 
sahası olara|k tadacleelilen hüküm, bu sefer 
«Reform» ismi altında 16 adede yükseltil-
imiştir. 

Demek ki, yine millî şirketüımiz, yahut bu 
alanda, inşallah değişmez, kamu iktisadî teşeb-
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büsleri faaliyette bulunurken, bu sınırlayıcı hü
kümlerin •etkilinden kendisini kurtaramamış 
bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, esasen Hükümetçe sevk 
edilmiş bulunan metin petrol sorununa temel
den çözüm getirecek, cesur ve ileri hamleci 
olmaktan ziyade, gerek kamuoyunda, gerekse 
Meclislerde tartışıla, tartışıla su sathına çıkmış, 
kesimlikle ır.ljllî çakanlarımıza aykırı olan so
runlara ; artjk hiçbir ş eki'İde savunulamayacak 
mevki ve dereceye gelmiş sorunların bir kıs
mına çare bulacak şekilde hazır-ılanmış bulun
duğu anılaşılnıakt a dır. 

Tasarının reform niteliğiade olabilmesi için, 
bütün dünyaca her bakımdan son derece stra
tejik bir madde olarak kabul edilen petrolün 
ülkctrrii.zde Devlet tarafından petrol kaynak-
llaranm aranması, işletilmesli ve pazarlanması 
esa'larma yer verilmesinin Türk Ulusunun çı
kanları yönünde olacağı inancı olduğumuzu 
'belirtir, taslarının müzajkereai sırasında diğer 
önemlli noktalara temas edeceğimizi ifade ede
rim. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sırasını Sayın Öz-
türkçine'ye vermişlerdir; buyurun Sayın Öz-
tünkçlme. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yapılır
ken Adalet- Partis'jnln o zaman ki Kurucu Mec
liste tek üyesi yoktu. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) —Vardı, 
vardı... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — 1961 
den bu yana Adalet Partisinin sloganı olarak : 
l«Biz, mutlak surette 301 'in üstünde gelirsek, 
Anayasanın hâzı maddelerini değiştireceğiz.» 
derken, içinde şu madde de vardır. Maddeyi 
aynen lokuyorunı : 

«Madde 130. — Tabiî servetler ve kaynakla
rı, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.»' 
Bu, fevkalâde güzel bir madde, Hiçbir Türk'ün, 
Parlâmentonun hiçbir üyesinin, damarında ha-
jkikaten Türk kanı akıyor ise, buna asla itiraz 
edecek bir yönü yoktur. Bu, doğrudur. Adalet 
Partisi de buna inanmıştır. «Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 
işletilmesi hakkı Devlete aittir.» Bu da şahane 

bir hükümdür. Adalet Partisi buna tamamen 
inanmıştır. 

Şimdi, geliyoruz Adalet Partisinin inanma*-
dığı bir kısma. Maalesef, bâzı senatör arkadaş
larımız grupları namına konuşurlarken, sanki 
bu Anayasanın yapıcısı bizmişiz gibi, Adalet 
Partisini bu Anayasanın dışına itmek istiyor
lar. Şimdi, itmek istedikleri kısma geliyorum' : 
«Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık' 
iznine bağlıdır.» 

Şimdi, Anayasanın bu 130 ncu maddesi mev
cut olduğu sürece, siz nasıl olur da 'bu 130 ncu 
maddenin birinci ve ikinci cümlesine «Evet» 
diyorsunuz da, ondan sonra gelen üçüncü ve 
dördüncü cümlelere «Hayır» diyorsunuz ve bu 
«Hayır»1 m günahını da Adalet Partisi nin sırtı
na yükletiyorsunuz?.. Bu, en aşağıdan, çok özür 
dilerim, ya Anayasa lâyıkı veçhiyle bilinmiyor, 
yahut Adalet Partisi iktidar olduğu zamanın
dan beri Anayasa dışı bir tutum içerisine itil
mek isteniyor demektir. Halk oyu «Evet» de
diği sürece, biz bu Anayasayı savunmak zorun
dayız. Eğer, bu Anayasayı savunmak bir nevi 
çıkarcı çevrelere yardım etmek ise, demek ki, 
vaktiyle bu tedvin edilirken, çıkarcı çevreler 
düşünülmüş ve o nedenle getirilmiştir. 

Simidi, konumuza geliyorum : 

Karaelmas, kömür; yeşil elmas, çay; hayat 
suyu, petrol... Nasıl ki, su olmayan yerde hayat 
olmazsa, petrolü olmayan bir devlet de her yö
nüyle harp yapabilme, masa başında söz etme 
ve yumruğunu vurabilme gücüne mâlik değil
dir. Biz, buna inanıyoruz. 

Atatürk - Allah, gani gani rahmet eylesin -
,792 sayılı Petrol Kanunu ile Türkiye Cumhuri
yeti sınırları içinde bütün petrol arama ve iş
letme hakkını Hükümete vermiştir. Bu, işte 
Anayasamızın 130 ncu maddesinin birinci ve 
ikinci cümlesine tamamen uyan bir husus. 

20 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı Ka
nunda kurulan Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne bu arama yetkisi devredilmiş ve bu me-
yanda altın, kömür arayan müessese aynı za
manda petrol arama ve işletme yetkisini de al
mıştır. 

6326 sayılı Kanun çıkıyor ve bu 6326 sayılı 
Kanunun petrol arama ve işletme işleri de G327 
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sayılı Kanunla kurulan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına veriliyor. 

Yalnız raporda, her halde bir matbaa hata
sı olacak, bir yanlışlık var. Eaporun 3 ncü say-
Ifasının Cb) 'bölümünde «h- 6321 sayılı Kanun 
(esaslarının geçerli olduğu dönem :» deniyor. 
Bu, 6321 değil, 6326 olmalıdır ve böyle düzeltil
melidir. Bu hususu belirtmenin lüzumlu olduğu 
kanaatindeyim. 

6326 sayılı Kanun tamamen liberal esasları 
ihtiva ettiğinden, rekabet ve eşitlik koşulları 
altında petrol arama ve işletmeciliğini özel sek
töre bırakmıştı. Şimdi, bu da o imkânı da veri
yor, bu da tıpkı 6326 sayılı Kanun gibidir. Şim-
'di müdafaasını yaptığımız Anayasa'nın 130 ncu 
imaddesinm 3 ve 4 ncü cümleleri Devlet işlete-
mezse özel teşebbüslere arama yetkisini veriyor; 
yani tıpkı 6326 sayılı Kanun gibi. 

«Reform Kanunu» diyoruz... 1963 senesi büt
çe müzakerelerinde Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
hakkında konuşurken Makyavel'den bahsettim. -
ÎYalnız bu arada Makyavel'in tavsiyesinin ne ol
duğunu söylememiştim. Şimdi arz diyorum. 

IMakyavel derki; «İdareyi tesadüfen elinize 
geçirirseniz, idare ettiğiniz vatandaşlara aczini
zi hissettirmemeniz için, onlara şimdiye kadar 
duymadıkları sözlerle Devleti idare edeceğiz de
yiniz» ve devam eder; «Reformlarla idare ede
ceğiz deyiniz. Vatandaş, (Reform) sözüne alış
ım amıştır. Vatandaş buna alıştımı, o zaman, dış 
politikada değişiklik yapacağız deyiniz ve bu 
suretle seneler gelir ve geçer; vatandaşlar da, 
kendilerini idare eden kişilerin idare etmekten 
âciz olduklarının farkına varmaz»' der. Bu, Ni-
kola Makyavel'in bir tavsiyesidir. 

Hükümetimiz şimdi bir itimat oyu almıştır, 
ama şimdi Hükümetimiz, «Petrol reformu ka
nunu tasarısı» dedi. Adı bu. Adı bu olan kanu
na bakıyoruz; 6326 sayılı beğenilmeyen kanun 
ve onun bâzı maddeleri değiştiriliyor. 6326 sa-
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 6558 
sayılı bir kanun var. Bu, 6326 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiriyor ve bâzı maddele
rine de bir fıkra ilâve ediyor. Yine beğenilme
yen 6326 sayılı Kanuna 6987 sayılı Kanun ile 
bâzı değişiklikler getiriyoruz. 

Şu halde kanunun başlığı, «6558 ve 6987 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 6326 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 

| maddelere fıkralar ilâve edilmesi» şeklinde ol
ması lâzımdır. Burada, «Reform» diyor. Demek 
ki, «Reform» Makyavel'in tavsiyesi. Çünkü, 
burada Aziz Atatürk'ümüzün getirdiği 792 sa
yılı Kanunun esasına ve ruhuna dayalı bir re
form niteliği var mı? Yok. Getiremezisin. Çün
kü Anayasanın 130 ncu maddesi var. Hükümet 
olarak, partiler arasında Anayasa ile ilgili de
ğişikliklere aidolmak üzere yapılan çalışmalar
la alâkalı olarak, bu bizim millî menfaatlerimi
ze aykırı ise, 130 ncu maddenin değiştirilmesi 
hususunda niye teklifte bulunmadınız? Sonra, 
bununla ilgili olarak komünist sloganına kıy
met verdiriyorsunuz-ve onların birletmesine yol 
açıyorsunuz. Daha sonra da bu kulisten geli
yorlar, Anayasanın 130 ncu maddesi yürürlükte 
olmasına rağmen, millî menfaatlerimize aykırı
dır, diyorlar. 

Benim Hükümetten istediğim, Hükümetten 
gelecek tekliflerden ilki, millî menfaatlerimize 
uygun olmayan Anayasanın 130 ncu mıaddesiınin 
üçüncü cümlesinden sonra olan kısımların; ya
ni işletme ruhsatının izne bağlı olan kısımları
nın değiştirilmesidir. 

Ben böyle bir kanuna da lüzum görmezdim, 
Adı «Reform», ama ben lüzum görmezdim. «Re
form» diyeceğim ki, oturacağım; «Reform» de-
nıezsem oturamanı... 

Şimdi, oturacağıma göre ben derim ki, «İzin 
vermiyorum.» İzin verme yetkisi var, ama «İzdn 
vermiyorum.» Ben izin vermediğim müddetçe 
Danıştaya dava açarsa? Danıştaya dava açarsa 
ilgili şirket zarar eder. Çünkü, izin verme yet
kisini bana vermiştir. 

Ben izin verirsem?.. Kanun bana o yetkiyi 
verdiği için; ben ilgili şirketlere veya şahıslara 
izin verdiğim takdirde, yine Danıştay önünde 
sorumlu olmam. 

Sayın Gürsoytraik, Danıştay önünde sorum
lu olduğunu söylediler. Müsaade buyursunlar 
da, Danıştaydan en son çıkan ilgili kararları 
okusunlar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
tâyin ettiği komiser vasıtasıyle, bilirkişi rakor
larına göre yetkisini kullanmak suretiyle pek 
alâ izin verebildiği gibi, izin de vermeyebilir. 

Oysa ki, Anayasa. «... Kanunun açık iznine 
bağlıdır.» diyor. Kanun zaten mevcut. Şimdi 
beğenilmeyen kanunun 6 ncı maddesi (bölüm 
4;) «Bir müsaadeye, arama ruhsatnamesine, iş-

I letme ruhsatnamesine veya belgeye Türkiye 

681 — 



C. Senatosu B : 33 15 . 2 . 1973 O : 1 

Cumhuriyeti kanunlarına veya yabancı Devlet 
mevzuatına göre hükmî şahsiyeti haiz bir şirket 
sahibolaıbilir.» diyor «Olur» demiyor; «Olabilir» 
diyor, kanun. 

Ben simidi bu G ncı maddeye göre ete izin 
vermeyebilirim. «Olur» demiyor, emir ifade 
eden bir hüküm yok, burada; muallâkta olan 
bir hüküm vardır. Ben hukukçu değilim, kusura 
bakmayınız, hekimim, ama okuduğumu anlarım 
ve 12 seneden beri de senatör olduğuma göre 
okumuş sayılırım. Bu arada da Hukuk tahsili
ne başlamış olsaydım; en zayıf bir talebe de ol
saydım şimdiye kadar mezun olurdum, ama hu
kukçularımız bu «olabilir» kelimesini, «olur» ola
rak mütalâa ediyorlarsa bunun üzerinde dura
cak başkaca sözüm olmadığını açıkça ifade et
mek isterim. 

Sonra, 6 ncı madde ile ilgili olarak Grubu
muz bir de önerge vermiştir. Grup sözcüsü olan 
arkadaşımız da bu hususu beyan ettiler. Millet 
Meclisinin kabul ettiği madde Anayasanın ru
huna uygundur. Çünkü burada; «Devlet adına 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ile 
belge alma hakkı 6327 sayılı Kanunla kurulmuş 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir» 
diyor. 

Halbuki, özür dileyerek söyleyeceğim, bizim 
komisyonumuz; «Müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi ile belge hakkı, Devlet adına, Ka
mu İktisadî Teşeibb üsleri ne aittir.» diyor. 

«Kaımu İktisadî Teşebbüslerine aittir.» de
yince, Devlet Demiryolları da bir Kamu İktisa
dî Teşebbüsüdür; Sümerbank da, Sosyal Sigor
talar Kurumu da, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı da... Bunlar da mı arayacaklar? 

ıSonra, müsaade, arama veya işletme ruhsat
namesi ile belge alma hakkı Devlet adına mı 
olur ? 

Devlet adına olacak. Evvelâ «Devlet» başa 
gelecek. Anayasamızın 130 ncu maddesi de ona 
âmirdir. Evvelâ, her şey Devlet adına ve Dev
let namına olacaktır. 

Bu itibarla, önergeye bu nedenlerle iltifat 
'buyuiTil'maSinı hassaten arz ve rica ediyorum. 

'Tasan büyük bir 'boşluğu doldurmakla bera
ber, benim 'gönlümde yatan, arzu ettiğim, «Pet
rol, hayat suyudur» dediğim, hayatı elimden 
alan hususlar için evvelâ Hükümetimiz, Anaya
sanın bu ilgili maddesinin değiştirilmesi konu

sunda partilerarası komisyona bir talepte bulun
sun. Çünkü, Sayın Nihat Erim Hükümeti zama
nında Anayasanın hangi maddelerinin değiştiri
leceğine ait 'bir öntasarı taslağı verilmişti. Sayın 
Ferid Melen Hükümeti zamanında da bir önt'as-
laik verildi. Hükümetin gerçi değişiklik istemeye 
halkla yoktur, ama bir ışık tutmak için, şunlar de
ğiştirilirse ben memnun olurum, der; yani par
tilerarası bir anlaşmaya ışık tutar. Benim do 
istirhamım, eğer yeraltı servetlerimizin sağa sola 
çarçur edilmemesi, servetlerimizin hakikî değerini 
bulabilmesi için, Anayasanın bu âmir hükmü de
ğişmediği sürece, biz Adalet Partisi olarak bunun
la ilgili hükümlerini maalesef yürütmek zorunda 
okluğumuzu hatırlatman. 

Tasarı büyük bir boşluğu doldurmamakla be
raber, adı mademki reformdur; reform inşallah 
sonunu hayırlı getirir, ama, bunun Atatürk 'doğ
rultusunda bir reform olmadığını, ilgili kanunun 
ıbâzı maddelerinin değiştirilmesine dair hususlar 
olduğunu yüksek huzurunuzda hatırlatır, tasarı
nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Bilindiği gibi bir ülkenin yeraltı kaynakla rı-
•nın doğal sahibi, o ülkenin kendi halkıdır. 14 
Aralık 1972 tarihli kararıyle de Birleşmiş Millet
ler bu gerçeği ortaya açıkça koymuştur. Kanu
nu bu anlayış içinde eleştirmeye ve görüşümü bu 
ani a y ı ş i çe r i s i nd e söv lem ey e ç a 11 şa e a ğı m. 

Şimdi, Hükümetin getirdiği kanun tasarısın
daki durumla, Cumhuriyet Senatosuna gelen me
tin arasındaki farkları şüphesiz ki. Hükümet de, 
sayın üyeler de incelemiştir. Hükümetin getir
diği tasarıda ulusal çıkarlarımıza dönük olan bu 
petrol konusunun nasıl yabancı şirketler yararına, 
özel sermaye yararına çevrildiğini ve bununla da 
Anayasanın 130 ncu maddesine nasıl ters düştü
ğünü bâzı örnekleriyle anlatmaya çalışacağım ki, 
ileride kanun çıktıktan sonra elbette Anayasaya 
sahip olan kurumlar vazifesini yapsın... 

Yine, yeraltı kaynaklarının o ülkenin halkı
nın çıkarları yönünden değerlendirilmesinin de 
ıbir doğal hak olduğu bilinen bir gerçektir. 792 
'sayılı, Petrol Kanununun yürürlüğü döneminde, 
ilkel koşullar ve vetersiz olanaklarla MTA'nın 
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yaptığı çalışmalar şöyle bir dikkate alınınca; 
1955 'to yabancı 'sermayeye verilen imkânlardan 
sonra - ki, bu tasarıda da açıkça belirtiliyor -
yapılan çalışmaların 'mı, yoksa 'daim önce gerçek
ten az eikonomik güç, yetersiz teknik elemanl'a 
olan çalışmamıza rağmen, hangisinin daim çok 
ulusun yararına okluğunu da örnekleriyle açık
lamaya çalışacağım. 

1955 - 1961 arasındaki yabancı sermayeye 'kıı-
kân verilen dönemde, ulusal çıkarlarımız yönün
den yapılan işler daha haşanlı olmamıştır. Bizim 
şahıs 'darak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleş
tirimiz de bu yönde olmuştur; yani 6326 sayılı 
Petrol Kanununun kabulü ile liberal durumları 
kapsayan, rekabet ve eşitlik koşulları altmda pet
rol aramayı özel teşebbüse bırakmayı eleştirmiş
tik. Nitekim, ister 1 nci, 2 nci, 3 ncü Ka l ınma 
Plânları dönemlerinde olsun, isterse daha önce 
olsun, hiçbir çalışma plân hedeflerine ulaşmış de
ğildir; yani ibütün çalışmalar plân hedeflerinin 
gerisinde kalmıştır. Gerisinde kalmasa da plân 
hedeflerine uygun «bir netice alsaydık, belki ulu
sal çıkarlarımız yönünden biz tatmin olabilirdik. 
Oysa 'ki, bunun da gerisinde kalarak, yabancı 
sermaye geldiği kadar kârla gitmiş, birçok da 
avantajlar sağlamıştır; bunları arz edeceğim. 

Petrolümüzün ülkemizdeki miktarı, petrol kay
naklarımızın değerlendirilmesi 6326 sayılı Ka
nunla özel sektöre verilen yetkiyle bir bakıma en
gellenmiş, sınırlanmış. Bu kanunun (bâzı 'madde
lerinin değiştirilmesi ve bilhassa bu verilen hak
kın alınması çok yerinde ve isabetli olmuştur. 
Bunu kanunda görelim bakalım ne diyor: 

«Tamamen liberal esasları ihtiva eden ve re
kabet ve eşitlik koşullan altında petrol arama, ve 
işletmeciliğini özel sektöre bırakan 6326 sayılı 
Petrol Kanununun kabulüne yol açan düşünce-
'lerdo geçen 17 yıllık bir ugulama süresinde umu
lan gerçekleşme yüzeyine ulaşamamıştır. Petrol 
arama ve işletmesinde bugüne kadar erişilebiien 
mertebe, 1971 yılında yurt için üretimin, tüke
timin 'ancak % 38'ini karşılayabildiği bir nokta
dır. Çıkarılabilir rezerv 38,5 milyon ton olarak 
tahmin edilmiştiı'.» 

Yine, Türkiye'nin kendi petrol kaynakları 
üzerindeki tasarrufunu çalışmalarını, hamlele
rini ve muhtemel bulgularını 6326 sayılı Petrol 
Kanununun kısıtlamış ve kendi kaynaklarımızı sı
nırlamış Olduğu, kendi gücümüzle değerlendirme 

olanağına sahip bulunmadığımız inancını yarat
tığı gibi, bir nevi ulusal duygumuza,, Türk Ulu
sunun ulusal gücüne gerçekten sekte vuran, kü
çümseyen, ulusal duygumuzda olduğu 'kadar, 
kendi millî ekonomik gücümüzde de sarsıntı ya
pacak ifadeyle Demokrat Parti zamanında çıka
rılmış bu kanun üzerindeki eleştirilerimizi bâzı 
arkadaşlarımız hâlâ tenkit ettiler ve bununla ya
bancı sermayenin gelişi ürkütülüyor gibi bâzı 
çıkışlarını - ki, 'birçok propagandalarında olduğu 
gibi - bugün de 'duyduk; yanlıştır. 

Biz ulusal 'kaynaklarımızın kendi gücümüzle 
işletilmesinin yanında olmayı tercih eden, gerçek
ten Atatürk miliydtçisi ve Atatürk'ün anladığı 
mânada 'bir reformcu, Atatürk'ün anladığı mâna
da ulusal çıkarları düşünen bir parti ve onun bir 
üyesi 'olarak arz ediyorum ki, bizini eleştirileri
miz gerçekten bugüne kadar yabancı 'sermayenin 
Türkiye'de faydalı olmadığıdır. İster iyi kulla-
namayalım, isterse gelen sermaye bizim iyi kul
lanmamıza imkân vermesin, biz iyi kullanaımanıı-
şız ve bundan faydalanamamışız. Bunun en gü
zel örneği plân hedeflerine hiçbir şekliyle ulaşa
mamış olmamızdır. 

Anayasamızın 130 ucu madde^ude saptanan 
hükme göre, petrol kaynaklarımızın ulusal yarara 
en uygun şekilde aranıp işletilmesi ve kamu ku
ruluşlarına bu faaliyette ağırlık verilmesi ve ya
tırımlarda öncelik tanınması öngörülmüştür. Şiın-
'di, getirilen kanun 'tasarısı bu anlamı kapsıyor 
mu? Yani, Anayasa bunu emrediyor; kanunun 
çalışmasına, araştırmasına, gücüne öncelik veri
yor, ağırlık veriyor. Oysaki, göreceğiz bunu, 'ger
çi özel şirketlere, yabancı şirketlere ayrı imkân
lar vermiyoruz, ama Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinin içinde c/c 49^a kadar ortaklık vererek ucuz 
işgücünden, yerli malımızın hammadde üzerinde
ki satış fiyatını esals alan satıştan ve katkı büyük 
olduğu için de, o büyük katkı kadar kârdan fay
dalanmasını yabancı şirkete tanıyoruz. Bu ne ka
dar büyürse ekonomik kapasite, kâr da o kadar 
büyür talbiî. Bunu kendi kaynaklarımızla, kendi 
gücümüzle ne kadar dar tutarsak hepsi bizim 
olur; yani kârın hepsi bizim olur. 

Şimdi bu kanun tasarısı, hepsi bizim olanı de
ğil, bizim kadarını da yabancı şirkete vermeye 
esaslar getiriyor. Oysa tasarıda, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri gereğinde sermayesinin yarısına ka
dar özel teşebbüse kendisine tanınan hakları tanı-
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yaibiiteceği, hattâ malî ve teknik güce sahip özel 
teşebbüse öncelik verebileceği tasarının esasları 
'bölümünde gösterilmiştir ve saptanmıştır. 

Ara malı iş'ietme için de Devlet adına Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine yabancı sermayeye ve tek
nolojisinden de yararlanmak için hareket ve 'ka
rar serbestisü verilmiştir ki, bu Hükümetin ta
mamen kontrolü dışına çıkmıştır. Yani Devletin 
kontrolü dışındadır, tamamen Kamu İktisadî Te
şebbüsleri 'kemdi ortağına istediği lankâniarı, ça
lışma 'imkânlarını verebilecek. Devlete rağmen, 
kendi ortağını kendi seçmedi yetlksi Anayasanın 
130 mcu maddesine uygun düşer mi a caba % 

Yine, «Devletin yapacağı petrol ameliyatı» 
başlığını taşıyan 121 nci maddenin 50 nci mad
de ile değiştirilerek, yabancı şirket ortağı Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine öncelik vermesi ve Dev
letin kendi halkının hakîkini devri de Anayasanın 
130 mcu 'maddesi hükmüne uygun mudur? Yani, 
Devletin hakiki olanı da buraya devretmiş olu-
yox«. 

Kapatılan 'sahalardan Devlet hakkının da kal
dırılması, özel sermayenin daha çok yabancı şir
ketleri korumaktan başka bir anlam taşımadığı 
•ortaya çıkmaktadır. Kamu İktisadî Teşebbüsle
rimin yatırım yapmadığı sahalara, bâzı şartlara 
göre özel teşebbüslerin arama ve işletme yapması 
daha çok ülke yararına görül üyardu; Hükümetin 
getirdiği tasarıda. 

Eğer, ortaklık söz cknusu olursa, - ki, bu olu
yor; yani ruhsat ortaklığı doğuyor - özel teşeb
büsle, yabancı şirketle Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin birlikte işletmeye sahip olması ruhsat or
taklığını doğuruyor ki, bu ruhsat ortaklığının 
doğması da Anayasanın bu hükmüne, buradaki 
.getirdiği esaslara, felsefesine uygun değil. 

Ayrıca, ihracata dönük rafineri kurmak ulu
sal bir nitelik taşımıyorsa, elbette işleyemeyecek 
veya ilşetilmeyecek. İşletilmeyecek, çünkü bu sa
hada öncülük almış, güç kazanmış şirketler ve 
dev güçler bunu engelleyeceklerdir. Şunun için 
engelleyeceklerdir: Bunlar daha önce petrolü da
ha 'zengin ülkelerde bu tesisleri kurmuşlar, bu ra
fineri ile ilgili pazarları kurmuşlar, pazarlara 
hâkim olmuşlar. Şimdi, o pazarlarla burada re-
ikabet doğurmazlar 'her halde?.. Kendi kendine re
kabet yaratacak, kendi aleyhine doğacak bir sis
temi bir şirket her haide kabul etmeyecektir. Böy
lece de 'bu, bizim ulusal gelirlerimiz yönünden, 

ulusal çıkarlarımız yönünden hsiç de faydalı de
ğildir. 

Benim daha çok korktuğum bir şey var: Bu 
yabancı şirketler başka ülkelerde kendilerinin 
daha önce kurduğu dünya piyasalarına hâkim 
olan bu rafineri konusunu sabote etme imkânla
rını da ellerinde tutabilirler. Çünkü, teknik güç 
kendilerindedir, ekonomik güç kendilerindedir. 
Bir ülke bu yabancı şirketlerin en çok bilgisin
den, tekniğinden, teknolojik gücünden faydalan
mak ister. Oysa görülmüştür ki, bu dünyada 
bunlar getirdikleri bu teknolojik güçten teknolo
jik bilgiden ve teknolojik elemandan kendileri 
faydalanır ve bunları alıp götürürler; yani baş
ka ülkelerde bunları bırakıp da o ülkelerin geliş
tirildiği görülmemiştir. Nitekim, dikkat ediniz, 
bunlarla ilgili ülkelerin hepsi bunları ülkelerin
den çıkarmak için faaliyete geçmiştir. Elinden 
gelse 'hepsi şu anda çıkaracaklar bunları. Nite
kim, bire efe yerler de buna 'karar vermişlerdir; 
birçok ülkeler bunları temizliyorlar, kendi gücü 
ile, kendi İmkânları ile bunu yapmaya çalışıyor
lar. Çünkü, gerçekten bırakmıyorlar; yani ge
tirdikleri teknik gücü, teknolojik gücü de alıp 
götürüyorlar ve ülkede bulundukları müddet zar
fında, hammaddenin bulunduğu o ülkede bunu 
kendisi için 'kullanıyor, başkasına kullandırtmıyor-
lar. Bundan da faydalanmak mümkün değil. Ta
sarıda bunu da dile getiren bir kayıt yoktur, bir 
esa.j yoktur. 

Nitekim, daha önce verilmiş haklarla tuttuk
ları bölgelerde bizim petrol aramamızı önlemişler
dir. Bu, yani 6326 sayılı Kanunla hâkim oldukla
rı sahalarda bizim petrol aramamız önienmiştir. 
Bu şirketler, aynı şekilde bugün de kendilerinin 
ortak olduğu yerlerde aynı olumsuz mevki du
rumlarını kullanacaklardır. Biz istediğimiz za
manda gerçekten petrol sahasında kemdi kendi
mize, bu şirketin dışında; yani Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin dışımda Devlet olarak bir arama 
yapma imkânını da bırakıyoruz. Biz tamamen 
bunlara bıraktığımız için, o da elimizden gidi-
yoJ. 

Ayrıca bir rafineri kurmak da,, <bu şirketler 
varken mümkün değildir. Nitekim, bize 'bugün 
dahi kurdurmamışlardır. Birkaç yıl önce A. P. 
Hükümeti 'zamanında İzmir'de kurulacak bir rafi
neri için Hükümet ne zorlulklar çekmiştir. 
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Yi'no yabancı ıserm'ayeni'n yüksek kapasitesinin 
geni'Şİeli'mes!], -yüksek kârın yabancı şlıkeiL. Mıil-
no çoğalması aleyhimize 'olmuştur. Petrolümüzü 
kendi Olanak ve koşullarımıza bağlı olarak işlet-
seydik; ama işletme imkânlarımız dar olmasına 
rağmen, kârın hepsi bizim olacaktı. Oysaki bu da, 
yine arz 'üdiyorum, Anayasanın 130 ncıı ni'adde-
sine ve felsefesine uygun 'değildir. Uygun olma
yan bir iş yapi'lmıştır. Hele bu dev şirketlerin 
ellerindeki teknik gücü ve teknolojik bilgilerinin 
gücü altında bizim Kamu İktisadî Teşebbüsleri
mizin ezilmesi, tadnamren pasif duruma düşmesi, 
sermayenin % 51'i (bizde olmasına rağm'en bütün 
gücün onların elinde olması bakımından, bizimki
lerin bu ortaklıkta bile zayıf kalacağı gerçeğ'ul 
daha şimdiden kabul etmek gerekir. Bunlar da 
milletin hayrına değildir. Daha konurımamın ba
şında belirttiğim gibi, yeraltı kaynak! arım izm 
kendi çıkarlarımız yününde işletilmesinde ve fay
dalı olmasında atılmış bir adım sayılmıyor Bıı 
kanun bıı yönü ile de bir ı'cform kanunu sayılmı
yo r 

Böylece görülüyor ki, bu girişimle; yani bıı 
tadarı 'ile 'gcit irilecek olan girişimle petrolümüz 
millileçmdliten de uzaklaştırılmış elliyor. 

Bu (tabanda, mal iyot üzerinden fi varandın! -
masmı giderici bir hüküm de getirilmemiş, işle
tici yabancı sermayeye bir nevi avantaj sağlan
mış ve uzun vadeli satış imkânları yaratılmıştır. 
Yabancı sermaye böylece uzun vâdede Türkiye' 
de kalabilecek, ucuz insan gücünden faydalana
cak, üretim için gene uzun vâde imkânlarına, 
kavuşacak, ayrıca kredi imkânlarına kavuşacak 
ki, şimdiye kadar olduğu gibi, incelemişiz, Tür
kiye'ye giren yabancı sermaye en az girdiği 
lkadar kredi almış ve Türkiye'ye girdiği kadar 
da kâr götürmüştür. Bunun defarlarca bu kür
sülerden hatipler ve bilhassa bıı malî konu
larda yetkili olan insanlar açık açık, rakamlarla 
söylemiştir. Yani bugüne kadar Türkiye'ye gi
ren yabancı sermaye girdiği kadar kredi almış; 
girdiği kadar ki, miktarı ne ise o kadar, hattâ 
onun üzerinde kredi almış, girdiği kadar da dı
şarıya kâr götürmüştür. Ne kadar zamanda? 
1 sene içinde bunu götürmüş... 

Şimdi biz buna daha büyük imkân veriyo
ruz ve kamu iktisadî teşebbüslerimize en az 
% 50 ortak ediyoruz. Kapasite büyüyor, iş bü
yüyor, kâr büyüyor, o kadar da o kârdan alıp 

götürüyor. Bunu kendi kaynaiklarımızla, daha 
az kuruluşla yapsaydık, acaba o kâr Türkiye' 
ye kalsa idi, bu (milletin kendi kaynaklariyle 
bunlar işletilseydi, herhalde ondan daha millî 
olurdu, ondan daha faydalı olurdu. 

9 ncu maddenin değişikliğinde de bir du
rum dikkatimi çekti. 9 ncu madde ile kamu 
adına petrol ameliyatını denetleyen genel mü
dürlüğe atanacak inceleme ve denetim görevi 
yapacak elemanın Bakanın takdir ve lüzumuna 
bırakılması; yani orada çalışacak elemana, tek
nik eleimana ihtiyaç varsa onu Bakan takdir 
edecek, Bakanın lüzum .gördüğü şekilde yapıla
cak, buradaki çalışmaları bunlar denetleyecek, 
bunlar yönetecek.. Bu, esaslı şekilde siyasî bir 
baskının bu Genel Müdürlük üzerinde kurul
ması demektir ki, bu çok sakıncalı olur. Siyasî 
iktidarın yönünde petrol polîtikası da bir nevi 
denetim altına girerki, bu sakıncalıdır. Buna 
maddenin tanziminde dikkat edilmesi gerekir
di. Bu husus sayın Hükümetin ve hakikaten ko
misyonun gözünden nasıl kaçmış, onu da bile
miyorum. 

Maddeler üzerinde ele sırası geldikçe bu 
konuda anladığımız kadarını Yüksek Kurula 
arz etmeye çalışacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

Petrol gibi, bir milletin hayatında en Önem
li unsur olan bir madde üzerinde millî bir gö
rüşe sahibolamamış bulunmamız bir üzüntü se
bebi olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunca yıllar geç
tikten sonra, hâlâ bu kadar tartışmalar yapıl
dıktan sonra, biz, bir millî peitrol konusunda, 
bilhassa Parlâmento olarak bir görüş birliğine 
varamamış olmamız hüzün verici olsa gerelk-
tir. 

Türkiye'de hâlâ, «Yabancı şirketler mi, 
millî kuruluşlar mı işletmelidir ? Yabancı şir
ketleri kovalım mı?» giibi sözler konuşulmak
tadır. Sanki Türkiye'de petrol konusu yeni ele 
alınmış, sanki Türkiye'de 1933'lerdeyiz. Sanki 
bunca yıldır Türkiye'de petrol işlenımenıiş, ya
bancı şirketler tecrübe edilmemiş, millî kuru
luşlarımız tecrübe edilmemiş gibi, biz hâlâ Tür
kiye'de geçmişteki olaylardan, geçmişteki tec-
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rülbelerden bir ders almamış olarak petrolümü
zü konuşmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. sözcüsü ar
kadaşımı işi 1954'lerden başlattığı için, ben de 
daha öncesine gitmekle bir kadirşinaslığı ye
rine getirmek istiyorum. Türkiye'de pettrol iş
leri 1933'lerde başlamış, 1940'lardan önce Tür
kiye'de petrol aranmasına hızlar verilmiş, 1940' 
larda petrol bulunmuş, 1945'de petrol üretimi
ne geçilmiş. 1954'lerde netice 'itibariyle Petrol 
Kanunu çıkmış. Ben 1954'lerde çıkan kanun
larla Türk petrolüne kösteik vurulmuştur de
mek istemiyorum. A. P. sözcüsü arkadaşımı geç
mişe, geçmişteki emeklere, ıgeçmiş hükümetle
rin ; İnönü Hükümetlerinin buradaki hizmetle
rine bir kadirşinaslık olarak temas etmiş olsa 
idi, ben 1954'den sonraki hizmetleri de aynı şe
kilde takdirle yâdederdiim. Yine de o günün, 
o devrin hükümetleri Türkiye'de mutlaka pet
rol bulunması., petrol işletmesinin milletin ya
yarına olması için birtakım teşebbüslere gir
mişlerdir. Onun için 1954 yılında Petrol Ka
nunu çıkmıştır, memlekete hizmet etmek niye
tiyle yapılmıştır. Hiçbir nlemleketsever Türki
ye'nin petrollerini yabancılara peşkeş çekmek 
istememiştir, bunu söylemek mümkün değil, 
illâ da 1954'ten sonra ne olmuşsa olmuş deyin
ce, bunları ister istemez söylemek mecburiyeti 
hâsıl oluyor muhterem arkadaşlarım. 

Ben, 1954'lerde Türkiye'deki petrol arama 
ve işletme işinin, belki iyi niyetle yapılmıştır, 
ama millî petrol bakımından bir köstekleme 
safhasına g'irdiğ'îrıi kabul edenlerden birisiyim; 

Muhterem arkadaşlarım, bu devir neden 
'böyle bir köstekleme devri oldu? Petrol gibi 
millî bir dâvada geçmişi eleştirmekle partizan 
düşünceleri ileri sürmekle kısır çekişmelerle bir 
şey elde edemiyoruz. Bu kadar yıllık tecrübe
den sonra bir görüş birliğine varmış olmamız 
lâzım; bir noktaya gelmiş olmamız lâzım. 

1954'den bugüne kadar geçen 19 yılda Tür
kiye'de ne yapmışız? Yabancı şirketler için, 
istediği sahada petrol arayabilsin demişiz. Millî 
kuruluşumuz olan Türkiye Petrollerine de şu 
kadar sahada arama yapabilsin demişiz. 1954'te 
yaptığımız iş bu. Yani biz o günkü kıt imkânla
rımızla ancak Türkiye'de bu kadar yerde petrol 
arayıp bulabiliriz, ama yabancı şirketlerin im
kânları çoktur, daha çok sayıda sahada araya-
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ibilirler, bizim petrolümüzü çıkarırlar demişiz. 
Elbette o zaman için bu akıllı ibir düşünceydi, 
ama muhterem arkadaşlarım, gelin görün ki, 17 
yıl sonunda biz bu neticeyi alamadık. 

Şimdi bakın 1954'lerden sonra ne olmuş"? 
Arkadaşlarım rakamlarıyla belirttiler. Ben söz
lerimi kuvvetlendirmesi için kısaca ifade ede
ceğim. Yabancı şirketler bize ne getirmişler? 
Biz, bugün bu imkânı, tamla meni millî kuruluşu
muza mı verelim, yoksa yine yabancı şirketlerle 
beraber mi bu işleri yapalım derken, bu yaban
cı şirketlerin sahasını geniş tutmuşuz, millî ku
ruluşumuzun sahasını dar tutmuşuz. Acaba 17 
senede ne neticeye, ne sonuca varmışız? Bizim 
millî kuruluşumuz ne yapmış, yabancı şirketler 
neler yapmışlar, bunları arayalım? 

Yabancı şirketlerin faaliyetlerine bakıyo
ruz. Yabancı şirketler, sanki bizim mıillî kuru
luşumuzun arkasında, onu dikizliyor. Ne yap
mış? 31 saha keşfedilmiş.. Bunların 16'sı bizim 
millî kuruluşumuz tarafından, 15'i yabancı şir
ket tarafından, Yabancı şirketlerin sayısı 60, bi
zim millî kuruluşumuzun sayısı bir - iki. Önce, 
Maden Tetkik Arama, sonra Türkiye Petrolle
ri... 

Muhterem arkadaşlar, yabancı şirketler kaç 
tane büyük saha keşfetmiştir? 

Yatırını konusuna gelince; arkadaşlarımız 
da ifade ettiler : İşte arama ve üretim sahasın
da birisi İ 2O0 milyon diğeri 1 800 milyon ya
tırmışken, bizim millî kuruluşumuz 4-milyar ya
tırmış, yabancı şirketler ise 2 milyar yatırmış. 
E!.. Şimdi yabancı şirket bizim için ne yapmış? 
Tekrar tekrar söylüyorum, 2 milyar yatırmış. 
Bizim imkânlarımız yokmuş, biz petrol çıkara-
mazmışız... Bunun altında yatan bu. Yabancı 
şirket keşke bunu yapıp, geliştirseydi, rafineri
ler kursaydı, sahaları bulsaydı pekâlâ olurdu. 

Muhterem arkadaşlar, bizim malzememiz 
yokmuş. Elbette malzememiz olmaz. 1954'de çı
kardığınız kanunlarla, «Artık yabancı şirketler 
Türkiye'de petrol bulacak» diye bütçemizden 
para. ayırıp, malzeme vermemişiz. Bugün, Alla-
ha şükür mühendisimiz yetişmiş. Belki malze
memiz yine yok; ama bugün kalkınma plânla
rımızla bütçelerimize para koymak suretiyle bu 
işleri artık yapabiliriz, 

Bugün ne yapıyoruz? Bugün Petrol Kanunu 
üzerindeki velvele nedir?.. Millî kuruluşumuzla 
yabancı şirketleri aşağı yukarı aynı seviyeye 
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getiriyoruz; yani kısıtlanmış olan millî kurulu
şun aramasını, üretimini, arama sahasını yaban
cı şirketlerle aynı seviyeye getiriyoruz. Sanki 
Türkiye'deki yabancı şirketleri kovuyoruz gibi, 
bâzı arkadaşlarımız yabancı şirketlerin hamisi 
durumuna geçmek istiyorlar. Yok böyle bir şey. 
Bu kanunla bizim millî kuruluşumuza, aşağı yu
karı aynı seviyede en az yabancı şirketler kadar 
arama imkânını sağlıyoruz. Diyoruz ki, «Bizim 
millî kuruluşlarımız da. Türk vatanında yabancı 
şirketler kadar arama imkânına sahip olsun...» 
Başka bir şey söylemiyoruz. 

Yabancı şirketleri kovuyormuşuz... Burada 
yabancı şirkteleri kovan yok. «Anayasanın P10 
ucu maddesi, yok efendim karma ekonomi. Ana
yasanın bu maddeleri varken biz bunları savu
nuruz, bunları değiştirin.»' ifadeleri... 

'Muhterem arkadaşlarım, bunlar sadet dışı 
sözler. Petrol Kanunun dışında konuşulacak 
sözler bunlar. Anayasalını maddesine ve Türki
ye'de karma ekonomiye karşı olan yok. Bu ka
nun. bunları getirmemiş. Keşke getirseydi de 
tamamını devletleştirseydi, tamamını ıııillîleştir-
iseydi; ama yapamadı, yapamadık. Demek ki. 
Hükümet bunu biliyor, getirememiş. Keşke ta
mamını millî leştirseydi. 

Muhterem arkadaşlarım ben. Adalet Partisi
nin sözcüsünün «'Siyasî tercihtir» sözüne iştirak 
etmiyoıum. Petrol, bir millî savunmadır. Millî 
savunma kadar önemlidir. Millî savunmada si
yasî tercih olmadığı gibi, millî petrolde de si
yasî tercih olamaz. Eğer petrol millî ise, millî 
bir mesele ise. millî petrolde de siyasî tercih ola
maz. Sözlerine iştirak etmiyorum. Biz millî pet
rol konusunda hâlâ bugün hir ders alamamış 
olacağız. Geçmişte bu sloganları ağızlarına ta
kanlar, Türkiye'de birtakım patlamaları yapan
lar ; 18 senedir yabancı şirketler bize bir fayda 
•sağlamadığı halde, bizi sömürüp götürdüğü hal
de hâlâ bir ders alamamış. Biz hâlâ, bu petrol 
işlerini yapabilir miyiz, yapamaz mıyız müna
kaşasını yapıyoruz. Xiye Yüce Senato her eşyi 
bildiği halde bu konuda bir fikir birliğine vara
mıyor? Buna üzülüyorum. 

Üretime bakıyorsunuz, üretimde de yine ay
nı husus mevcut. Bizim millî kuruluşlarımız ya
bancı şirketler kadar, zaman zaman onlardan 
fazla üretim yapmış. E!.. Peki şimdi mesele ne
dir? Halledemediğimiz mesele nedir? Yani bu 
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. hadise, yedi kat yerin altında olan, binlerce 
metre yerin altında olan petrol konusu artık 
gün ışığına çıkmamış mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de petrol 
meselesi petrol ne kadar yerin dibinde olursa 
olsun artık yer yüzüne çıkmıştır. Türkiye'de 
petrolü Türk millî kuruluşlarının aramasından 
başka çare kalmamıştır. 17 veya 18 senelik tec
rübe bunu bize göstermiştir. Kaldı ki, yabancı 
şirketleri de dışarıya atmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun için, «Bu 
bir reform kanunu değildir gibi sözler söylen
di. Bence bu kanun şunu sağlamış olsa yeter; 
yani Türkiye'de petrol aramada millî kuruluş
larımızı en az yabancı kuruluşlar kadar petrol 
arama imkânına sahip !bir hale getiriyorsa bu 
dahi reformdur. Bu, Hükümetin bir reformu
dur. Yıllardır millî petrol konusu bir türlü gele
memiş. bir türlü Parlâmentolardan çıkmamış
tı. Bugün bu imkâna kavuşmamız dahi büyük 
bir mesafe katetmektir ve bence bu bir reform
dur. Bıı, kanunun bâzı maddelerini değiştirmek 
şeklinde küçümsenemez. Bunu geçmişte getir
miş olsalardı, bugün söyleyebilirlerdi. 

Türkiye'de, efendim, rekabet esası hâkim ol
malıymış. E!.. Türkiye'de, halis, öz be öz bir 
mil'î petrol arama şirketi var -da yabancı şir
ketler bununla rekabet mi ediyor? Ancak, be
nim millî kuruluşum rekabet edebiliyor. Millî 
kuruluşlarımız bu kısır imkânlarla rekabet et
tiği halde, yabancı şirketlerden de ileriye gide-, 
biliyor. Arkadaşlarım mazur görsünler; o halde 
'ben neden millî kuruluşumu âdeta hor görüp, 
yapamıyormuş gibi bir aşağdık duygusunun 
içinde olayım? Yapacağız arkadaşlar, millî ku
ruluşumuzla birlikte millî petrolü çıkaracağız. 

Şimdi, kötü bir örnek olarak ve acaba yan
lış bir fikre sahip miyim diye bir hususu Sayın 
Bakandan sormak ve 'bilgi edinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, geçenlerde gazete
de okuduk; Diyarbakır'da Sarıca civarında, pet
rol bulunduğunu radyo'lar bile söyledi. Sayın 
Bakandan öğrenmek istiyorum; Diyarbakır'da 
Sarıca civarında bir kuyu İShell Şirketi tarafın
dan 10 ilâ 14 yıl evvel işlenmiş, burada petrolün 
olmadığı söylenmiş, süresi uzatılmış, ondan son
ra geçenlerde gazetelerden okuyup ve radyodan 
işittiğimiz gibi, burada bizim millî kuruluşumuz 
tarafından petrolün çıkarılmış olduğunu öğren
dik. 
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Duyduğuma göre, bu petrol şirketi burada 
petrol bulmuş veya bulamamış, ama burada bu 
kuyuyu 10 yıl beklettikten sonra, 12 Marttan 
ısonra hükümetlerin değişmesiyle tekrar bura
da arama için, işletme için ruhsat istemiş; 12 
Mart sonrası gelen hükümetler bu ruhsatı ver
memiş. 

(Sayını Nezih Devres zamanında da bizim 
millî kuruluşumuz tarafından işletilmesi isten
miş ve işletilmesine ruhsat verilmiş. Ondan son
ra bizim millî kuruluşumuz bu kuyuyu çalıştır
mış ve burada petrol olduğu anlaşılmış. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı şirketlerin 
yaptığı bu iş bir cinayettir. Türk petrolüne sui
kasttır. Sayın Bakanın bu konuyu açıklaması, 
Türk kamuoyunu aydınlatması lâzımdır. Türki
ye'de, bu 'bizim az olan petrolümüze suikast ya
pan yabancı şirketler var ise, bu şirketlerin de
ğil himayesi, kovulması lâzımdır. Bunun açığa 
kavuşturulması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun Türkiye* 
de millî kurutuşlarımıza en az yabancı şirket
lere tanınan arama hakkı kadar hak tanıyan 
bir kanundan daha ileri gidememiştir. Bu ka
nun sadece, işte bunu sağlamıştır. Bunu sağla
mış olması dahi bir reformdur. Bunun sağlan
mış «İması dahi bizim millî kuruluşumuzun mil-
flî petrol sahasında çalışmalarına hız verdirecek 
(bir kanundur. Bu bakımdan, bu kanunu destek
liyorum. Bu kanun iyi bir kanundur. Bundan 
sonra dilerim 'ki, Türkiye daha çok imkânlara 
sahip olsun. Petrolünü tamamen devletleştirsin, 
millîleştİTSin. Petrol millî bir dâvadır. Petrol 
milletin malıdır, millî savunmadır, siyasî ter
cihler petrol üzerinde oynanamaz. Bunu Paıilâ-
mentomuzun böyle bilmesi lâzımdır. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyuran. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş.-
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Petrol Reformu Türkiye'nin eski ve bilinen 
fbir meselesidir. Türkiye bu dâvayı çok eskiden 
beri bilen, ona göre bâzı esaslı hazırlıkları olan 
•bir ülkedir. Petrol Dairesi, MTA, Petrol Ofisi ve 
nihayet Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ıgilbi bir bakanlık kuran bir ülke; petrolün, yer
altı kaynaklarının önemini anlamış bir ülke ola
rak kabul edilmelidir. Türkiye'de gelmiş gitmiş 
hiçbir iktidar, bu millî esastan, bu millî temel

den ayrılmış değil Zamanın ihtiyaçları ve im
kânları içinde az başarılı olan olmuş, çok başa
rılı olan olmuş, fakat hepsi bir anadoğrultuda 
gitmiştir. 

Türkiye, 'bilhassa Cumhuriyetini ilânından 
sonra, Türk yönetimine yabancı şirketlerin mü
dahale ettiği iddiası, Türklerin haysiyetine do
kunan bir iftiradır. Türkiye'nin hiçbir dönemin
de yabancı şirketler Türk yönetimine müdahale 
etmemişler, edememişler ve edemeziler de. An
cak bü şirketler kendi maksatlarına göre bâzı 
çıkar aramışlardır. Bu da, o şirketlerin kuruluş 
maksadı içinde mütalâa edilmesi lâzım gelen bir 
husustur. Bunu şunun için arz etmek istiyorum. 

Son günlerde, son yıllarda basında ve bâzı 
çevrelerde geçmiş iktidarları olsun, bugünkü 
iktidarları olsun, kötülemek için yabancı şir
ketlerin çıkarlarına aiet olmuş göstermek sevda-
.sı bu .memlekete hiçibir şey kazandırmaz. Bilâ.-
kis, milleti devletine karşı, hükümetine karşı 
şüphelendirir, kuşkuya düşürür. Türkiye'nin 
bu eski dâvasını Türkiye kadar içten bilen bir 
memleket, Orta - Doğu'da hattâ Cenubî Ameri
ka'da gösterilemez. 

Atatürk'ün başlıca mücadelesinden birisi, 
.anticmperyalist mücadeleye önderîlik etmiş ol
mamdır. Yabancı şirketleri kovan, kapitülâsyon
ları kaldıran ve Türkiye'nin millî davalarını ele 
alan bir ülke, bir Atatürkçü akım petrolü sahip
siz bırakmamıştır, bırakamazdı. 

Şimdi, getirilen tasarı da millî hedefler isti
kametindedir ve Devlete ağırlık veren bir yön
dedir. Bu niteliğiyle de 'reformist bir nitelik ta
şımaktadır, bir esas taşımaktadır. Eksiği vardır, 
fazlası vardır o olabilir; ama temel doğrultusu 
millî menfaatlere uygundur. Ağırlık noktası 
Devlete üstünlük tanımaısmdadır. Bu, Anayasa
mıza da uygundur. Bu tasarıda, Anayasanın 
hiçibir maddesine, hicbi<r fıkrasına aykırı bir 
maksat görmedim. Bilâkis Anayasanın esasları
na ve maksadına uygun bir hüviyette gelmiş 
ıbir tasarıdır. 

Anayasanın okunan 130 ncu maddesinin son 
fıkrasıyle birinci fıkrası arasındaki fark şu
dur : 

Yeraltı kaynaklarının aranması ve işletilme
sinde evvelâ Devlete hak tanınmıştır. Devlet 
bunu yaptığı müddetçe, özel teşebbüse elbette 
yer olmamalıdır. Ben şahsan devletçi bir tutu-
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mıın temelden taraftarıyım ve buna gönülden 
inanmışımdır, ama şartlarımız içinde geçmişte 
bâzı inhiraflar olmuştur. Bunu her gün düzelt
mek için çareler aramışızdır ve bu çarelerden bi
risi de bu aşamada bu tasarı ile aranıp bulun
mak istenmektedir. Bunun için tasarıyı olumlu 
karşılıyorum ve bunun için tasarıyı reformist bir 
nitelikte görüyorum ve destekliyorum. 

Benim asıl temas etmek istediğih konu şu : 
Meselenin çok teknik ve ayrıca hukukî yönü 

de var. Bâzı teknisyen arkadaşların hukuku; 
hukukçuların da tekniği tartıştıkları bir konu 
olarak gördüm. Ben öyle bir yola sapmayaca
ğım. 

Bir «Kapalı sahalar» meselesi vardı, Türki
ye'de; yani petrolde kapalı sahalar, bir müddet 
aranmayan sahalar. Bâzı politik mülâhazalarla 
bu kapalı sahalar uzun müddet böyle tutuldu. 
(Son yıllarda bir açıldı; fakat maalesef gene 
•bâzı çevrelerde bu kapalılık sürdürülmektedir. 
Bu bir bölgede de endişe yaratmıştır. Bölgeyi 
sarahaten söylemeyi millî çıkarlara uygun gör
müyorum; ama ilgili daireler bunu her halde bi
lirler. Bu kapalı bölge meselesi, bir zamanlar 
bizim politikamız yönünden önem taşıyordu. 
ıHattâ petrol çıkarmanın bâzı sebeplerle memle
ketin stratejik bakımdan aleyhinde mütalâa 
edildiği dönemler de olmuştur; fakat şimdi ar
tık o safhayı geçmiş bulunuyoruz. Bu kapalı sa
haların ciddî olarak araştırmaya açılması za
manı gelmiştir. Evvelce kapalı tutulan bir böl
gede yapılan araştırmaların bidayette çok ve
rimli olduğunu bâzı yetkililerden de öğrenmiş
tik; fakat bu ümitli görülen sahadaki çalışma -
il ar bir müddet sonra başka yere intikal ettiril
di, kaydırıldı. O çalışmalar hem yarım kaldı. 
.hem oradaki halk bu noktadan ümitsizliğe düş
tü. Bu konuyu birkaç defa ilgili bakanlara özel 
surette sordumsa da, hiç birinden tatmin edici 
cevap alamadım. Bunu bu vesile ile söylemeyi 
ve açıklamayı vazife saydım. Sayın Bakandan 
ve yetkililerden bu konuda tatmin edici bir ce
vap bekliyorum. 

Bu arada bir hususu daha arz etmek istiyo
rum. Millî petrol diyoruz; kendimiz arayalım, 
kendimiz çıkaralım, kendimiz rafine edelim. Bü
tün bunlar doğru; ama çıkardığımız petrolü 
kendimiz dağıtalım, kendimiz yayalım. Bugün 
Türkiye'de petrol dağıtımı petrol çıkarılması 

kadar önemli bir haldedir. Ayrı ayrı kuruluş
larımız vardır. Bunlar tümü ile bir esasta birle
şip yabancı şirketlere rekabet edecek halde ol
madıkları gibi, muhitin ihtiyaçlarına cevap ve
recek kudrette ve güçte de değillerdir. Ben, 
hiç olmazsa Petrol Ofisi veya Türkiye Petrolle
ri veya yeni kurulacak teşkilâtın iştiraki ile bu 
petrolün ve talî mahsullerinin dağıtılması me
selesi üzerinde ciddiyetle durmak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Arama hakkı elimize geçsin; 
evet. İşletmek de bizim olsun, dağıtmayı da biz 
yapalım; fakat teşkilâtlanalım. Bu teşkilâtlan
ma bugün için zayıftır; yetersizdir. O konuyu 
ela inşallah bu tasarının kanunlaşmasından son
ra. bir esasa bağlarız. 

Asıl mühim1 mesele bende şudur arkadaşlar : 
Kanunu bu esasta çıkarmak lâzımdır; ama ye
terli değildir, kâfi değildir. Bu esasları da uygu
lamak lâzımdır. Asıl mühim olan bu esasta uy
gulayıcıları yetiştirmek ve onu ümitle bekle
mektir. Teknisyenlerimiz yetişmiştir, politikacı
larımız alışmıştır ve millî petrol dâvasına yat
kın hale gelmişlerdir, inşallah gelecek iktidar
lar, hangi iktidar olursa olsun, bu istikamette 
çalışacaklardır. 

Bugünkü hükümet için «şeklen reformist» 
demek, «îşte lâf olsun diye kanuna reform de
miş»1 diye ithamlar yapmak haksızlıktır. Çünkü, 
bugünkü Hükümetin ne geçmişte bir iktidar 
sorumluluğu var, ne de gelecek için başka bir 
iddiası. Böyle bir hükümetin, reformcuHığu baş
ka şekiller için getirdi desinler diye getirdiği 
iddiasını ben samimî kabul edemem. Samimîdir, 
eksiği olabilir. İnanmıştır, bu kadarını getirmiş
tir. 

Binaenaleyh, eksiğini tamamlamak yerine, 
ıbaşka maksatlar atfederek Hükümeti çürütmek, 
İKİ e böyle bir millî meselede Hükümetin sağdan 
soldan eteğinden çekmek millî dâvaya hizmet 
olmaz; yalnız petrol konusunda değil, her ko
nuda millî bir devleti, sağlam, ayakta ve is ba
şında tutmakla mümkündür. Millî devleti ayak
ta tutabilen parlâmentolar ve milletler petrol
lerini de, yeraltı servetlerini de millîleştirebilir. 
Aksi takdirde sadece bir cepheli tenkit doğru 
değildir. İran'da da yapıldı; Katar Şeyhi de 
petrolüne sahip çıkmak istedi, ama kendi dâva
larına hâkim bir hükümet, bir idare kuramadı. 
Mühim olan, bütün konularda hâkim millî bir 
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idare kurmak ve bu idarenin elinde de millî 
dâvaları yürütebilmektir. 

Ben bu tasarıyı böyle bir hüviyette görmek 
istiyorum. Bunun için de destekliyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın ıSomunoğlu, buyurunuz. 
O. EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Mâruzâtım kısa olacaktır. Petrol Reformu 

kanununun çıkarılmasındaki gaye, bugünkü tek
nik ve ihtisadî şartlara uygun olarak, Devletin 
kontrolü altında, memleketimizin tüketimine 
yetebilecek ve hattâ iştirak edebilecek bir du
ruma uygun hale istihsalimizi getirmekten iba
rettir. 

Yetecek miktarda var mı, yok mu münakaşa
sı uzun senelerden beri yapılmaktadır. Buna 
cevap vermek hususunda, petrolü yeryüzüne çı
karmanın çok pahalı olması sebebiyle ilgililer ve 
yetkililer şimdiye kadar katî bir karar vere
memiştir. 

Sayın înkaya arkadaşımız da ifade buyur
dular: Petrol İhraç Eden Memleketler Teşki
lâtı Genel Sekreterinin, petrolün ancak 40 sene 
yeteceğini söylemesini samimî olarak kabul et
mek kabil değildir. Ben de okudum; petrol hak
kındaki her yazıyı da okurum. Petrol hakkın
da söylenenler bu maksada müteveccih ve dai
ma politik olmuştur. 

Buna şunu da ilâve edeyim: «Teknik böyle 
diyor.» deniyor. Bu sözü ciddî görmemekteyim. 
Bu meyanda, «Erzurum ve civarında petrol bu
lunduğu iddiaları sübuta erdirilememiş ve ya
pılan aramadan bilâhare sarfınazar edilmiştir.» 
diye bir karar yoktur. Bunu hususiyle arz et
mek istiyorum. Şimdiye kadar birkaç defa ara
ma yapılmış; fakat netice alınmadan yine sarfı
nazar edilmiştir. 

Meselâ; Erzurum ve havalisinde petrol var 
dır iddiası devam etmektedir. Hasankale'de, 
Tekman'da, Tercan'ın Gülköyü civarında pet
rol bulunduğu iddia edilmiş, hattâ halkın, gaz 
buhranı sırasında götürüp özel lâmbalarında 
yaktıkları ve bundan başka Birinci Cihan Har
bi sırasında yabancıların bu yerlerde ham pet
rolü çıkardıkları ve bunu, yarım artezyen şek
linde beliren petrolün hava tazyiki ile pompalar
la çıkarılıp civarda yetecek miktarda ham ola
rak kullanıldığı bir vakıadır. Bunu bilâhare 
şahsen de müşahadc etmiş bulunuyorum. 

Bunu teyiden son senelerde, 1964, 1965'den 
itibaren Makine Kimya Endüstrisi Hasankale' 
de kamp kurmuş, Tekman ve diğer bulunması 
muhtemel yerlerde arama yapmıştır; fakat 2 
binlik sondaj makinesinin kâfi gelmediği, Ro
manya'dan 5 binlik sondaj makinesinin getiril
mesine teşebbüs edildiği bildirilmiştir. O sıra
da Hükümet değişikliği meydana gelmiştir. 2 
sene evvel Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı yapan arkadaşımızdan sorduğumda; Ma
kine Kimya Endüstrisi, esas mevzuu dahilinde 
olmadığı ve bunları birleştirmek lâzım geldiği, 
çok pahalıya ela malettiği cihetle petrol arama 
işinden sarfınazar ettirilmiştir. Bunun meselâ 
40 - 50 milyona malettiği bir aramayı Türkiye 
Petrolleri daha ucuza, yarı yarıya bir para ile 
maletmekte olduğu, ifade edilmiştir. 

Pasinler'deki faaliyet tatil edilmiştir. Pet
rol için bu yakınlarda 5 bin metreye inecek son
daj makinesinin gelip gelmediğini, Enerji Ba
kanlığınca bir faaliyet olup olmadığını öğren
mek istiyorum. 

Şimdi, halkın ekseriyetle bizim ilgimizi an
lamak için sorduğu sualler vardır. «Burada pet
rol bulunduğu kanaatimizi muhafaza ediyoruz.» 
diyorlar. Biz de aynen buna iştirak ediyoruz. 

Şimdi Sayın Bakanın, bu mıntıka hakkında 
yapılan ve yapılması muhtemel olan faaliyetler 
ve bir programın hazırlanıp hazırlanmadığı hu
suslarında açık bilgi vermesini bilhassa rica et
mekteyim. 

Bir de ayrıca, şüphesiz kendi petrolümüzü 
kendimizin çıkarmasını arzu ederiz. Bu iddia 
çok eskidir. 40 - 50 sene evvel, bizim lise tahsi
limiz sırasında da devamlı olarak bu iddia edil
miştir; ama bunun arayıp bulunması, çıkarıl
ması çok zor ve pahalıdır. Çıktığı takdirde mem
leket iktisadiyatı itibariyle elbette son derece 
memnuniyet verici bir hâdise. 

Kendi kontrolümüz altında bulundurularak 
petrol çıkarmak elbette ki şayanı tercihtir; fa
kat yabancı şirketler de aramalarda kendi mad
dî güçlerini sarfedecekler, bulamazlarsa bizden 
bir şey isteyeceklerini zannetmiyorum. 

Binaenaleyh, kendi imkânları meyanmda, 
kanun ve mevzuat dahilinde diğer şirketlerin de 
arama yapmasında şahsen mazur görmemekte
yim ve kanun da böyle tertip edilmiştir. 
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Bundan bir iki sene evvel okudum, hattâ 
şimdi de devamlı olarak neşriyat yapılmakta
dır, söylenmektedir; demirperde memleketlerin
de yabancı sermaye kendi millî menfaatine uy
gun olarak getirilmekte ve bunda hiç bir ma
zur görülmemektedir. Onun için böyle bir taas
suba mahal yoktur. Petrol konusunda 1957'den 
itibaren- bütün dünya da bu yolu takip etmiş
tir. 

Batman'a, Erzurum Belediye Reisliğim sıra
sında asfalt meselesinin halli için gitmiştim. Ora
da günde 1 000 ton ham petrolü işlediğimiz hal
de, Garzan civarında çıkan petrolü işleyeme-
diğimizi, neden bu rafinerinin küçük kapasitede 
yapıldığını anlayamadığımı söylemiştim. Bugün 
bu meseleler halledilmiştir. Hattâ o vakit günde 
1 000 tondan 360 bin ton işleniyordu. Şimdi ge
rekçede daha az yazıyor, belki rakam hatası 
olabilir yahut günde 1 000 ton, ama 360 gün 
de çalışmayabilir... 

Şimdi, şayanı şükran olan, hiç olmazsa dı
şarıdan hampetrolü getirip rafine etmek sure
tiyle - ki, onun mahzurları malûm sayılmaya
cak derecede çok - memleketimizde döviz ta
sarrufu yapılmış oluyor; ama yine gönlümüz 
arzu eder ki, hiç olmazsa yetecek derecede ol
sun. Bugün % 30 - 35 ini ancak temin edebili
yoruz... 

Binaenaleyh, netice itibariyle aranması, bu
lunması çok zor, karışık, politik, teknik mesele
nin halli sonunda memleketimizin refaha kavu
şacağına inanmaktayım. Kanunun, bu yolda bu 
meseleyi halledeceğini ümit etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın arkadaşlarını; 

Bu kanunun tümü üzerinde söylenecek çok 
söz var; fakat kanun bir kere tümüyle yeter
siz. Kanunun 2 nci maddesi bu kanunun amaç
larını açıklamak üzere konulmuş. Diyor ki : 
«Bu kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti pet
rol kaynaklarının millî menfaatlere uygun ola
rak, hıza sürekli ve etkili bir şekilde aranma
sını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağ
lamaktır.» 

Halbuki Türkiye'nin petrolle ilgili proble
mi yalnız bununla bitmiyor. Ayrıca Türkiye dı
şarıdan büyük çapta petrol ithal ediyor. 9 mil

yon ton Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacı. Bu
nun 3,5 milyonunu yurt içinden sağlıyoruz, geri 
kalanını dışarıdan ithal ediyoruz. Bunda ela, 
birçok yabancı şirketlerin oynamakta olduğu 
oyunlar sayesinde Türkiye'miz bir hayli döviz 
kaybetmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu petrol hakikaten 
Türkiye'nin enerji politikasında hattâ dünya
nın enerji politikasında ; dünya uluslarının ener
ji politikasında en önemli bir yeri işgal etmek
tedir. Bugün Amerika'da 12 yıl dayanabilecek' 
petrol rezervleri vardır. Bunun dışında dünya
nın 40 - 50 yıl süreli petrol ihtiyacını karşıla
yacak rezervler ise Orta Doğu Bölgesinde bu
lunmaktadır. Bu nedenle Orta Doğu ülkeleri 
üzerinde büyük pazarlıklar cereyan etmekte ve 
bu petrol rezervlerinin ele geçirilmesi kendi 
uluslarının çıkarları açısından, yararlanılması 
bakımından hem sahip olan ülkeler, hem de bun
ları kullanan ülkeler arasında amansız bir sa
vaş cereyan etmektedir. 

Türkiye'nin millî savunmasında, yakacak po
litikasında, enerji politikasında petrolün önemi
ni kimse inkâr edemez; fakat Türkiye'de anla
şılamayan birleşilmeyen bir husus var. 

Türkiye'de birtakım arkadaşlar şu kürsüden, 
sanki yabancı şirketlerin avukatıymış gibi ko
nuştular ve onlar adına çok güzel şeyler söyle
diler. 

Muhterem arkadaşlarım, Teksas Bölgesin
deki petrolcüler yılda 20 milyon dolar kâr sağ
ladıkları halde devlete bir kuruş dahi vergi 
vermemeleri yüzünden, bunlara müdahale et
me Amerika Cumhurbaşkanı Kennedy'nin ted
birleri arasında da vardı ve onun Dallas'da 
(Teksas'da) öldürülmesinin nedenlerinden bir 
tanesi de budur. 

Yani bunlar, bu yabancı şirketler bu husus
ta o kadar tekeller, tröstler kurmuşlardır ki, 
adam öldürecek, hattâ kendi çıkarlarına aykırı 
düşecek tarzda bir politika izlediği takdirde, 
kendi cumhurbaşkanlarını dahi ortadan kaldır
mayı göze alacak ve onu da başarmak için her 
türlü sorumluluğu yahut da her türlü cinayeti 
işleyecek durumdadırlar. 

Bunun örneklerinin bir değil, yüzlercesi ve
rilebilir. Türkiye'de de buna benzer birçok 
oyunlar oynanmaktadır. 
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Şimdi, burada bir hususu daha açıklamak 
mecburiyetindeyim. Türkiye'de yabancı şirket
ler geldiklerinden bu yana yaptıkları yatırım 
ölçüsünde bir petrol araştırması yapmamışlar ve 
gerçekten Türkiye'de bir petrol çıkarmamışlar
dır. Türkiye'de petrol var mıdır, yok mudur? 
Bunun tartışmasına geçmiyorum; fakat gereği 
gibi araştırma yapmamışlardır. Bunda kendi 
açılarından, kendi çıkarları bakımından haklı
dırlar. Çünkü dışarıda geniş yatırımları var
dır. Bu yatırımlardan Türkiye'ye ithal yoluy-
le, özellikle afişe fiyat üzerinden petrol sat
mak onlar için aramaktan çokdaha kârlı sonuç
lar vermektedir. 

Türkiye'de bugün, ikisi kendisinin olmak 
üzere üç rafineri vardır. Birisi Batman Bölge
sinde 1 milyon ton kapasiteli, öbürü İpraş'da ve 
bir de yabancı rafineri var. Yabancı, güneyde 
Shell, Mobil ve BP'nin ortaklaşa kurmuş ol
dukları Mersin'deki rafineri Ataş ve bir de Ali
ağa rafinerisi kuruluyor. Bu da yakında işlet
meye geçecek. 

Türkiye'nin yerli üretimin dışında olan 4,5 
milyon ton ihtiyacı dışarıdan ithal edilmek
tedir. Bunun, afişe fiyatlar üzerinden bu şir
ketler aracılığıyle memlekete ithal edilmek yo-
luyle ne kadar büyük döviz kaybettiğimiz bura
da muhtelif vesilelerle dile getirilmiş ve Senato 
tutanaklarına geçmiştir. 

Şimdi ben, bu rafineriler aracılığıyle yapı
lan, yolsuzluk demeyeceğim; ama Türkiye'den 
kaçırılan paralarımızın, dövizlerimizin kaçırıl
masından bir iki örnek vormek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz Mer
sin bölgesindeki rafineride üretilen petrol daha 
ziyade o bölgelerde satılmaktadır. Yani Türki
ye'de Mobil, Shell ve BP'nin orada üretmiş oldu
ğu petrol, emin Türkiye'nin diğer bölgelerine 
dağılmış olan dağıtma teşkilâtına o kanalla git
mesi lâzım gelirken, maalesef o kanalla gitme
mekte; meselâ İstanbul bölgesine İpraş'dan sa
tın aldıkları petrol ve benzini oralara, dağıtmak
tadırlar, oradaki tesislerine vermektedirler. 

Diyeceksiniz ki, bunda ne var? Bundan da
ha tabiî ne olabilir! Evet, bunda pek anormal 
gibi görünmeyen bir husus var; ama Devlet 150 
küsur lirayı nakliye ücreti olarak bu şirketlere 
ödemektedir. Bunu İstanbul'a sanki kendisi 
nakletmiş de, götürmüş gibi göstermek suretiy

le şirket, sadece fatura oyunlarıyle senede, mil
yonlarca lira kâr etmektedir arkadaşlar. 

Bu, Batman bölgesinde de böyle olmakta
dır. Batman bölgesinde de dağıtım istasyonları 
kurmuştur bu yabancı şirketler ve Batman'm 
petrolünü bu şirketin dağıtıcıları satın almak
ta, halbuki esasında Hükümete ise, sanki Mer
sin Rafinerisinden oraya petrol sevkedilmiş gibi 
faturalar teati edilmekte ve ton basma 152 lira 
mı, 155 lira mı (Eğer artmadı ise) paralar yi
ne bu yabancı şirketlerin kesesine girmektedir. 
Bunları da önleyecek bir tedbiri bu kanun ta
sarısında maalesef göremiyoruz. 

Arkadaşlar, ikinci bir husus daha vardır; 
bizim dağıtım teşkilâtımız neden yeterli olamı
yor? Mobil'in, Shell'in ve BP'nin çok modern 
tesisleri var; en güzel yerlerde onlar. Sonra ne
den Türk Petrol gidiyor Petrol Ofisin karşısı
na rekabet için istasyon açıyor? Neden bizim 
Petrol Ofisi bayilerinde, dağıtıcılarında fazla 
petrol satamıyoruz da, ihtiyacımız olan büyük 
kısmını hep bu şirketler aracılığı ile dağıtmak 
ve satın almak mecburiyetinde kalıyoruz? Bu
nun hakkında da yine hem Bakanlığın dikka
tini çekmek, hem de, bu tasarıda bunları önle
yici bir tedbir getirmediğinden, bu tasarıyı kı
namak için gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 litre benzinin 
yoğunluğu Batman'da ve İzmit'te İPRAŞ'da, 
Devletin elinde bulunan tasfiyehanelerde 730 
ile 737 gram arasında oynamaktadır. Halbuki 
ATAŞ'ta üretilen benzinin litresi ise 700 ile 730 
gram arasında değişmektedir. Orada benzin sa
tın aldığı zaman litre başında 30 gram öbür ta
raf kârlı çıkıyor. Şu halde, bir yerden 50 litre 
benziaı aldığınız anda gramaj itibariyle 2 litre
den biraz daha fazla eksik almış oluyorsunuz. 
Bunun da BP. Mobil - Oil ve Shell dağıtıcıları
na litre başına 162 kuruştan 324 kuruş bir ka
zanç sağladığı meydandadır. Şu halde, çok da
ha kârlı olduğu için Mobil'in, BP'nin ve Shell' 
in bayileri maaşallah mantar gibi her tarafta 
bitiyor. 

Sonra bunların maddî imkânları da çok faz
la. Maddî imkânları çok fazla olduğu için de 
bilhassa ilgililerden arazi satın almak, en gü
zel yerleri işgal etmek suretiyle gerek kara
yollarında, gerek belediyelerde para gücü, mad
dî güçleri aracılığı ile hakikaten bizim Petrol 
Ofisine nazaran çok daha başarılı oluyorlar. 
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Bu nedenledir ki, bugünkü durum içerisin
de bu kanun, bu gibi haksız rekabeti önleyecek 
yeni tedbirler de getirmiyor. 

Arkadaşlarımız, özellikle Adalet Partili ar
kadaşlarımız Anayasanın da ilgili maddesine 
değinmek suretiyle dediler ki, «Biz özel teşeb
büse karşı değiliz. Bizim bildirilerimizde bu da 
var. Anayasa da bunu gösteriyor.» E!.. özel te
şebbüs yabancı şirket değil ki, arkadaşlar. Pet
rol gibi çok stratejik; hem savunma, hem akar
yakıt, hem de enerji politikamızda memleketi 
hakikaten çok yakından ilgilendiren bu şekilde 
stratejik bir madde üzerinde nasıl millî savun
mamızı müteahhide veyahut da bir yabancı 
şirkete veremiyorsak, elbetteki burada da bu 
petrolümüzü bir yabancı şirketin insafına bıra
kamayız. Bunu böyle yabancı şirketlerin insa
fına bırakmış olan ülkelerin son zamanlarda 
kendilerini nasıl büyük bir kurtarma gayreti 
içerisinde olduklarını her gün gazetelerden oku
yoruz. 

Bu nedenle, burada yabancı şirketlerin pet
rol konusunda dünyada oynadıkları önemli rol
leri bilmemezlikten gelerek, onların burada sa
vunuculuğunu yapmak beyhudedir arkadaşlar. 
Eğer Atatürkçü isek bunu hareket tarzlarımız
la, tutum ve davranışlarımızla gösterelim. Yok
sa, Atatürkçüyüm demekle, Atatürkçülük ol
maz. 

Biz, kendi çıkarlarımızla bağdaştırabilece-
ğimiz ve bize mıenfaat sağlayabilecek, kendisi 
de bir ölçüde menfaatlenebilecek yabancı şir
ketlere karşı değüldz, ama gellip Türküye 'nün1 

sırtından derisini yüzen yabaıncı şirketlere, 
(ki petrol şirketleri bunların arasındadır ve 
dışarıya ne çıkardıkları, memlekete ne getir
dikleri hepsi belli, arkadaşlar rakamlarla or
taya koydular.) böyle yabancı şirketlere kar
şıyız. 

Bunları önlemeyen böyle bir tasarıya ben 
şahsen reform tasarısı diyemem içlimden gel
miyor. Bu nedenle bu kanunu yetersiz buluyo
rum. Çünkü bu kanun, biraz evvel1 arz etmiş 
olduğum hususları önleyici tedbirleri getir
miş değildir, ama bâzı arkadaşların dediği 
gibi, «hiç yofotam daha iyidir» şeklindeki bir 
teze de katılamıyorum. Çünkü bu Jkanun, ken
disinden evvelki o meşhur kanunu tadil ede

rek getirilmişitlir. HJafllbuki Türkiye'nin bir 
enerji politikası, bir yakıt politikası var mı
dır? Yoktur. Yok olduğu buradan anlaşılı
yor. Çünkü, Türjkiye kendi nıemileketinde üre-
temiödiği ve dışarıdan ne miktar hampetrol 
ithal edeceğini ve bu hampetrolü hamgl kanal
ılarla ithal edeceğini; yalbanıcı şirketler ara
cılığı iıle bunun afişe fiyatla mı, yoksa reka
bet fiyaıtıyle mi olacağını hiçbir «uretlbe denet
leyen, düzenleyen bir kanun tasarı şeklinde 
gelmiş değildir. Bu nedenle bu kanun tasa
rısını yetersiz buluyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayan İsmen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — 
Sayın Başkam, sayın senatörler. 

Değerli yeraltı servetlerimiz petrolümüzün 
artık sabilbi olmak özlemi içindeyiz. Ancak, ne 
var İki, sanki bu özlemi duymayanlar da var
mış gibi geliyor insana. Bu, nasıl birlik ve 
beraberlik oluyor anlayamıyorum? 

Cumhuriyet Semaltosuna getirilmiş olan 
Petrol kanun tasarısının ne Türkiye'nin eko
nomik çıkarı, ne de politikası açısından tu
tarlı olmadığını görüyoruz. Bu açık. Oysaki, 
bütün yetkili ağızlar hep birden Türkiye'nin 
Atatürkçü bir görüşle yürütüleceğini ifade 
edliyorlar ve ancak böyle olursa biz jkalkını-
rız, biçime gireriz diyorlar. Mademki, Ata
türk ilkeleri benimsemiyor, peki, Atatürk bu 
konuda, petrollerimizin Devlet eliyle işletil
mesi gereğini belirttiği halde, bunca olum
suz sonuçlar da alındıktan sonra, neden bu 
ilkellere hâllâ itibar edilmiyor anlaşılır gibi 
değil? İlle de yabancılara imkânlar sağlan
ması isteniyor. 

Yıllar boyu kendimizi yeteneksiz göster
ime çabalarıyle; uzman yokluğu, teknisyen 
yo]kluğu, para yokluğu gibi birtakım şeyler 
öne sürülerek petrollerimiz yabancıların elime 
terk edilmiş durumdaydı. Bu mu Atatürkçü 
ülke? Oysa uzmanımız da, teknisye!nİL<miz de 
olduğu ortadadır. Uzman, teknlisyem olmasa da 
bunlar bir zaman içerisinde elbetteki yetiş
tirilebilir ve bu bir program içerisinde ya
pılabilir ve yapılmıştır da. Ancak, sade 
petrollerde değil, bütün diğer meselelerimiz
de olduğu glibi, ille biz kendimizi yabancı 
hayranlığından1 bir türlü kurtaramıyor ve 



C. Senatosu B : 33 15 . 2 , 1973 O : 1 

işLeriroıizü yaMncilarda yapmak merakıma dü
şüyoruz. Batıım da 'kjambiilic ne gfib'i Ikasıtılı se
bepleri öîısa gerelkıtir. 

Yalbancı şirketilerün Tüıjküye çıkarlarını el-
bete düşünmeyecekleri açıktır ve bunu bü-
imdk de hiç zor değildir. Yana. yabancı şirket
lerin petrol aramayı ellerinde tutarak Türküye 
ekonamdisinie nasıl zararlı hareketler yaptık
larım da bilmiyor değiliz. Uzun yıllar bunlar 
görüşülmüştür,, kamuoyuna mailedilmiiştir, be-
nimsenmişitir ve kimıse de bunun karşısına çık
mamıştır. Yabancı şirketler petrol arama yerle
rini aramışlar, taramışlar, yok diye .kapatmış
lar. Sonradan yine bakıldığında var olduğu 
meydana çıkmış ve oradan petrol çıkarılmıştır. 
Böyle bir tecrübeden sonra, hâlâ, yabancıların 
işin içine girmesi merakında oluşumuzdan ger
çekten, çok acınacak demiyorum, ama biraz da 
utanıyorum doğrusu. 

•Bu ve bunun gibi daha bir çok'meselelerde 
ekonomimize zararlı ve aleyhimize olan konu
larda bütün Paıiâmenıto üyelerinin bir yerde 
toplanamadıkları çok dikkat çekicidir. Kendi 
ülkemizin doğal kaynaklarına sahiholamamanm 
acısını neden paylaşamıyor bütün parlamenter
ler? Böyle bir imkânın var olduğu gün gibi 
açık olduğu ve böyle bir imkânın yabancılara 
tanınmasına hiç de gerek ve ihtiyaç olmadığı 
halde neden böylesine üzerinde çalışılıyor?.. 
Bu da şaşılacak şeydir. 

Hükümetçe daha iyi bir şekilde getirilmiş 
olan bu tasarının komisyonlardaki görüşmeler 
sırasında değişikliklere uğraması ulusal çıkar
larımıza zararlı bir şekilde bâzı ilkelerin, bâzı 
maddelerin çok zararlı bir şekilde değiştirile
rek getirilmesi gerçekten kınanacak bir şeydir. 
Eğer Cumhuriyet Senatosu bu zararlı yönleri 
düzelteniezse,- hep beraber oyları ile bunu yapa
mazsa, burada bilmiyorum ne şekilde ifade ede
yim, çok kasıtlı bir şey var gibi insanın aklına 
fikirler geliyor. İlle de yabancılarla işbirliği ha
lini getirebilmek için maddede yapılan değişik
lik özellikle çok üzücü bir şey. Bu tutumda hiç 
ıbir zaman Atatürkçü bir ilkeye sahibim diyen
lerin, hiç sahib olmadıklarının da bir işareti olu
yor. 

Ayrıca, bu konuda konuşan sayın üyeler da
ha etraflıca anlattılar ben kürsüyü fazlaca iş
gal etmekte istemiyorum; ama söylemeden de 

insan -geçemiyor, Anayasamızın bu konuda ge
tirdiği hükümler de açıktır ve ona aykırı oldu
ğu da açıktır. Hiç bir reformcu niteliği olmayan 
bu tasarıyı nasıl oluyor da reformcu bir tasarı, 
reformist bir düşünce ile getirilmiştir diye ka
bul edilebiliyor? Bu da yine bir sorudur. 

iSaym üyeler konu açıktır., Türkiye artık 
kendi patrolüne kendisinin sahip çıkarak değer
lendirmesi imkânlarına sahiptir. Uzmanı da var
dır, teknisyeni de vardır, beyin gücü, kol gücü 
de vardır. Ancak, petrolümüzü kendi imkânla
rımızla değerlendirmek için oy birliğine ihtiya
cımız vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İS ayın Topaloğlu, söz istemişisi

niz? Ancak saat 19,00'a 18 dakika var. Bu müd-
• d et içinde biter mi ? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Biter 
efendim, çok kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına ikinci kez Sayın Topaloğlu, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Deımmki konuımam esna.sında bir ıkonu üze
rinde durmamıştım; bunun üzerinde durmak 
ihtiyacını hissettim. Bu. yabancı sermaye konu
su/dur. 

Cumhuriyet Halk Partisi maden ve petrol
lerde devletçi olduğunu ilân etmiştir ve öyle
dir. Bunun için de bâzı konularda hassastır. 

Yabancı sermayenin yararlı olduğu zaman 
da bunun karşısında değildir; fakat şimdiye 
kadarla tatbikattan fayda görmediği için ten-
kid eder. 

Buna karşılık, gerek maden kanununu gö
rüşen komisyonda, gerek Meclisin Petrol refor
munu görüşen komisyonun da, daimî surette şu 
husus ileri sürülmüştür: ««Sovyet Rusya'ya da
hi yabancı sermaye gittiğine göre, Türkiye'ye 
niçin gelmesin?» Ben bunun karşısındaki düşün
celerimizi o zaman da savunmuştum, bunu tek
rar edeceğim. 

Yabancı sermayenin Sovyet Rusya'ya ne şe
kilde gittiğini katî olarak bilmemekteyiz. Türk 
basınında çıkan bâzı yazıları okumaktayız. 
Bunların bir tanesinin atıf yaptığı Fransızca 
çıkan «Expres» mecmuasının da bir nüshası 
elimde. Buradaki «Akçidental Petroleium Gom-
pany» nin temsilcisi Mr. Arman Hanımer na-
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marndaki şahıs yaptığı bir röportajda, kendisi
nin ta Denin zamanından beri Rusya'da ticaret 
yaptığını, sonra kesikliğini, simidi yine ticarî 
birtakım muamelelere girdiğini izah. eder ve şu
nu söyler; Rusya ile yapmış okluğu Amerika'
nın bu anlaşmaları ticarî anlaşmalardır. Ame
rika, son zamanlarda büyük miktarda enerji 
ihtiyacını hissettiği, memleketindeki petrol tü
ketimi de süratle arttığı için, dışardan ithalât 
yapmak mecburiyetindedir ve bu büyük mik
tarları bulmaktadır. Rusya'nın Sibirya'da bu
lunan tabiî gazını işletmesine ve nikel maden
lerini değerlendirmesine karşılık, kendisine tek
nolojik bilgi ve kredi vermektedir. Buradan 
öyle anlaşılıyor. Kendisine «Oksklental Petro-
leium'un Rusya'da konsesiyonu olacak mı?» 
dendiğinde; yani Libya'da ve Nigerla'da oklu
ğu gibi, «'Katiyen böyle bir şey bahis konusu 
değildir.» demektedir. «Yalnız bu;ada petrolde 
bir indirim alacağız, nikel madenleri alacağız.» 
diye beyan etmektedir. 

Kaldı ki, bu misalle rı vermeK bizi yanlış yo
la götürür. Türkiye'de reform yapılacaksa, ken
di tatıbikatımızdaki eksiklikleri düzeltmek için 
yapmamız lâzımdır. Meselâ, bir maiden kanunu 
görüşmesinde, kömürün İngiltere'de Devlet 
elinde olduğunu söyleriz. Fransa'da, potasyum 
ve kömürün Devlet elinde okluğunu ifade ede
riz ; fakat buna karşılık bir tepki gelmez, yal
nız bu hususta Rusya gösterilir. Bu yanlış bir 
yoldur. Geçmişte tatbik edilen metotlarda nere
de ne yanlışllüklar varsa onu düzelterek memle
kete yararlı olmak gerekir. Bu batkımdan Pet
rol Kanununun kifayetli olmadığı kanısını taşı
maktayız. Bu konu yabancı düşmanlığı mesele
si değil, memleketin ihtiyacı hususunda düşü
nülen bir konudur. 

Yabancıların ne etkisi olduğu hususunda 
da birkaç kelime söylemek isterim. Petrol konu

su, tarihi boyunca kanlı ve büyük olaylarla ge
çen hadiselerle doludur. Özellikle Güney Ame-
rika'daki olayları hep okumuşuzdur, biliriz; 
devletlerin, hükümetlerin devrilmesi veya ih
tilâllere kadar varan hadiseler olmuştur. Ta ki, 
1928'de büyük şirketler Achnachary'de bir an
laşmaya varmışlardır. Bu anlaşma neticesi ara
larında bütün dünya piyasalarını taksim ettik
leri için, bunun sonunda aralarındaki mücadele 
eski hızını kaybetmiş, daha ziyade geri kalmış 
memleketlerin içişlerine müdahaleye kadar işi 
vardırmışlardır. Bunu hep biliriz. 

Ben bunun üzerinde durmak istemezdim; fa
kat bir arkadaşım bundan bahsedince bunu söy
lemek mecburiyetini duydum. Onun için kendi 
politikamıza; millî bir politikamıza sahi'bolma
mız zorunluğu vardır burada. Biz yabancı şir
ketleri kendi çıkanımıza uygun bir politikaya 
zorlamak imkânına sahip değiliz. Biz, ancak 
kendi imkânlarımızı kullanabiliriz. 

O itibarla, Devletin büyük ağırlık taşıdığı 
bir petrol kanununu bugünkü durumda biz müs
pet karşılayabilirdik; fakat son şekli ile bu or
tadan kaybolduğu inancında olduğumuz için
dir ki. kanunun maddeleri geldikçe önerge ve
receğiz ve bâzı değişiklikler yapılmasını iste
yeceğiz. 

Benim ilâve edeceğim bu kadardır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Daha çalışma saatimizin biti
mine 12 dakika var. Ancak, Sayın Bakan her 
halele uzun bir konuşma yapacaklar, konuşma
ları yarıda kesilecektir. 

iBu sebeple 20 Şubat 1973 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kaipanima isaıaiti : 18,48 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesii (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeoligil'in, Ankara İmar Limited Şir-
•ketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğtit Köker'in, Sosyal Sligoııta'lar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araş
tırması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfiik Fijkret Lisesi haklkmda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesli Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Boilu Çimento Fabrikası İdare 
Meclisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının 

bağdaşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul 
Üyesli Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta 
Başkanlı'k Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 
28, 10 Temmuz 1972 tariih ve 31 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Tüıfeiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1972 ayla
rına ait hesapları halkkmda Cumhuriyet Se
natosu; Hesaplanın İnceleme Komisyonu ra
poru (5/5) (S. Sayısı : 223) (Dağıtıma tarihi : 
.13 . 2 . 1973) 

7. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz ve Ağustos 1972 ay
ılarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/6) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meellisi Say
manlığının Eylül, Ekim ve Kası;m i972 ayla
rına aıiıt hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/7) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ VARILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve p0.âm 'komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle [kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S, Sayısı :221) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 





Toplantı: 12 ^ 0 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Petrol reformu kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 

C. Senatosu : 1/144) 

(Not :: Millet Meclisi S. Sayısı : 777) 

Millet Meclisi 5 . 1 . 1973 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5705 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MilM Meclsinaaı 3 . 1 . 1973 tarihli 32 nci Birkşjrnıinide öndelik ve ivedilikle gtöriiışiUerek açık 
oyla kabul edilen, Petrol Reformu Kamımı tasarısı, dosyası ille birlikte STimılnmıatur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 21 . 4 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25, 26, 27, 28, 29 . 12 . 1972; 3 . 1 . 1973 tarihli 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci birleşimlerinde 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 777) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici komisyonu 7 . 2 . 1973 

Esas No. : 1/144 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

•Millet Meclisinin 3 Ocalk 1973 tarihli 32 ne/i- Birleşiminde öncelik ve ivedilikle -görüşülerek 
açik oyla kabul edilen, Petrol Reformu Kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 Ocak 1973 
tarilhli ve 5707 sayılı yazıları ile Cıiimhııriyet iSenaibosu Başkanlığına ıgömderi'lmeklıe, Cmımjhuriyet 
S*eına)tosun.un 9 Ocak 1973 tarihli 18 nci BirLeşnıminde Anayasa ve Ada/M, Bütçe ve Plân ile Malî ve 
İktisadî İşler Komiısıyonlarından beşer üye katılması suretiyle kurullma/sı kaibul /edilen -Geçici Ko-
mi'syonıımıuziün 10, 24, 26 ve 31 Ocalk 1973 ve 2 Ve 7 Şubat 1973 tarihli birleşimlerinde Hükümet 
adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamamoğlu ile Enerji ve Tabiî .Kaymaklar ve Ma-
liiye Bakamlıkları ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temısilcileri ile bu kamunda kendilerine /görev tah
mil 'edilen 'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de. kuramları adıma 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 'olundu. 
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I) Tasarı, ülkemiz petrol ikaynaklarınuı, millî menfaatlerimize .uygun olarak kızlı, sürekli ve 

etkili bir şekilde aranmasının, geliştirilmesinin ve değerlendirilmiesinin sağlanmasını öngörmekte
dir. -

Ansiklopedik olarak, - ham hali - ile, - çok koyu renkli, kendisine ibaıs Ikokusu olan ve yoğunlu
ğu 0.8 ile 0.95 arasında değişen ve hidrokarbonlardan nıeydana gelen rafine edilmemiş, tabiî mine
rali yağ - şeklinde tanımlanan pelfcrol, 1859'd'a Titusville (Pennsylvania) de ilk petrol kuyusunun 
açılması ile sanayileşmiş ve 

1860 —• 1885 — gazyağı - devri, ". r ' 
1885 — 1890 — yağlama, yağı - devri, 
1900 — 1914 — benzin - devri, 
1914 — 1930 — fuel'ler - devri, 
1930 — Iİ940 — eritici ile işleme usullerinin uygulandığı - devir, aşamalarını geçinerek. 

1940'tan itibaren de. - katalizör yardımı ile rafinaj işlemlerinin ve petrdkimyanın ortaya çıktığı ve 
uygulandığı - günÜmüzdeM mahiyet ve düzeye ulaşarak, 

a) Bir - enerji - kaynağı, 
b) Bir - hammadde - kaynağı, 

olarafc. - ekonomik - ve batta - politik - görüşler altında dahi bütün dünyanın dikkatini üzerinde 
'toplamış ve «bir damla kan; bir damla petrol» deyişine dahi konu olmuştur. 

Bu eolk kıymetli - [enerji - ve - haımmadde - kaynağının Türkiye'deki gelişimini - siyasî tarihi
miz - esaslarında mütalâa ederek 2 - devir - ve uygulama yönünden de iki - alt kesim içinde ele 
almak mümkündür. 

1) Cumhuriyeft öncesi : 
Ansiklopedik araştırmalara göre. ülkemizde ilk petrol aramaları 1887'de Ahmet Necati Bey 

tarafından pek denin olmayan sondajlar şeklinde İskenderun yöresinde yapılmıştır. 

1890'da II nej Abdülhamit, Musul ve Bağdat vilayetlerindeki petrol belirtilerini «em
lâki şahane» olarak (kaydettirdiği zaman, bu bölgede aneak. tabiî şekilde «izan petrollerden yarar
lanılmakta idi. 18921de Mürerfte'de Gaziköy yakınlarında petrol 'belirtileri görüldü bir şirket kurul
du, fakat faaliyete geçemedi. 1897'de Mürefte dolaylan bir f e limanla., (Avrupa Petrol Şirketi) 
Halil pas a'ya verildi. 1899'da «European Peltroleiıım Coımpany», Londra'dan Adyaseviç 
adlı. bir uzanana burada jeolojik bir ,etüt yaptırdı. Horadere'de 1900'de açılan 98.5 metrelik 
bir kuyuda petrole rastlandı \ e bir süre .günde iki tona. yakın petrol, alındıktan sonra verim azaldı 
ve 1901 'de bu verim nispeti yeterli görülmediği için kuyu terkedildi. 1913 - 1914 yıllarında Ha
lil Rifat paşa imtiyaz hakkını Avusturyalı Stanislas Mihaliki'ye. devretti. Fakat Birinci 
Dünya Harbinin başlaması üzerine adı geçenin işlerini son verildi. 1916 - 1917 yıllarında Pus işga
li altında bulunan doğu illerinde Pus jeologlar tavafından Kürzot, Hasankale, Tercan ve Katranlı 
yörelerinde petrol adamaları yapıldı. 

Gürüldüğü gibi bu devir, - petrol - konusunda ileri adımlara ve yol almalara sahne olamamış 
ve - olumlu - sonuçlar elde edilenuemiştdr. 

2) Cumhuriyet Devri : 
a — 792 sayılı Kanun esaslarının geçerli olduğu dönem : 
Cumhuriyetin ilânından sonra, ülkemizdeki petrol aramaları Devlet tarafından yürütülmüştür. 

1926'da da. 792 sayılı Petrol Kanunu konulmuştur, Bu kanun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuri-
yöti sınırları içinde, bütün pertrol arama ve işletme haklan. Hükümete verilmiştir. 20 Haziran 1935 
tarihli ve 2804 sayılı Kanunla kurulan Maden Tetkik ve Arama Enısltitüsü, - altın - ve - kömür - ida
releri ile birlikte, - petrol arama ve işletme - idaresini de bünyesinde toplamış.ve bu yolda faaliyet 
göstermiştir. 

M.T.A. tarafından 1939'da Gercüş'te açılan bir sondajda petrol izi görüldü ve Maymune Bo
ğazında. Ba-man - 1 sondajına başlandı. 1940'ta 1048 metrede petrol bulundu. Paman - 1 ilk günler
de 11 ton petrol verirken sonraları verim düştü ve 1944'te yüzde 98 oranında su verdiğinden kuyu 
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terk edildi. Kaman dağının durıınrıınu teltkik etmek üzere R - 2 , R - 3 T < e R - 6 "numaralı soaıdajlar 
yapıldı. Bu luıyuiardan iyi sonuçlar elde edilemedi. 1945'te R - 8 kuyusu açıldı, 1361 metrede pet
rol '.bulundu, bu kuyudan günde 28 ton petrol elde edilmesiyle Ranıan saha&ında ilk önemdi sonuç 
el'do edildi. Daha sonra, açılan R - 9, R - 12 kuyularından alman sonuçlar Raman sahasında iktisa
dî -değerde petrol olduğunu gösterdi. 1951'de Raman sahası işletmeye açıldı. Garzan'da 19451te 
bir deneme sonda,]! yapıldı, bâzı izlere rastlandı Ayan bölgede ükinci sondaj 1951'de yapıldı ve 1500 
metreden pompa ile günde 50 ton üstünde, petrol elde edildi. Garzan sahasında işletmeye açılmak 
üzere T.P.A.O. Batman rafineri tesislerini işletmeye açtı Ve sondajlara devafm, etti; bu çalışmalar so
nucu altı ayrı petrol sahası bulundu. 

1) — 0321 sayılı Kanun esaslarının geçerli olduğu dönemi i 

M.T.A. Enstitüsü tarafından yürütülen bütün petrol faaliyetleri, petrol bulunan Raman - Gar
zan bölgeleri ve Batmamda yapılmış olan modern rafineri 6326 sayılı Petrol kanunu gereğince 
T.P.A.O. na devredildi. 

T.P.AO. mm, sondajlara devam ettiği yeni bulunan sahalar şunlardır : 
.1. (termik sahası. : (Bulunma tarihi : 1958) 10441 e M.T. A. tarafından bulunduğu halde 1956' 

da işletmeyi1 aiMİa'oilen Garzan sahasının batıya doğru bir devamı olan Germîık sahası daha küçük
tür. Bugüne kadar dokuz kuyu açılmıştır. 

2. Magıip sahası : (Bulunma tarihi : 1961) Garzan sahasından 12 km. kadar kuzeydedir. Bu
güne kadar 21 kuyu açıldı, bu tıkırdan çoğunda petrol yoktur. 

3. Balı Raman sahası : (Bulunma tarihi : 1961) Bugün için Türkiye'de bilinen rezervlerin en 
büyüğüdür. Ranıan dağından 16 km. batıda yer 'alır. Günde 100 - 300 varil arasında Petrol veren 
bu sahadan ehle edilen, petrol çok ağırdır. Bugüne kadar 66 'kuyu 'aiçıTmı^tır. 

4. Kurtalan sahası (Bulunma tarihi : 1962) Bugüne 'kadar 2 sondaj yapıldı, Birincisinden bir 
miktar petrol -elde edildi ve ikinci sondaj kuru çıktı ve kuru olduğu anlaşılan saha henüz gelişme 
imkanı bulamadı. 

5. ÇeHikli sahafı : (Bulunma tarihi : 1963) Magrip sahasının 15 ıkm. kadar kuzeyinde bulunan 
bu sahada Türkiye'nin dolayısıyle de kendiliğin den fışkıran petrolü hülımdu. 

6. Mahelornı. sahası : (Pctropardan devir a İmdi 1965). 

7. Adıyaman sahası : (Veni keşfedildi 1970) American Oversseas şirketi 1958'de Adıyaman ili
ne bağlı Kâhta ilçesi yakınında petrol buldu. Kâhta petrol sahasını, "Ersıan petrol sanayii A. Ş. 1962' 
do satınaldı. Buradaki petrolün A.P.İ. derecesi 12 dir. Kâhta çevresinde 5 kuyu açıldı; 3'ünde pet
role rastlandı ikisi kuru çıktı. 

Türkiye'de bugün faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinden Mobil'in petrol sahası şun
lardır. 

1. Bulgur dağı : (Bulunma tarihi : 1960) Adana havzasında, Adana'mn 30 km. kuzeybatısında 
bulunan bu sahanın petrol rezervi 20 ınıilyon varil kadardır. A.P.İ. derecesi 39 dur. 

2. Batı Raman - 101 (Bulunma tarihi : 1960) Buradaki petrol çok ağır (A.P.l. 14) ve çok kü
kürtlüdür. (% 6) bu saha sonradan T.P.A.O.'ya satıldı. 

3. Silvanka - 1 (Bulunima tarihi : 1962) 2280 metne derinlikte bnlunam petrol oldukça ağır ve 
kükürtlüdür. (Gravite'si 20 A.P.İ. ve kükürt '% 3). Bu saha da sonradan açık artırma sonucu 
T.P.A.O.'ya satıldı. 

4. Şelmo (Bulunma tarihi : 1964) Rezerv miktarı 12 milyon varil kadar tahmin edildi. (A.P.İ. 
derecesi 34,5, Kükürt % 1,12). Yabancı şirketlerden Shell 1960 dan itibaren Diyarbakır dolayla
rında. yoğun arama ve sondaj yaptı. Ve 7 ayrı sahada iyi kaliteli ve hafif petrol çıkardı. 

1. Kayaköy : 1961 de bulundu. A.P.İ. derecesi 3*8,5 dir. 
2. Kürka.n : 1963 de bulundu. A.P.İ. derecesi 34,4 tür. 
3. Beykon : 1964 de bulundu. A.P.İ. derecesi 33,2 dir. 
4. Batı Karaköy : 1964 de buluntu. A.P.İ. dtîecesi 34,7 dir. 
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5. ŞaJıaban : 1966'da bulundu. A.P.l. 34,0 dır. 

6. Güney Kürfıan : 1967'de bulundu. A.P.l. 34,7 dir. 

7. Piyanfeo : 1968'de bulundu. A.P.Î. 33,03 tür. 

Türkiye'de haım petrol çalışmalarından ilk sonuçlar 1955 yılında alındı. (T.P.A.O. 178 586 ton.) 

T.P.A.O. ertesi yıllarda ürietimiıni üçymfodıı ton'un üstüne çıkardı. 1961 yılında Shell ve Mobil koyu-
larınında faaliyete 'geçmesiyle yıllıfk hem petrol üretimi 443 734 tonu 'buldu. Ertesi yıl üretim 595 
464 tonu buldu. 1963 yılında Ersan Petrol Sanayii A. O. nın katılmasıyla, petrol üreten kuruluş 
sayısı 4'e çıktı ve yıllık üretim 1965*te 1 milyon, 1966'da 2 milyon, 19'68'de 3 milyon tonu aşaoaik 
oraaıda artınıağa devam lertlti. 

Türkiye ham/petrol ütfetimi (Ton) 

Yıllar 

1955 
1956 
1957 
1.958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

T.P.A.O. 

178 596 
305 616 
298 139 
328 543 
372 889 
362 468 
414 271 
510 670 
612 498 
631 584 
701 ,116 
765 599 
991 287 

1 025 287 
1 133 522 
1 064 024 
993 003 

Shell 

13 243 
32 943 
62 377 
100 990 
346 765 
712 983 

1 056 747 
1 357 076 
1 830 469 
1 943 827 
1 882 394 

MoH 

14 202 
51 795 
56 866 
158 298 
443 304 
521 369 
632 135 
673 419 
608 377 
477 413 
502 714 

Ersıan 

16 738 
12 687 

32 

13 142 
30 544 
41 299 
41 173 
47 951 
48 418 
50 824 
56 749 
74 375 

Toplaan 

178 596 
305 616 
298 !139 
328 1543 
389 627 
375 172 
441 748 
595 408 
744 883 
921 416 

1 532 484 
2 041 124 
2 728 117 
3 104 476 
3 623 192 
3 542 015 
3 452 486 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 221) 



_ 5. — 

Memleketimiz hampetrol istihsal ve ithalâtı 

(Ton olarak) 

Yıllar 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
.1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

T.P.A.O. 

178 596 
305 616 
298 139 
328 543 
372 889 
362 485 
414 271 
510 .655 
613 650 
631 548 
701 116 
765 599 

1 039 238 
1 025 563 
1 110 709 
il 064 024 
993 003 

Özel 

__ 
— 
— 

: — • 

— 
— 
27 477 
•84 738 
132 385 
289 870 
832 775 

1 275 522 
1 736 833 
2 078 913 
2 488 485 
2 477 589 
2 459 483 

İthalât 

,—. 
—. 
— 
•— 
—. 
» — , 
343 667 

2 273 990 
2 908 069 
3 554 130 
3 084 983 
3 112 484' 
3 036 580 
3 412 830 
2 870 481 
3 845 122 
5 469 579 

Toplam 

178 596 
305 616 
298 139 
328 543 
372 889 
362 485' 
785 415 

2 869 383 
3 654 104 
4 475 548 
4 582 874 
5 153 605 
5 812 651 
6 517 306 
6 469 675 
7 386 735 
8 922 065 

Petrol konusunda yurdumuzda bugüne kadar uygulanmış olan ve birisi Devletçi, diğeri ta
mamen liberal görüş ve sistemleri temsiii «den iki Petrol Kanunu petrol kaynaklarımızı gerek
tiği ölçüde geliştirememiştir. 

Arama ve işletmeciliği tamemen Devlete bırakan 792 sayılı Petrol Kanununun yürürlüğü 
döneminde MTA Enstitüsü tarafından yapılmış bulunan çalışmalar çok zor ve ülkeler koşullar 
içinde sürdürülmüş ve nispî olarak başarılı olmakla beraber, yeterli olamamıştır. 

Tamemen liberal esasları ihtiva eden ve rekabet ve eşitlik koşulları altında petrol ara
ma ve işletmeciliğini özel sektörü bırakan 6326 sayılı Petrol Kanununun kabulüne yol 
açan düşünceler de geçen 17 yıllık bir uygulama süresinde umulan gerçekleşme düzeyine 
ulaşamamıştır. Petrol arama ve işletmesinde bugüne kadar erişilebilen mertebe, 1971 yılında 
yurt içi üretimin, tüketimin ancak % 38 in i karşılayabildiği bir noktadır. Çıkarılabilir, rezerv 
38,5 milyon ton olarak tahmin edilmiştir. 

Bir taraftan tüketimin hızlı bir tempo ile artmakta olması, diğer taraftan dünya * ekonomik 
konjöktürü ile ilgili olarak hampetrol fiyatlarının son iki yılda tarihinde görülmemiş ar
tışlar göstermesi, hampetrolün ödemeler dengesindeki olumsuz etkilerini ve millî ekonomimize 
yükünü her yıl büyük oranlarda artırmaktadır. 1969 yılında ithal olunan 2,9 milyon ton 
haimpetrole ödenen döviz 39 ımiilyon dolar ilkem, bu meblâğ 1970'de 3,7 milyon ton hampetrol 
için 52 milyon dolara ve 1971'de 5,4 ımilyon ton hampetrol için 93 milyon dolara yükselmiş
tir. 1972 yılında cari olacak kapasiteye göre yapılacak takriben 8 milyon ton hampetrol itha
lâtının (CİF) tutarının yaklaşık olarak 147 milyon dolara baliğ olacağı hesaplanmaktadır. 

İnisiyatifi münhasıran kendi genel petrol politikalarını yürüten yabancı şirketlere bırakan 
ve bunları araıma ve istihsal yerine hampetrol ithalâtına dönük bir rafinaj monopolüme teşvik 
eden, eşitlik ilkesi adı altında Türkiye'nin kendi petrol kaynaklan üzerinde tasarrufunu kı
sıtlayarak, çalışmalarını, hamlelerini ve muhtemel bulgularını engelleyen 6326 sayılı Petrol Ka-
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iıununun temelimde yatan görüşlerden birisi de, Türkiye'nin petrol kaynaklarının sınırlı ol
ması ve bunları bendi gücümüzle değerlendirme olanağına sahip bulunmadığımız inancıdır. 

Oysa ki, Türkiye arazisinin imkânları petrol"yönünden henüz tam olarak tatbik edilmedi
ği gibi, bugüne kadar yapılmış bulunan araıma sondajları beklenen sayıya ulaşmaktan uzak kal
mıştır. Sınırlayıcı hükümler kaldırıldığı ve gerekli malî imkânlar sağlandığı takdirde ihtisas
laşmış millî kuruluşumuz petrol (kaynaklarımızı değerlendirebilecek teknik güce, elemana ve Tür
kiye yararına en uygun teknik ve ekonomik stratejiyi uygulama yeteneklerine sahiptir-. 

Petrol reformunun temel ilkeleri : 
Bütün bu uygulama gerçeklerini gözeterek hazırlanan işbu Petrol Reformu kanun tasarısı, 

Anayasamızın 130 ncu (maddesindeki öncelik «sasına göre (millî kuruluşun maddî ve manevî im
kan ve azamî ölçüde desteklenerek kamuya ağırlık vermekte, daha doğrusu yatırım politikasın
da izlenecek yolda strateji tespitini kamuya bırakan ve inisiyatifi kaımu elinde İmlundnran karma 
bir sistemi öngörmektedir. 

Tasan; finansman ve teknoloji ile ilgili zorunlukları gözönünde bulundurarak özel sektö
rün petrol arama ve işletme faaliyetlerine katılmasını sağladığı gibi, teşvikine de olanak 
sağlayan bir esnekliği haiz bulunmaktadır. Başka bir deyişle, karana bir sistemi öneren ta
san, millî menfaatler ile yabancı sermayeyi teşvik ülkeleri 'arasında bir denge kurul masına matuf 
esaslan vazetmekte ve Türkiye'nin petrol kaynaklarının Kamu İktisadî Teşebüsleri eli ile sü
ratle aranmasına ve işletilmesini amacolarak saptanken, özel sektörün de değişik alternatifler için
de petrol arama, işlerine ve rafinaj faaliyeti erin e katılmasını ön ermektedir. 

Kapsam 

Petrol reformu, Anayasanın 130 nen maddesi hükmü gereğince petrol kaynaklarımızın millî 
yarara en uygun şekilde aranıp işletilmesinin yeniden düzenlenmesidir-. İm düzenlemede petrol 
aranması, çıkanlması ve tasfiyesi faaliyetleri ile petrol boru hatlarının Devlet kesimi içinde yer 
alması ölngörülmektedir. Anayasamızın 130 nen maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmü de gözönünde bulundurularak; millî menfa
atlere uygun görülen ve finansman desteği ile beraber üstün teknolojiye ihtiyaç duyulan hallerde, 
Devlet adına petrol faaliyetlerini yürütecek olan ihtisaslaşmış Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ya
bancı sermaye ve teknolojiden yararlanabilmeleri başvurulacak bir ihtiyaç olarak düşünülmüş 
bulunmaktadır. 

Amaç 

Petrol kaynaklarımızı Devletin kontrolü altında bulundurarak Kamu İktisadî Teşebbüsleri eli 
ve yatırımları ile süratle geliştirmek; öncelikle ülkemizin tüketimini tamamen kendi kaynakları
mızla karşılamak ve ürütimimizi petrol ihracedecek seviyeye yükseltmek temel ekonomik amaç
tır. 

Politik ve stratejik nedenlerle petrol kaynaklarımızı mutlak olarak kendi kontrolnmuz altın
da bulundurmak siyasal amaçtır. 

Tasarının esasları 

1. Anayasanın 130 neu maddesinin ruhuna ve maksadına uygun olarak eşitlik prensibi ve 
özel teşebbüse öncelik terkedilerek ihtisaslaşmış kamu kuruluşlarına petrol arama re işletilme
sinde öncelik tanınmıştır. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri tayin edecekleri stratejiye bağlı olarak gereğinde bütün Türkiye 
arazisinde petrol arama ve işletme imkânına sahibolabilecektir. 
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6o26 sayılı Kanunla Kamu İktisadî Teşebbüsü için söz konusu olan tüm sınırlayıcı hükümler 
kaldırılmış ye bunlar bir kısım malî yükümlülükten istisna kılınmıştır. 

2. Bu tasarının amacı yeni petrol kaynaklarını arayıp bulmak ye işletmektir. Bugüne kadar, 
tespit edilen ye yaklaşık olarak 38,5 milyon ton tahmin edilen, petrol rezervinin 2.1.5 milyon tonu 
istihsal edilmiştir. 

Bu sebeple petrol hakkı sahibini arama ve işletmeye yöneltebilmek iein, istihsal edilip depo
lanan hampetrolden 1/8 oranındaki Devlet hissesi ödeme mükellefiyeti artırılmamıştır. 

3. Piyasa fiyatının tespiti ile ilgili olarak yeni bir kıstas ve ithal hampetrolünüıı değerinin 
tespiti konusunda kanuna ilk defa yeni bir hüküm getirilmiş böylece çoğu zaman yurt ekono
misi aleyhine işleyen fiyat mekanizması, gerçek fiyatların tespitine imkân veren bir niteliğe ka
vuşturulmuştur. 

4. Yerli hampetrolüne öncelik tanındığına dair kanuna açık hüküm getirilmiştir. 
5. Tatbikatta görülen çelişik uygulamalar. Personel israfı ve Petrol Politikasının lcoordone 

yürütülememesi hususları gözönüne alınarak Petrol Dairesi «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» adı 
altında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, «Yakıtlar Dairesi» de Petrol İşleri (ienel Müdür
lüğüne bağlanmak suretiyle petrolle ilgili kamu hizmetleri tek elde toplanmıştır. 

fi. İşletme sahalarının daha etkili bir şekilde kontrolünü sağlayıcı ve istihsali artırmaya yöne
len tedbirler alınmış, ayrıca Petrol İşleri (İenel Müdürlüğü ile, genel müdürlüğün denetim imkânla
rı - Kamu İktisadî Teşebbüslerinin iştiraki sağlanarak genişletilmiştir. 

7. Kısa zamanda petrolün keşfi ye ekonomik üretimi seviyelerine ulaşılmasını sağlamak için 
arama ve işletme ruhsatnameleri süreleri ile hak sahiplerinin mükellefiyet süreleri kısaltılmıştır. 

8. Petrol aramalarında gün geçtikçe büyük önem kazanan deniz aramaları ile ilgili yeni hü
kümler getirilmiştir. 

!). 6326 sayılı Kanunun rekabet, eşitlik ve özel teşebbüs önceliği esprisinden doğan ve Petrol 
Dairesinin dahi belli bir ölçüde hakem rolünde düzenlenmesine yönelen bir anlayışla tesis edilen ve 
genellikle ihtilâfların uzamasına sebebiyet vermiş bulunan ve hukuk sistemimize yabancı düsen «Ko
miserlik müessesesi» kaldırılmış, ihtilâfların halli normal idarî kazaya bırakılmıştır. 

10. Müktesep haklar saklı tutulmuştur. 
11. Malî hükümler yeniden düzenlenmiştir : 
a) Malî hükümler yeniden düzenlenerek, petrol hakkı sahipleri için tanınan özel vergilendirme 

rejimi kaldırılmış ve petrol ^maliyelerinden sağlanan kazançlar, diğer kurum kazançlarında olduğu 
gibi Kurumlar Yergisi Kanunu ve Yergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer vergi mevzuatına tabi tu
tulmuş ve böylelikle genel vergi sistemine aykırı bir karakter göstererek ve vergi sınırı uygula-' 
maları sebebiyle Anayasaya ve Türk Devletinin hâkimiyet haklarına aykırı düşen, hükümler kaldırıl
mıştır. 

b) («erek malî riskleri gerek teknik hususiyetleri ve gerekse üretim güçlüklen bakımından 
•petrol ameliyesi, olarak aynı ağırlıkta kabul edilemeyecek olan arama ve istihsal faaliyetleri ile, 
tamamen kârlı bir ticarî imtiyaz karakterinde bulunan ve basilt bir arıtma işleminden ileni gitme
yen rafinaj faaliyetlerinin Petrol Kanununda aynı hak ve himayeler içinde tutulması haklı ve 
uygun görülmiyerek bu faaliyetin yapılması münhasıran Kamu İktisadî Teşebbüslerine veya ortak
larına bırakılmış, gerek bu düşüncenin ve gerekse rafinaj faaliyetinin çok kârlı tiearî bir monopol 
mahiyetinde olması sebebiyle, kazançlarının müstakil vergilendirilmesi ve sağlanan imtiyaza mu
kabil Devlete karşı olan mükellefiyetlerin diğer teşebbüs alanlarından daha avantajlı olması ge
reğinin bir sonucu olarak arama zararlarının rafinaj kârlarımdan mahsubuna imkân veren birleşti
rilmiş beyanname esası kaldırılmıştır. 

e) Nispî tükenme payı kaldırılmıştır. Nispî tükenme payı gayrimenkul mülkiyetinde yeraltı 
ve yerüstü bütün imkân ve kaynaklara tasarruf yetkisinin tanındığı hukukî rejimlerde hak sa
hibinin elindeki petrol kaynaklarının tükenmesi karşılığında aynlmak durumunda bulunduğu 
bir rezerv 'amortismanıdır. Oysaki bizde tüm yeraltı kaynakları Devletin hüküm ve-tasarrufu 
altındadır. 
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Özellikle Anayasanın 130 ncu maddesine kesin bir aykırılık gösteren tükenme payı indirimi 
bu sebeple tamamen kaldırılmış, buna karşılık petrol hakkı sahiplerinin " petrol ameliyelerinden 
indirebilecekleri ve petrol sanayiinin özelliklerinden doğan diğer özel indirimler tasanda ayrıca 
düzenlenmiştir. 

d) Petrol ameliyelerinden elde edilen kazançlar tümü ile genel vergilendirme hükümlerine 
tabi tutulurken, ameliyelerin özelliğinden doğan bâzı gider tarifleri ile kazançtan yapılan özel 
indirimler ve aktifleştirileeek giderlerle bunların itfa usullerini düzenleyen özel hükümler tasarı
ya konularak genel vergi hükümlerindeki bu faaliyet dalı ile ilgili noksanlıklar tamamlanmış
tır. 

e) Yeniden ithal edilecek sermayeye mahsuben yapılacak transferlerde kur garantisi uygu
lanmayacağı esası kabul edilmiş ve böylelikle müktesep haklar saklı tutulmuştur. 

Bu değişiklik kur garantisinin ekonomik açıdan izahının bulunmayışından doğmaktadır. Zira 
Türkiye'de yatırım yapan kişi, bu yatırımla ilgili-iktisadî faaliyeti sonucunda sağladığı iktisadî 
değerleri Türk parasının üretimin yapıldığı devredeki kıymetine ögre iktisab etmekte ve bu fark
lılık ister istemez yatırımın menşe memlekete transferine imkân vermektedir. 

Bu anlamda kur garantisi her hangi bir munzam menfaat sağlamamakta, esasen sağlama
ması gerekmektedir. Kur garantisinin normal şarjlarla sağlaması gerektiği sonuç ithal edilen 
sermayeden uğranılan kayıpların Türk parasının değer kaybından kâr edilerek karşılanması de
ğil, yatırımın transfer süresinin kısdltılmasıdır. Oysaki bu mekanizma tamamen ilk anlamda işle
miştir. 

Bu durum iktisadî bir teşebbüsün yatırını kararlarının dayanacağı ekonomik esaslara aykırı
dır. Zira her müteşebbis kazanç gayesi ile yatırım yapar. Petrol aramak için yatırım yapar. Petrol 
aramak için yatırım yapan şirket, bulacağı petrol rezervini değerlendireceğini düşündüğü için 
yatırım yapmıştır. Bu itibarla hem petrol rezervlerinin işletilmesi imtiyazı sonucunda kazanç 
sağlaması ve hem de yatırımlarının kur garantisinden doğan kârlarla itfası düşünülemez. 

Sonuç olarak kur garantisinin kaldırılması ' yabancı yatırımcılarının transfer süresini uzatmak
tan başka bir etki doğurmayacaktır. 

f) Türkiye'de üretilen ve tasfiye edilen petrolün ihracı halinde bedellerinin dışarıda bırakıl
masına imkân veren kanun hükmü değiştirilmiştir. Bu husus, Türkiye'de üretilen bir değerin mut
laka Türk ekonomisine katkıda bulunması ve gerekli transfer haklarının bundan sonra uygulanması 
prensibinin tabiî bir sonucudur. 

Madde 1. —• Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının kamu ve özel teşebbüs eliyle hızla, 
sürekli ve verimli bir şekilde aranmasını ve geliştirilip kıymetlendirilin esinin sağlanması bu 
maddenin hedefidir. 

Bu maksada uygun olduğu nispette yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyeleri de 
bu kanun hükümlerinden faydalanır. 

Devlet adımı petrol araması ve işletmesini yapacak olan kuruluşun, bütün faaliyetlerini entegre 
bir şekilde yürütebilmesi için bir şirkette toplanması ve bu şirketin gerek Avrupa ve gerekse pet
rol istihsali fazla olan komşu devletlerdeikine benzer bir yapıya sahibolması petrol endüstrisinin ka
çınılmaz bir şartıdır. 

Madde 2. — Petrol Kanununun «tarifler» başlıklı 2 nci bölümünde yer alan maddede yapılan 
değişiklikler, esas itibariyle anamefhumiara dokunulmayarak tariflerin daha açık ve anlaşılabilir 
bir şekilde ifadesi amacıyle yapılmıştır. 

3 ncü marlnYnin, «Petrol ameliyatı» veya sadece «ameliye» den bahseden 8 - a fıkrasına Pet-
ı*o - Kimya eklenmiş ve mevcut metin tereddüt ve iltibasa yol açabileceği düşüncesiyle bu bentte 
yer alan «ve bunlarla ilgili ameliyeler» ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

24 ncü fıkradaki arazi tarifinin içine evvelce kanunda bulunmayan ve milletlerarası anlaşma 
ve teamüllere göre Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında kalan 
arazi de dahil edilmiştir. 
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Piyasa fiyatından bahseden 25 - a fıkrasında yazılı tarifin esas muhafaza edilmekle birlikte, 
tarife vuzuh ve sarahat kazandırmaJk ve piyasa fiyatının azamî haddinin fiilen sağlanabilecek 
fiyattan fazla olamayacağın] belirtmek maksadıyle fıkra değiştirilmiştir. 

Birçok ihtilâflara sebebolan 25 - b fıkrasında «kuyubaşı fiyatı» tarifine açıklık getirmek için, 
metinde yer aldığı halde aslında mevcudolmayan «Gümrük rüsumu» ibaresi metinden çıkarılmış
tır. 

26 ncı fıkrada yer alan «Arama masrafları» tarifine -açıklık kazandırmak amacıyle mânası an
laşılamayan ve bu sebeple de tereddütlere yol açabilecek mahiyette görülen «veya bu masrafla il
gili diğer bilcümle masrafla1*» ibaresi metinden çıkarılmış ve arama maksadıyle yapılan masraf
lara kısaca «Arama gideri» denmiştir. 

Madde 3. — Bu maddede yapılan değişiklikle, Devlet adına ruhsatname verilmesi Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına inhisar ettirilmiştir. Diğer yandan bu 'kanundaki esaslara uygun olmak 
şartıyle, kollektif veya âdi komandit şirketler dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanun
ları ile yabancı devletler mevzuatına göre tacir sayılan tüzel kişilere de, müsaade, arama ve 'işlet 
me ruhsatnamesi verilmesi, karma ekonomi prensipleri ışığında, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
beraber mütalâa edilmiştir. 

Ancak; belge verilmesi hususu Bakanlar Kurulunun kararına .bağlanmıştır. Balkanlar Kurulu 
millî menfaatler açısından konuyu inceleyerek ve yarısından fazla sermayesi Kamu İktisadî Te
şebbüslerine aidolmak şartıyle, ortak şekilde kurulan, şirketkelere de belge verebilecektir. 

Madde 4. — Mevcut haliyle 12 nci maddenin 2 nci fıkrası, bütün idarî tasarrufları kazaî mura
kabeye tabi tutan Anayasanın 114 ncü maddesine aykırı 'düşmektedir. Bu baikumdan, Bakanlar 
Kurulu kararı ile • tanınacak istisnaya karşı, yalnız 1 nci fıkrada yazılı yabancı şahısların adlî ve 
idarî» kaza mercilerine müracaat edememesi esası kabul edlmıclk isureltiyle, üeabmda bu fıkrada ya
zılı şahısların petrol hakkına sahibolabilmeleri hususunda Balkanlar Kurulunca verilecek karar
dan menfaatleri haleldar olan mevcut petrol şirketlerine Anayasaya uygun olarak itiraz imkânı
nı sağlamak amacıyle fıkrada değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Komisyonumuz, bu - temel - maddede, bir Kamu İktisadî Teşebbüsü türü olan, «T. P. A. O.» ye
rine, «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» genel tâbirinin kullanılmasında tasarının esprisi yönünden ya
rar mütalâa etmiş ve maddeyi bu yolda değiştirmiştir. 

Madde 5. —- Bu maddede yapılan değişiklikle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesin
de bulunan ve .Petrol Kanununum şümulü dışında kalan petrol faaliyetlerini yürüten Akaryakıtlar 
Dairesi, Petrol Dairesi ile birleştirilmiş ve her iki kuruluşun Bakanlığa bağlanması uygun 'görül
müştür. 

Madde 6. — Petrol sanayiinin önemi ve Petrol Kanununu tatbikle görevli daire teşkilâtının tak
viyesi zarureti karşısında, bir taraftan 6326 sayılı Kanunla 6558 sayılı Kanunun derpiş eylediği kad
roların genişletilmesi ve ayrıca gittikçe artan ve yurt ölçüsünde 'genişliyen petrol faaliyetlerini 
kontrol ve murakabe için bölge teşkilâtı kurulması 18 nci maddede öngörülmüştür. 

Madde 7. — Petrol Kanununun 19 - 1 nci maddesindeki Petrol Dairesi Reisinin atanmasıyle ilgi
li hükmün, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, kurulması ve 3656 sayılı Kanunun 657 sayılı Ka
nunla kaldırılması üzerine, yeniden ele alınmış ve tasarının, madde 6'sından sora, madde 7 olarak 
ilâvesi uygun görülmüştür. 

Madde 8. — 22 nci madde kaldırıldığından bu maddede yer alan ve Petrol Dairesinin gelirlerini 
gösteren hükümler 23 ncü maıdleye alınmış ve bu sebeple de madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişiikliklerle petrol araıma ve işletmesin
de kamu iktisadî teşebbüslerine öncelik tanınmıştır. Bu teşebbüsler petrol" kaynaklarının, süratle, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesi çalışmalarında kamu tarafım temsil 
etmektedir. Bu itibarla kamu adına petrol ameliyatını denetleyen Genel Müdürlüğe inceleme 
ve denetimde tecrübeli personel ve geniş imkânları ile yardımcı olmaları millî çıkarların korunma
sı yönünden son derece faydalı (olacaktır. Bu düşünce ile maddeye eklenen 3 ncü fıkra petrol hak-
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ki sahibi olan kamu iktisadî teşebbüslerine Bakanın takdir edeceği lüzuma göre, inceleme ve 
denetimde yardımcı olmaik görevini verin eJktedir. 

Madde metninde, bir kamu iktisadî teşebbüsü türü olup, bu görevle yükümlü kılman, T.P.A.O.' 
dan söz edilmiştir. 

Malde 10. —r Komiser müessesesi kaldırıldığından-, madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 
Madde İ l . — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından, bu ibare 1 nci fıkradan çıkarılmış

tır. 
Madde 12. — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından, Petrol Kanununun 30 ucu maddesi 

yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 13. — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından, bu ibare Petrol Kanununun; 3.1 nci 

maddesi metninden çıkarılmıştır. 
Madde 14. — Kamunda mevcut metin, Genel Müdürlükçe verilen kararların tatbik sahasını 

çoik daraltmaktadır. Bu sebeple, Petrol Nizamnamesinin 61/1 nci maddesinde, Kanunun 32 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün petrol halkkı üzerinde tesiri olabilecek mahiyetteki Genel 
Müdürlük kararlarına münhasır olduğu açıklanmıştır. Konudan hükümle, kanun ve nizamname 
arasında ahenk sağlanmakta ve petrol halkkı üzerinde doğrudan doğruya tesiri olmayan genel mü
dürlük kararlarının hemen tatbik imkânı temin edilmiş olmaktadır. 

Madde 15. — Petrol hakkı sahiplerine diğer maddelerde tanınan mehiller dışında bu madde 
ile tanınmış bulunan ve bir sının da olmayan mükellefiyetlerin kaldırılması ve tevsii imkânı, 
kânunun maksadına uygun bulunmadığından madde, petrol ameliyelerinde sürati sağlayacak şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Petrol 'komiserliği müessesesinin kaldırılması nedeniyle ımaddede gerekli değişik
lik yapılmıştır. 

Madde 17. — 11 . 2 . 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 nci maddesi ile mülhak 
bütçeli daireler tarafından yapılacak bilcümle tebligatın da sözü geçen 'kanun hükümleri daire
sinde yapılması öngörülmüş ve aynı Kanunun62/7 nci maddesi ile de »diğer kanunların bu Ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmış olduğundan .katıma bütçe ile idare olunan Genel .Müdürlükçe 
yapıb-ı tebligattan bahseden 40 nci madde hükmünü;! de Tebligat Kanununa uygun şekilde ye
niden düzenlenmesi gerekmiştir'. 

Bu itibarla, «Tescil edilmiş bir ikametgâhta taahhütlü olarak gönderilen bir mektubun aksi 
sabit olmadıkça, postaya verildiği günü takibeden beşiiKİ gün saat 12,00 de mümessile tebliğ edil
miş» sayılacağı hakkındaki 2 nci fıkra hükmü tamamıyle kaldırılmış, bunun yerine esas deği
şikliğin hemen bildirilmemesi halinde yapılacak muameleden bahseden ve 'Tebligat Kanununun 
35 nci maddesi gereğince adlî tebligat işlerinde cari dan tebliğ usulü konmuş, .1 nci ve 3 ncü fık
ralarda başkaca önemli bir değisiıklik yapılmayarak maddeye, diğer kaderde Tebligat Kanununun 
tatbik edileceğinden bahseden 4 ncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 18. — Uygulamada tespit edilen aksaklıklar gözönün-e alınarak maddenin 1 nci fıkra
sında gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 19. — Petrol hakkı sahiplerine ait sır teşkil eden 'bilgilerin ifşasını yasak eden 43 ncü 
madde hükmü, hangi bilgilerin sır sayılması, hangilerinin sayılmaması gerektiği hususunda açık 
ve kesdn bir -sınır koymadığından, tatbikatta petrol hakkı sahibinin gizli tutulmasını istediği bilgi
lerin MI* teşkil edip (itmediği de çok defa tereddüdü mueibolmalktadır. Ticarî ve sınaî sır mefhumu, 
imalât veya ticaret sırrı şeklinde Türk Ticaret Kanununun 57 nci maddesinin 7 nci ve 8 nci bent
lerinde yer almış hukukî bir 'mefhumdur. Bu sebeple petrol hakkı sahibinin yaptığı sınaî ve tica
rî ameliyenin hususiyetleri de gözönünde tutularak lıa-ngi maddelerin sır teşkil edeceği tarif edil
mek suretiyle maddeye gerekli açıklık getirilmiştir. 

Madde 20. — Bu maddede yapılan değişiklikle karasuları dışında kalan sular da dahil olmak 
üzere denizlerde yapılacak arama ve işletmenin Bakanlar Kurulunca tespit olunan hukukî rejime 
tabi olması öngörülmektedir. 
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Petrol Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 29 Nisan 1958 tarihinde Cenevre'de imzalanan 'Mil

letlerarası «Kıta Sahanlığı Sözleşmesi» hükümlerine göre bir Devletin karasuları dışında kakın 
ve «Kıta Sahanlığı» veya «Kıta eşiği» denen yerlerde o Devletin her türlü tabiî servetlerd^n 
faydalanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu faydalanma hakkı, sahil sahibi Devletin hüküm
ranlık hakkı olarak kabul edİlnrektedir. Sözleşmenin 11. noi maddesine göre 22 Devletin imzası ve
ya iltihakı suretiyle yürürlüğe girecek olan bu közleşme, halen 31 Devlet tarafından kabul ve 
tasdik edilerek 10 Haziran 1901 tarihinden itiba.en yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Esasen 'ka
rasuları hakkındaki 47(5 sayılı Kanunun 8 nei maddesi ile de Türk 'karasuları dışında Türkiye'nin 
canlı servetlerden faydalanma haikkı olduğu kabul edilmiştir. Bunun karasularımız dışında kal
makla birlikte Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunan diğer tabiî servetler teşmil edilmemesi için 
fiilî veya bukukî hiçbir sebep mevcut değildir. 

Şu kadar ki, karasuları dışında bulunan ve Türkiye'nin tasarruf edebileceği suların altında 
fasılalı veya devamlı olarak kalan araziyi kıta :;abanlığı kavramıı ile tahdidetınıeniıek ve milletler
arası anlaşmalara ve teamüllere göre petrol ameliyatı yapılabilecek sahaları mümkün olduğu kadar 
geniş tutmak yararlı görüldüğünden maddeye :>/24 maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
kıta sahanlığı mefhumu alınmamış ve karasuları içinde kalsın veya kalmasın denizlerde uygulana
cak rejimin ayrıca tespiti uygun bulunmuştur. 

Madde 21. — Arama ruhsatnamelerinin şarta bağlı olarak verilebileceği Petrol Kanununun 
132/1 nei maddesinde, «Petrol haikkı sahibi müsaade, arama veya işletime ruhsatnamesi veya belge
de yazılı şartlardan herhangi birine riayet etmediği takdirde» şeklindeki ibareden de anlaşılmak
ta ise de, bunun caiz olup olmadığı tatbikatta çok defa şüphe ve tereddüdü mucibolduğundam, bu
nu açıkça ifade etmek maksaclıyle maddeye bir hüküm eklenmesi uygun görülmüştür. Bu suretle 
arama, ruhsatı müddetinin sona ermesi beklenmeksizin arayıcıya daha kısa zamanda aranma sondajı 
yapma, aksi takdirde sahayı terk etine mükellefiyeti yükletilebilecek, daha süratle, fasılasız ve ve
rimli bir şekilde arama faaliyeti imkânı sağlanabilecektir. 

Madde 22. — Bu maddede yapılan değişiklikle. (Petrol Dairesinin) Genel Müdürlüğün, hâdi
senin mahiyet ve hususiyetine göre, icabında müracaatçılar arasında anlaşma yoluna gitmeden ih
tilafı en kısa zamanda neticelendirmesi sağlanmıştır. 

Madde 23. — Maddeye eklenen hüküm, sona eren bir arama ruhsatının, aynı şahıs tarafından 
yeniden iktisabedilerek kanunî süresinin dolaylı bir şekilde uzatılmasını önlemektedir. 

.Madde 24. — Kanunun 55 nei maddesinde yazılı 6 yıllık arama ruhsatnamesi müddeti ile 
keşif yapıldığı surette öngörülen 5 yıllık munzam uzatma müddeti, kanunun çıkarıldığı sıradaki 
teknik ve sosyal imkânlar ile yol ve münakale şartlarına göre ancak yeterli görülebilirse de, bu
günkü imkân ve şartlara göre bu müddetler, arama sahalarının bir hükmî şahıs elinde uzunca bir 
müddet muattal kalmasına sebebolmakta ve bu da petrol, kaynaklarının süratli ve fasılasız işletil
mesini öngören esas maksada aykırı düşmektedir. 'Bu sebeple arama ruhsatnamesi müddeti 3 yıl, 
keşif halinde verilecek munzam müddet de 2 yıl olarak tespit olunmak suretiyle mevcut müddet
lerin kısaltılması uygun görülmüştür. Böylece arama sahalarının icabında spekülatif maksatlar 
için kullanılabilmesi ihtimali de geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. İsrail Petrol Kanununda da ara
ma müddeti o yıl olarak tahdidedilmiştir. 

Maddeye eklenen yeni bir hüküm ile deniz aramalarının özelliği gözönüne alınarak, idareye 
denizlerdeki arama ruhsatları ile ilgili süreleri yüzde elli oranında artırabilme yetkisi verilmiştir. 

Madde 25. — Petrol Kanununun 5G ncı maddesinde tanzim olunan Devlet hakkı, arazi ister Dev
lete, ister başka bir sahsa aidolsun, taallûk ettiği arama veya işletme sahasından hektar basma 
alman maktu resim mahiyetinde Devlete gelir temin eden bir menfaattir. Kanunun kabul ve Dev
let hakkı tarifesinin tespit edildiği 1954 yılındaki toptan satış ve geçim fiyatlarında arada geçen 
15. yıl içinde vukubulan artışlar nazara alınmak suretiyle Devlet hakkı tarifesinin bugünkü şart
lara uygun şekilde yeniden tespit ve tâyini gerekir. Bu sebeple hektar basma maktuan alman 
Devlet hakkının aramaya teşvik unsuru da gözönüne alınarak bir miktar artırılması uygun gö-
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rülmüş ve arama ruhsatnamesi müddeti ile keşif halinde verilen munzam müddetin kısaltılması 
hasebiyle de Devlet hakkının müterakki bir şekilde alınmasını temine matuf tarife kademeleri 
buna göre ayarlanmıştır. Arayıcının yaptığı masrafların Devlet hakkından yüzde 80 oranda mah
subuna imkân veren fıkra hükmü Devlet hakkı müessesesinin ihdası sebebiyle telif edilemediğin
den ve keşif yapan arayıcının ödediği Devlet hissesinin aynı dönem içerisinde o saha üzerinden 
ödeyeceği Devlet hakkından mahsubunu öngören fıkra hükmü mahiyetleri itibarîyle birbirinden 
ayrı olan iki şeyin biribiri ile mahsubuna yol açtığından, umumi vergi prensiplerine aykırı görü
lerek metinden çıkarılmıştır. Ayrıca denizlerde yapılacak aramaları teşvik için derinliklere ve arama 
sahalarındaki tabiat şartlarına göre Devlet hakkından tenzilât yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 26. — Petrol Kanununun 55 nci maddesinde yazılı arama ruhsatnamesi müddeti ile 
keşif yapan arayıcıya verilecek munzam müddette vukubulan kısıntılara muvazi olarak keşiften 
önce ve sonraki arama sondajına başlama mükellefiyetlerine ait müddetlerin de buna göre ayar
lanması maksadı ile 58 nci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 27. — Bu kanunla petrol boru hattı yapmak ve tasfiye ameliyatında bulunmak olanağı 
münhasıran Kamu İktisadî Teşebbüslerine tanındığından, işletmecinin işletme ruhsatnamesinden 
doğan hakları ve sadece işletme sahasında yapabileceği boru hatları yapımı hakkı yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 28. — Maddeye eklenen fıkra ile, aramadan işletmeye geçilirken sahaların petrol sa
nayiinin icaplarına, Türkiye ihtiyaçlarına ve kanunun maksadına uygun şekilde süratle ve ve
rimli bir şekilde geliştirilmesi imkânlarının kontrolü sağlanmak istenmiştir. 

Madde 29. — Petrol Kanununun 64 neü maddesine fıkra eklenmekle, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan petrol kaynaklarının, özellikle petrollü bir sahanın özel teşebbüse müzaye
de yolu ile verilmesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerine öncelik tanıyan bu kanuna ve Anayasanın 130 
ncu maddesi hükmüne aykırı görüldüğünden madde değiştirilmiş ve bu gibi sahaların ancak Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde metninde, bir Kamu İktisadî Teşebbüsü türü olup, bu görüşle yükümlü kılınan, T.P.A.O.' 
dan söz edilmiştir. 

Madde 30. — Kanunun 65 nci maddesi hükmüne göre işletme ruhsatnamesi müddeti 40, yıl 
olup, bu müddet 20 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Bugün hâkim olan görüşlere göre bu müd
det oldukça uzun olduğundan işletme ruhsatı müddeti 20 yıla indirilmiş ve asıl müddetin yarısı 
nispetinde öngörülen uzatma müddeti de buna muvazi olarak 10 yılla indirilmek suretiyle mad
dede bunu temin için gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Müddetlerin tespitinde Türkiye'deki petrollü sahaların özellikleri ve rezerv durumları nazara 
alınmış ve bunların 20 yılda hususiyle munzam olarak verilebilecek 10 yıllık süre içerisinde ras
yonel olarak işletilebilmelerinin teknik ve ekonomik bakımdan mümkün olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 31. — İşletme ruhsatı alındıktan sonra yapılacak istihsal ameliyesi ile istihsalin dur
ması halinde istihsale yeniden başlanması için yapılması gereken arama ve inkişaf sondajı ameli
yelerinin, kanunun maksat maddesine uygun ş .ykilcb, süratli ve fasılasız olarak yapılmasını sağ
lamak amacı ile işletme sahasında iktisadî miktarda petrol istihsali için tanınan 3 yıllık müddet 1 
yıla indirilmiş, istihsale yeniden başlamayı temin için yapılacak tebliğ süreleri yeniden ayarlan
mıştır. 

Madde 32. — Kanunun 69 ncu maddesinde işletmeciler için tâyin olunan Devlet hakkı tarifesi, 
56 nci maddede değişiklik yapılmasını öngören gerekçeye dayanılarak aynı esaslar dâhilinde de
ğiştirilmiş, Devlet hissesinin Devlet hakkından mahsubunu öngören fıkra hükmü de aynı görüş
le ve aramadan işletmeye geçiş şartlarının daha belirli hale getirilmesi, arama ruhsatnamesi 
ile işletmecilik yapılmasına mâni olunması amacı ile değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Kanunun 79 ncu maddesinde yapılan değişiklikle Devlet hakkı ve Devlet his&esi 
tarhiyatmdan doğacak farklara uygulanacak usul hükümleri tamamlanarak kanunun bu konudaki 
boşlukları giderilmiş, ayrıca mevcut kanunda Dev Jet hakkı ve hissesinin ne müddetle zamıanaşı-
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mma uğrayacağı hakkında bir hüküm bulunmadığından tatbikatta çıkması muhtemel tereddüt ve 
ihtilâfları ortadan kaldırmak için ve Vergi Usul Kanununun 114 neü maddesi hükmüne uygun 
olarak vergi, resim ve harçlarda cari (5) yıllık zaman aşımının Devlet hakkı ve hissesinde de uy
gulanacağı belirtilmiştir. 

Vergi hukukunda olduğu, gibi, ilgilileri doğru beyana sevk edecek bir malî müeyyide de geti
rilmiş bulunmaktadır. 

Madde 34. — Arama ve işletme ruhsatnameleri ile ilgili süreler kanunda yer aldığı halde bel
ge süresinin yazılı bulunmamasının mâkul bir sebebi yoktur. Bu nedenle kanundaki boşluk gide
rilmiş ve belge süresi, arama ve işletme ruhsatnameleri sürelerindeki kısıntılar da nazara alına
rak 30 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile 10 yıl daha uzatılabil
meği imkânı sağlanmıştır. 

Madde 35, — Petrol Kanununun 52 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, boru 
hattı ve tasfiyehane gibi belge mevzuuna giren işlerin fuzuli ihtilâflara geciktirilmeden yapıl
masını temin amacıyle, kanunun 82 nci maddesi hükmünün de değiştirilmesi gerekmiştir. 

Madde 36. — Kanunun 9/1 nci maddesinde «müracaat sahibinin ameliyat esnasında vukuu 
melhuz karar ve ziyanı bu kanuna göre ödemek mecburiyetinde kalacağı her türlü meblâğları 
karşılamak üzere» teminat vermekle mükellef olduğundan bahsedildiği hailde, 86 ncı maddede 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge alan bir petrol hakkı sahibinin petrol ame
liyatı sırasında ameliyenin yapıldığı gayrimenkul ile civarındaki gayrimenkullere ve bunlar üze
rindeki bina, ağıl ve benzeri tesislere yaptığı zararlardan bahsedilmemiştir. 

Bu hususta Borçlar Kanununun haksız fiiller hakkındaki umumî hükümleri carî ise de zarar
dan doğan mesuliyetin kusursuz bir mesuliyet olduğu belirtilmek amacıyle 86 ncı maddeye yeni 
bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. Alman Genel Maden Kanununun petrol ameliyelerinde 
de tatbik edilen 148 nci paragrafında da - zamanaşımı süresi hariç - aynı hüküm yer almıştır. Mad
deye konan fıkra ise Borçlar Kanununun 58 nci maddesinde ifadesini bulan kusursuz mesuliyet 
prensibine uygundur. 

Madde 37. — Petrol ameliyesi yapılan arazi uzun müddet petrol hakkı sahibinin çalışmala
rına sahne dahidir ve bu yüzden de bu arazînin mali/ki kullanma hakkına karşılık bir meblâğ 
alsa dahi, ameliyenin devanın sebebiyle arazisi ürerinde istikrarlı bir iş tutmaktan mahrum; kala
bilir. Bundan başka, kullanma hakkı üzerinde fertlerle petrol şirketleri arasında yapılan anılaş
maların tatbik sureti de bunlar .arasında biirltakım ihtilâflara yol açabilir. Kanunun 87/1 nci. mad
desinde yapılan değişiklikle bu ımıahzurlar ortadan kalkacaktır. A liman mevzuatında da aynı hü
küm bıüuttlmiaktadır. 

Diğer taraftan, maddenin 2 - a fıkrasında sözü geçen «Menafi - i Umumiye için istimlâk Ka
rarnamesi», 6830 sayılı istimlâk Kanunu ile kaldırılmış olduğundan, 1295 sayılı sözü geçen Ka
ramam/e yerine «istimlâk Kanunu» deyimi yazılmak suretiyle düzeltme yapılması gerekmiştir. 

Madde 38. — Türk Medeni Kanununun 632 nci maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin 
mevzuu yerinde sabit plan şeylerdir. Arazi, tapu cicililerine müsıtakil ve daimî olmak üzene ayrıca 
kaydedilen haklar ve madenler gayrimenkul sayılır. 

Petrol Kanununun 92 nci maddesi ise eski şekli ile petrol hakkı sahibinin kullanma hakkını haiz 
olduğu arazi üzerinde kurduğu tesisatla menkul ve gayrimenkul imalılarını her zaımian kaldırabile
ceğimden bahsetmektedir. Bu hükümden maksat da kurulan petrol hakkı tesisleri ile bu tesislere 
ait mürtemmffim* cüzleri ve bu tesislerin ister teferruatı sayılsın ister sayıllmiasm, diğer menkul mal
ları petrol hakkı sahibinin her zaman kaldırabilme hakkı ve yetkisini haiz olduğumu ifadeden 
başka bir şey değildir. 

Medeni Kanunun 632 nci miaddesinde tarif edilen gayrimenkullerin kaldırılması söz konusu 
olmadığına ve olamayacağına göre; işbu hükmün medenî hukukumuzdaki esaslara uygun bir hale 
getirilmesi amacıyle maddedeki «gayrimenkul maların» ibaresi çıkarılmış ve aynı bölümde 93 neü 
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ve 94 neü maddelerden başka ımadde bulunmadığından İKI maddelere yapılan, atıf yerine de «aşa
ğıdaki maddeler» ibaresi konmak suretiyle maddede lüzumlu değişiklik yapıiınııştır. 

Madde 39. — Kanunun 94/1 - a maddesinde yazılı «»ayrım en kul mallar»' dan maksat da Mede
ni Kanunun 632 nei maddesinde tarif edilen gayrimenkul mallar olmayıp, gayrimenkul mülkiye
tine konu olan bil* arazide vücuda getirilen ve bu arazinin mü teinini im cüzünü teşkil eden bina ve 
benzerleri gibi sabit tesirlerdir. Bu itibarla, bu hükmü de medenî hukukumuzun prensiplerine uy
gun olarak değiştiı-nılek icabet mistir. 

Madde 40. — Petrol Kanununun vergilendirme baslığını taşıyan fi ncı kısmında Yergi Sorumlu
luğu Matlabı altında yer alan 95 nei maddenin 1 nei fıkrası petroj hakkı sahiplerinin bu kanunun 
vergiLendinme ile ilgili özel hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile. yürürlükte bulunan diğer bütün, 
Yergi, Resim, Hare kanunları ile Yergi Usul. Kanunu hüküm'lerine tabi olacağını âmir bulunmak
ta, 2 nei fıkrası hükmü ise petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri için ayrı sermaye tahsis ede
rek ayrı muhasebe tutacağı ve bu ameliyelerin sonuçlarının ayrıca vergilendirileceğini belirtmek
te idi. 

Yapılan değişiklikle ide petrol hakkı sahiplerinin genel vergilendinme sistemi dışında özel ver
gilendirme hükümlerine tabi olmasının gereksiz olduğu düşünülerek Petrol Kanununda yor alan 
özel vergilendirme hükümleri 'kanundan çıkarılmış ve petrol hakkı sahiplerinin <xenel vergi mevzu
atına tabi olması öngörülmüştür. 

95 nei maddeye yeni bir fıkra olaralk eklenen fıkra bu kamınım kaldırılan 107 nei maddesin
deki birleştirilmiş beyanname uygulanmasına s<>n verilmiş bulunduğunu açıkça ifade etmiş olmak 
için vazedilmiştir. Buna göre birbirlerine iştirak halinde bulunan petrol hakkı sahipleri yaptık
ları petrol ameliye1]eri için ayrı ayrı beyanname vermek ve vergiye tabi olmak' durumundadırlar. 

Madde 41. — G326 sayılı Petrol Kanununun 97 nei maddesi hükmü ile petrol halckı sahiplerinin 
Crelir ve Kurumlar Yergisi (kanunlarında yer alan ihracat kazançları istisnasından yararlana/maya-
cakları belirtilmişti. Yapılan değişiklikle aynı prensi]) kabul edilmekle beraber 'madde hükmü 
96 ncı madde olarak düzenlenmiş ve sadece sermaye şirketlerinin petrol hakkı sahibi olabilecek
leri esasından hareketle, madde mietninde Gelir Yergisi Kanununda yer alan ihracat kazançları ile 
ilgili istisna hükmünün yer almasına gerek görülmemişti!'. 

Madde 42. — Yapılan değişikliklerle petrol hakkı sahiplerinin faaliyetleri Genel Yergi mevzu
atına tabi tutulduğu cihetle bu mevzuatta yer almayan p et iv d endüstrisi ile ilgili ve özellik arz eden 
hususların düzenlenmesi zarureti doğmuş, bu maksatla Kurumlar Yergisi Kanununun 14 neü mad
desi gereğince kurum kazancının tespiti için hasılattan indirilmesi gereken giderlere petrol hakiki 
sahibi kurumların kazançlarının tespitinde uygulanmak üzere aşağıda gösterilen yeni dört masraf 
unsuru daha eklenmiştir: 

—• Petrol Kanununa göre ödenecek Devlet hak ve hisseleri, 
— Hakka Iko-nıu sahanın terkedilmesi gereği olaralk terkedilen iktisadî kıymetlerin henüz itfa 

edilmemiş balkıye değerleri, 
— Arama giderleri, sondaj, fer'i giderleri ve iktisadî verimi olmayan kuyuların açılma giderleri 

veya bunların -aktifiestirilmesi halinde itfa payları. 
— Maliyet esasına dayanan tükenme payı. 

Madde 43. — Bu maddede petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri sebebiyle yapacağı ve' 213 
sayılı Yergi Usul Kanununun değerleme hükümlerinde yer'almayan arama giderleri, sondaj fer'i gi
derleri ve iktisadî miktarda verimi olmayan Ikuyuların açılma giderlerinin aktifleştirme ve değerle
me esasları düzenlenerek. Genel Yergi «mevzuatında bu hususta mevcut bulunan eiksikliık tamamlan
mıştır. 

Madde 44 — Bu maddede ise, 'alktifleştirilen arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve iktisadî 
miktarda verimi olmayan ıkuyuların açılma giderlerinin ne suretle itfa edileceği hususu düzenlenerek 
Yergi Usul Kanunu hükümleri bu yönden tatmamlanmıştır. 
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Madde 45. — Petrol ameliyatı için lüzumlu gö rülen ve Gümrük ve diğer İthal Yergi, resimlerden 

muaf olarak ithal edilecek malzemelerden bâzı kısıtlamalar yapılarak madde bugünün ekonomik ve 
endüstriyel koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

2 nci fıkrada yapılan değişiklik ise yerli ham petrolün bulunmaması halinde ithal edilebile
cek olan yabancı ımenşeli hampetrolün fiyatının Bakanlar Kurulunca nasıl tespit edileceğini gös
termektedir. Yerli hampetrolün ithal hampetrolü ne önceliği her ne kadar tatbikatta da mevcut ise 
de ithal petrolünün değeri hususunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Petrol Kanunun 13 ncü 
maddesi Türkiye'de imal ve istihsal olunan petrolün fiyatı hakkında hükümler ihtiva etmekle be
raber ithal olunacak hampetrol fiyatları hakkında sessiz kalmıştır. Kanundaki bu boşluğu doldur
mak maksadı ile fıkranın değiştirilmesi gerekmiş tir. 

Petrol ameliyesinde Ikullanıldıktan sonra hurda hale gelımiş bulunan malzemeleri ihraç veya sa
ir suretle elden çıkarmak imkânı bulunmayan petrol hakkı sahiplerine bir kolaylık tanınması ama
cı ile 4 ncü fıkraya bunu temin eden bir cümle eklenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 4G. -— Genel gerekçede açıklanan sebeplerle tükenme payı kaldırıldığı ve iktisadî kıy
metlerin satışından sağlanan kazançlar petrol ameliyatından sağlanan kazançlardan almadığı cihetle 
aynı transfer haklarımdan yararlanamayacağı, aynen ithal edilen sermayenin, yine aynen çıkarılma
sının mümkün olduğu görüşüyle maddede değişiklikler yapılmış olmakla beraber, maddenin trans
fer garantisi ve önceliği ile ilgili esaslariyle transfer edilebilir miktarının tespitiyle ilgili esasları 
muhafaza edilmiştir. 

Kâr transferlerinin! kurum kazancının tespiti ve, vergi beyannamesi ile olan sıkı irtibatı sebebiy
le kâr transferleri taleplerinin yapılabileceği süre ayrıca madde metninde tasrih edilmiştir. 

Madde 47. — Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ithal edilen sermayeye mahsuben yapı
lacak transferlerin müktesep hakları baki kalmak üzere kur garantisinden yararlanamayacağı key
fiyetidir. 

Buna göre bu madde değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren ithal edilecek o'lan sermayeye 
mahsuben yapılacak transferler, ithal tarihindeki değil transfer tarihindeki resmî kambiyo kuru
na tabi olacaktır. 

Madde 48. —• Bu madde hükmü münhasıran bugünkü Türk parasının kıymetini koruma mevzua
tının taşımakta olduğu deyimlere uyum sağlamak a maçı yi e değiştirilmiştir. 

.Madde 49. — Kanunun 120 nci maddesinin 1 nci fıkrasında eğitim veya staja tabi tutulacak 
Türk vatandaşlarının sayısını tespite yarayan yüzle 15 oranı, gelişine halinde bulunan petrol en
düstrisinin her safhasında bilgili ve ehliyetli elemanlara kavuşturulması bakımından yetersiz gö
rülerek yüzde 25'e çıkarılmıştır. 

Madde 50. — «Devletin yapacağı petrol ameliyatı» başlığını taşıyan 1.21. nci madde bu kanunla 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacağı petrol ameliyatını ve onlara tanınan öncelikleri gösteren 
bir madde haline getirilmiştir. 

Madde metninde Kamu İktisadî Teşebbüsleri için tanınan öncelikler ve istisnalar ise Anayasamı
zın 130 ucu maddesi ile bu kanunun 1 nci maddesinin getirdiği yeni görüşün tabiî bir sonucudur. 

2 nci fıkranın (a) bendi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu kanunla yüklendiği, Türkiye'nin 
petrol kaynaklarını süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde aramak, geliştirmek ve kıymetlendirmek 
görevinin yerine getirilebilmesi için icabeden kolaylıkları göstermektir. Aynı fıkranmm (b) ben
di ise, değiştirilen 2 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki maksada uygun olarak, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin arama sahası iktisabındaki önceliklerini kullanma süresini düzenlemektir. 

Bu fıkranın (e) bendinde ise, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ruhsat iktisabı bir tahdide tabi ol
madığından bunların kapattıkları sahalar için ödeyecekleri Devlet hakkı yatırım güçlerini menfi 
yönde etkiliyebilecektir. Bu mahzuru gidermek düşüncesiyle Kamu İktisadî Teşebbüslerinden ara
mada Devlet hakkı almaması uygun görülmektedir. 

Madde metninde, bir Kamu İktisadî Teşebbüsü türü olup, bu görevle yükümlü kılınan, TPAO'dan 
söz edilmiştir'. 
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Madde 51. — Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar ile arama ve işletme ruhsat
namesi ile belge almadan jeolojik istikşaftan gayri petrol ameliyatı yapanlara tayin edilecek ceza
lardan bahseden kanunun 124 ncü maddesinde yazılı cezalar yeterli görülmediğinden cezaların nis
petleri artırılmıştır. 

Madde 52. — İsraf ve tehlikeli fiilleri yapanlara tayin edilecek cezalardan bahseden kanunun 
125 nci maddesinde yazılı cezalar yeterli görülmediğinden her iki fıkradaki ağır para cezalarının 
artırılmasını öngören hükümler konmuştur. 

Madde 53. — Maddenin 1 nci fıkrasında yer alan «Petrol hakkı sahibi, bu kanunda, nizamna
meye, bunlara müstenit kararname ve emirlere veya müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belgede yazılı şartlardan herhangi birine riayet etmediği takdirde Genel Müdürlük, ken
disine 90 gün zarfında bunlara riayeti, aksi takdirde ameliyelerin muvakkat bir müddetle durdu
rulabileceğini ihtar eder» hükmüne Genel Müdürlüğün muvakkat bir müddetle durdurmaya gitme
den fesih müeyyidesini doğrudan doğruya uygulayabileceği yolunda bir hüküm ilâve edilmiş
tir. 

Ameliyatını hüsnüniyetle sevk ve idare etmeyen belge sahipleri hakkında uygulanacak müey
yideler Petrol Kanununun ilk metninde 85 nci ıric'iddenin 2 nci ve üçüncü fıkralarında yer almış 
iken, sonradan 6987 sayılı Kanunla, müeyyidelerin genel olarak 132 nci maddede yer aldığı ge
rekçesiyle çıkarılmış, fakat maddeye ithal edilmemiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasında yapılan de
ğişiklik ile belge sahipleriyle ilgili müeyyide hükmü maddeye dâhil edilmemiştir. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında yapılan değişiklik fesih kararı ile muvakkat durdurma kararının 
kanunun maksat maddesine uyularak daha süratli bir şekilde alınabilmesini sağlamak amacını 
gütmektedir. 

Madde 54. — Ek madde 1 ile kanunda geçen bâzı terimlerin Anayasa ve ilgili kanunlarda ya
zılı terimlere uygun hale getirilmesi maksadı güdülmüştür. 

Ek madde 2'de getirilen hüküm ile Petro - Kimya Sanayii, birçok memleketlerde olduğu gibi 
uzun vadeli bir tedbirle teşvik edilmektedir. Gerçekten çok pahalı bir teknoloji olduğu için bü
yük yatırımları gerektiren bu sanayiin geliştirilerek ihracat yapılarak ve Ortak Pazar ile reka
bet edecek seviyeye eriştirilmesi gerekmektedir. Japonya'da da Petro - Kimya Sanayii aynı para
lelde bir hükümle teşvik edilmiştir. 

Madde 55. — Kaldırılan hükümler : 
3 ncü maddenin '27 nci fıkrasında yazılı «Petrol Komiserliği» ibaresi ve bununla ilgili 21 nci 

ve 28 nci madde Millet Meclisi Petrol Araştırma komisyonlarının tavsiyeleri ve uygulama sonuç
lan gözönünde bulundurularak kaldırılmıştır. 

16 nci madde nizamnamede yapılabilecek değişiklikleri kanunla tahdit gibi olumsuz bir hük
mü ihtiva etmektedir. Nizamnamelerin kanuna uygun olması ve kanunla verilen hakların nizam
namelerle ihlâl edilmemesi tabiî bir husustur. Bu itibarla hukuk sistemimize uymayan maddenin 
kaldırılması gerekmiştir. 

22 nci maddede yer alan 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri 23 ncü maddeye dahil edildiğinden ve 
atıfta bulunan 56 nci maddenin 3 ncü fıkrasıyle 69 ncu maddenin 2 nci fıkrasında yazılı hü
kümler kaldırılmış olduğundan, maddeye lüzum kalmamıştır-, 

51 nci maddenin 4 ncü fıkrası hükmü diğer maddelerde yer alan acık hükümler karşısında 
gerekli görülmemiştir. 

76 nci maddenin 2 nci fıkrası, 60 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak metinden 
çıkarılmıştır. 

100 ncü ve 111 nci maddeler, petrol hakkı sahiplerinin yaptıkıları petrol ameliyeleri Petrol Ka
nununun «Vergilendirme» başlığı taşıyan 6 nci kısmında yer alan hükümlerle özel bir vergi reji
mine tabi tutulmuştur. 

Genel gerekçede açıklanan sebeplerle petrol hakkı sahiplerinin özel bir vergi rejimine tabi 
oilmasma gerek görülmeyerek bunların da diğer mükellefler gibi Genel Vergi mevzuatına tabi ol-
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ması öngörülmüş ve söz konusu kısımda yer alan 100 ncü ve 111 nci maddeler kanunun metninden 
çıkarılmış, buna karşılık petrol endüstrisinin hususiyetlerinden doğan ve Genel Vergi mevzuatın
da bulunmayan indirim ve değerleme hükümleri bu kısımda yer alan 95 - 99 ncu maddelerle dü
zenlenmiştir. 

Yeni bir şekil alan 121 nci maddedeki 3 ncü ve 4 ncü fıkralar, bu hükümlere lüzum kalma
dığı, 6 ncı kısımdaki bölüm başlıkları ise vergilendirme Genel Vergi mevzuatına gidilmesi nedeniy
le metinden çıkarılmışlardır. 

Petrol Daire Reisliği ile Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığının birleştirilmesi bu şekilde bir in
tikal mıaddesmıin getirilmıesi'rJi 'gerekli kılmaktadır. 

Tasarının 6 ncı maddesinde yapılan bir değişiklik ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü içerisinde 
Teftiş Kurulu Başkanilığı teşkili öngörülmüştür. Halen Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığında çalı
şan kontrolörlerin de bilgi ve tecrübeleri gözönünde tutularak mezkûr kurulun esasını teşkil et
meleri uygun olacaktır. 

Madde 56. — Geçici maddeler : 

Geçici 1 - 7 nci maddeler, evvelce alman arama ve işletme ruhsatnameleri süreleri ile mükel
lefiyet sürelerinde uyulacak hükümleri göstermekte ve kazanılmış sayılan hakları belirtmek
tedir. 

Geçici 8 nci madde ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yılı başına ka
dar, petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri ile ilgili faaliyetlerine ve faalliyet sonuçlarına Pet
rol Kanununun 6 ncı kısmında yer alan eski vergilendirme hükümlerinin uygulanacağı, bu kanu
nun yürürlüğünü takibeden takvim yılı başından itibaren yürütülen faaliyetlere ve faaliyet so
nuçlarına, yeni değişiklik hükümleri ile Genel Vergi mevzuatının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Madde, vergilendirme hükümlerindeki değişiklerin tatbik edilmeye başlanacağı dönemi gös
teren bir intikal ve yürürlük maddesidir. 

. Arz edilen gerekmelerle getirilen ve petrol arama ve işletme alanının, Anayasanın koyduğu esas
larda düzenlenmesini gerçekleştirici tasarı, Komisyonumuzca da yukarda açıklanan görüşler ve ya
pılan değişiklik ile benimsenmiştir. 

II - Tasarının, Anayasanın emredici bir hükmünü yerine getirici mahiyetini gözeten Komis
yonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 
karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Hatay 
M. Deliveli 

Kütahya 
E. Erdinç 

Sözcü 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Zonguldak 
'Tümüne muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. A. Pestilci 

Ordu 
S. Baykal 

Kâtip 
Rize 

31. Agun 

Gaziantep 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Tanyeri 

Muş 
1. Bingöl 

Mardin 
A. Bay ar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhalifim 

;Söz hakkım saklı 
S. B abur oğlu 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

Söz hakkım saklıdır 
8. Gürsoytrak 

Balıkesir Antalya Çanakkale 
M. Güler M. Pırıltı Z. Termen 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN K'AIîUL ETTİĞİ METİN 

Petrol reformu kanunu tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere 
uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilme
sini sağlamaktır. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
8 nci fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35 ve 36 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş aynı maddenin 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci fıkrası (a) bendi olarak adlandırıla
rak fıkraya aşağıda yazıldığı şekilde (b) bendi ilâve edilmiş ve maddeye ayrıca 41 nci fıkra ek
lenmiştir. 

Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, istihsal, tasfiye ile petrolün ve petrol mahsulleri
nin depolanmasına, nakledilmesine ve satılmasına; (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya tü
keticiye perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı, satış için gerekli depolama ve 
nakliye işleri hariç). 

24. içsularm, karasularının veya uluslararası anlaşmalara veya teamüllere göre petrol ameli
yatı amacı ile Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında aralıklı veya sü
rekli olarak kalan arazi de dahil olmak üzere Türkiye topraklarına «Arazi»; 

25. a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de ödemekle yükümlü olduğu Kurumlar Vergisi ve 
tevkifatı ile hissedarlar adına tevkif edilmesi gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğrudan doğru
ya ilgili vasıtalı vergilerle, Gümrük vergi ve resimleri dahil olmak üzere petrolün Türkiye içinde 
veya dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi ağırlık bakımlarından normal 
olarak mutad ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına; aynı evsafta petrolün 
dünya piyasasından Türkiye'de teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün giderlerin 
eklenmesi ile elde edilen meblâğı veya erişilebilir dünya piyasası mevcudolmadığı takdirde pet
rol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde fiilen uygulanan satış fiyatına «Piyasa 
fiyatı»; (Bu fıkrada belirtilen serbest rekabet fiyatı ihtiyacın devamlı olarak teminine müsait 
bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.) 

b) Tasfiye edilmiş petrol mahsûllerinden başka petrolün kuyu başından Türkiye'de teslim 
edildiği yere kadar getirilmesi için Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler sebebiyle tevkif 
edilmesi gereken vergilerden gayri vasıtalı ve vasıtasız vergiler de dahil olmak üzere gereken bil
cümle masrafların piyasa fiyatından düşülmesi ile elde edilen rakama «kuyubaşı fiyatı»; 

26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat masrafları ve genel idare giderleri hari-
colmak üzere arama maksadiyle yapılan masraflara narama giderleri»; 

27. a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış olan veya tesisinden 
veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir sene sonunda kullanılabilecek durumda olan ve
ya hurda kıymeti bulunan tesisat veya malzeme masrafları haricolmak üzere kuyu açma, temiz
leme, derinleştirme, bitirme veya bu ameliyelere hazırlık için ve bunlara müteferri olarak yapılan 
bilcümle işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal ve malzeme masraflarına «sondaj feri gider
leri» ; 

b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizatın haricolmak üzere sondaj fer'i giderleri ile ekonomik 
miktarda petrol verimi olmayan kuyuların açılmasında kullanılan veya gerekli olan her hangi bir 
maddî ekonomik değer için yapılan masraflara «yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan ku
yuların açılma giderleri»; 

30. a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sınai haklara, menkul kıymetlere ve bunlara taal
lûk eden her nevi hak ve menfaatlere «iktisadî kıymetler»; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KAIUL ETTİĞİ METİN 

Petrol reformu kanun tasana t 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, -— Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin, kabul ettiği metin) 

b) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'deki petrol ameliyatı ile ilgili olarak kullanmaya tahsis 
ettiği sermaye mevcutlarının Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış kıymetine «sermaye mevcut
ları esası»; 

c) Vergi Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dahil kıy
metler ile petrol hakkı sahibinin aynı kanunun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp aktif-
leştirdiği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olmayan kuyu
ların açılma giderlerine «sermaye mevcutları»; 

34. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına «Bakan»; 
35. Bu kanunun uygulanması ile görevlendirilen kuruluşa «Petrol işleri Grenel Müdürlüğü»; 
36. Petrol tşleri Genel Müdürüne «Genel Müdür»; 
41. Millî ekonominin ihtiyaçları, petrol varlığının korunması ve sahanın verimi göz önünde 

bulundurularak Petrol tşleri Genel Müdürlüğünce her bir kuyu itibariyle ekonomik olduğu kabul 
ve tespit edilecek 24 saatlik verime «Ekonomik miktarda petrol»; 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 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, kollektif ve âdi komandit şirketler dışında ka

lan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişi
lere de müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi verilebilir, 

Yukarıki fıkrada tarif edilen tüzel kişilere, belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak 
kaydiyle ve Bakanlar Kurulu kararı ile belge verilebilir. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 12. — 2. Bakanlar Kurulu karariyle bu hükme istisna tanınabilir. Bu karar aleyhine 
1 nci fıkradaki şahıslar tarafından adlî ve idari kaza mercilerine müracaat olunamaz. 

MADDE 5. — 6326 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 17. — Bu kanunun ve petrol mahsulleri ile ilgili diğer mevzuatın tatbiki ile görevli kat

ma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 18. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün idaresi altında merkez kuru

luşu ile merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 
Merkez kuruluşu Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ile 

teftiş kurulu başkanı ve müfettişlerden; yeteri kadar teknik, hukuk ve ekonomi müşavirlerinden; 
başmühendisler ve mühendislerden, jeologlardan, jeofizikçilerden ve uzmanlar ile ekonomistler
den, müdürler, kontrolörler ve diğer memurlardan terekkübeder. 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı olup, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile mü
nasip yerlerde kurulur. Her bölge müdürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür muavinleri ile 
teknik ve idarî elemanlardan teşkil olunur. 

Petrol tşleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı caizdir. Ancak; han^i hizmet
lerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit 
olunur. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Müsaade, arama veya işletma ruhsatnemesi ile belge alma hakkı, Devlet 
adına, Kamu İktisadî Teşebbüslerine aittir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartı il Û, kollektif ve âdi komandit şirketler dışında ka
lan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel 
kişilere de müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi verilebilir. 

Yukarıki fıkrada tarif «dilen tüzel kişilere, bslge hissesinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak 
kaydıyle ve Balkanlar Kurulu kararı ile belge verilebilir. 

MADDE 4, — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 19 nou maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 19. — 1. Petrol İşleri Genel Müdürü Saikanın inhası üzerine Bakanlar Kurulu kararı 
ile tâyin olunur. 

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

Madde 23. — 1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlardan, 
b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri Devlet haklarından fcerekkübeder. 
2. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yazılı gelirler her yıl Petrol İşleri Genel Müdürlü

ğünün bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelinde gösterilir. 

MADDE 9. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 24 ncü maddesi
ne aşağıda yazılı 3 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 24. — 3. Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bakanın göstere
ceği lüzum üzerine petrolle ilgili incelemelerle petrol ameliyatının denetiminde Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğüne yardımcı olmakla yükümlüdür. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 26. - Bu kanunun hükümlerine göre iktisabedilmiş veya edilebilecek olan bilcümle 

haklarda müracaat veya hak saihipleri arasında çıkacak ihtilâfların Petrol İsleri Genel Müdürlü
ğü tarafından müzakere ve sulh yolu ile halline çalışılır, ihtilâfların bu yolda halline imkân bulun
madığı taktirde ihtilaflı konu Bakana intikal ettirilir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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 pet
rol müesseselerinin bütün işlem, hesap ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve tesisatını denetle
meye yetkilidirler. 

MADDE 12. — 6326 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden sulhen 

halledilemediği kaydıyle intikâl eden ihtilâfları en çok .90 gün içinde karara bağlar ve Bakanın 
bu karan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce en çak 7 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 

MADDE 13. — 6326 sayılı Kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 31. — Bu kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danıştayda dâva açmak müddeti 

kararların tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. 

MADDE 14. — 6326 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 32. - 1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup, kesinleşen hiç
bir kararı Resmi Gazetede ilân edilmedikçe uygulanamaz. Ancak; Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün ciddî yalhut giderilmesi mümkün olmıyan, zarar doğuran veya doğuraibilecek olan fiilleri ve 
israf hallerini önliyen kararları île bir petrol hakkı üzerinde tesiri olmıyan kararları bu hükme tâ
bi değildir. 

MADDE 15. — 6326 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiiştir : 
Madde 33. — Petrol hakkı sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlük müsaade, arama ruhsat

namesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin ifasını emrettiği veya kanunen yapılması gerekli olan 
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((Terk* i Komisyonun kaimi d 1 i Si mc-tiıı) 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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petrol ameliyatım, haklı ve mâkûl sebeplerin ortaya çıkması halinde 6 ay süre ile uzatabilir. 
Uzatma sebeplerinin ortadan kalkması veya bunların tamamen veya kısmen vâridolmadığmrm an
laşılması halinde Genel Müdürlük verilen süreyi kısaltabilir veya büsbütün kaldırabilir. Yapılan 
uzatmalar arama ve işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göre tesbit edilmiş, bulunan 
âzami müddetinin uzatılmasını gerektirmez. 

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

Madde 88. - 1 . - g) Müsaadeye taalluk edenler haricolmak üzere müracaatlar hakkında veri
len kararlan, 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 40. — 39 ncu maddeye göre : 
1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mümessile yapılan tebligat petrol hakkı sahibine ya

pılmış sayılır. 
2. Adreste vukulbulan değişiklik hemen bildirilmediği ve yenisi de tebliğ memurunoa tesbit 

«dilmediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına, diğer 
nüshası da Genel Müdürlükte herkes tarafından görülebilecek bir yere asılır ve eski adresin ka
pısına asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. 

Bundan sonra tebliğler, yeni adres bildirilmediği müddetçe, yalnız »Genel Müdürlükte herkes 
tarafından görülebilecek bir yerdeki ilân tahtasına asılmak suretiyle yapılır. 

3. Adres gösterilmemişse, her türlü tebligat, tebliğ evrakı «Genel Müdürlükte herkes tarafından 
görülebilecek bir yerde 96 saat asık bulundurulmak suretiyle yapılır. 

4. Yukardaki durumlar dışında Genel Müdürlükçe bu kanuna göre yapılacak Iher türlü tebli
gat hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4 2 . - 1 . — Bu kanunu uygulamakla görevli olanlar veya bunların temsilcileri petrol 
ameliyatını, ameliyat esnasında elde edilen verileri ve numuneleri, bilcümle (belgeleri ve muhasebe 
kayıtlarını denetlemeye, kontrol etmeye ve gerekli gördükleri verileri ve numuneleri ve herhangi bir 
kaydın, hesabın, raporun ve belgenin suretini almağa ve petrol ameliyatının normal seyrini ak
satmaksızın muayene ve tecrübeler yapmağa yetkilidirler. 

MADDE 19. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan 43 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4 3 . - 1 . — Bu kanun hükümlerine göre görevli kimseler, görevleri sebebiyle, öğrendik
leri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla malî ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik mâhiyetteki sırları, 
petrol hakkı sahibinin rızası olmadıkça, petrol hakkının devamı süresince gizli tutmakla yüküm
lüdürler. 

Petrol hakkı sahibinin petrol endüstrisinin her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı iş
lem ve kurduğu iş münasebetlerini ve benzerlerini ilgilendiren ve yalnız petrol hakkı sahibi ille, 
birlikte çalıştığı kimselerce bilinen ve umuma veya her halde ilgili petrol endüstrisi kolunda çalı
şanların büyük şoğunluğunca bilinmiyen her türlü teknik, ticari ve malî bilgiler sır teşkil ederler. 
Vergi Usul Kanunundaki özel hükümler saklıdır. 

2. Genel mahiyetteki teknik, malî ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafa
za boruları kayıtlan ve genel üretim ve satış rakamlan sır sayılmaz. 
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(Geçici Komisyonun kabul 'ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir: 

Madde 45. — 2. Bir bölge Bakanlar Kurulu kararı ile tamamen veya kısmen aramaya veya 
işletmeye açılabilir veya açık bir saha tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantısı
nı teşkil eden ve Türk karasuları dışındaki sularda arama veya işletme ruhsatnamesi verilmesine 
engel olmaz. 

Karasuları dışında denizlerde arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesinde ve ibu ruhsatlarla 
ilgili süreler ve yükümlülükler konusunda uygulanacak hukukî rejim Bakanlar Kurulu tarafın
dan tespit olunur. 

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni ile 
petrol ameliyatı yapabilir. Askerî (yasak bölgelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade verilme
den önce Genelkurmay Başkanlığının izni alınır. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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

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

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 52. — Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden fazla tüzel ki§i tarafından arama 

ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaatlar ihtilaflı sayılarak bu kanunun ihtilâfların halline ait 
.hükümleri gereğince işlem yapılabileceği gibi, icabında ihtilâfların halline ilişkin hükümlerin uy
gulanmasına gidilmeden de bir petrol hakkı iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddedil
mesinde göz önüne alınması gerekli kıstaslara göre bir tercih yapılmak suretiyle karar verilebilir. 

MADDE 23. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı 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 kapsa
dığı arama sahası için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı dışında, aynı tüzel kişi tarafından 
jeolojik istikşaf yapılmadıkça yeniden müracaatta bulunulamaz. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 55 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıda yazık 5 nci fıkra eklenmiştir : 

Madde 55. — 1. Bir arama ruhsatnamesinin süresi 3 yıldır. 
2. Bir bölge dahilinde arama sahalarının her hangi birinde bu kanun hükümlerine riayet et

mek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatna
meleri süresi 2 yılı asmamak üzere uzatılabilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan uzatmalar 4 ncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere 
bir arama ruhsatnamesi süresinin ilk yürürlük tarihinden itibaren 5 yıldan fazla olamaz. 

4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir keşif yaptığı takdirde genel müdürlük, 3 yılı aşma
mak üzere arayıcının petrollü araziyi tesbit etmesine imkân verecek yeterli bir zaman kadar ruh
satname süresini uzatabilir. 

5. Yukarda belirtilen süreler deniz aramalarında yüzde elli oranında artırılabilir. 
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((leıüci Komisyonun İcabul ettiği metin) 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 25. — 6326 sayılı iRanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 56. — (Arayıcı her arama sahası için Devlet hakkı ödemefele yükümlüdür. 
Devlet haköa arama sahasının hektarı başına yılda : 
1. 2, 3 ncü yıllar için 2,50 
4 ve 5 nci yular için 5,00 
5 nci yıldan sonra her yıl için 7,50 liradır. 
Arayıcının bir yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj masrafları o yıl içinde ödeyeceği 

toplam Devlet hakkından tenzil edilir. Ancak tenzil edilecek miktar toplam Devlet hakkının yüzde 
ellisinden fazla olamaz. 

Yukarda (belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında; su derinliği ve çalışma şartları gözönü-
ne ialınarak, Bakanhlkça yüzde eEi oranında azaltalabilir. 

MADDE 26. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci madde
sinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 58. — 1. Arayıcı aynı bölgeye dâhil arama sahalarımın her hangi birinde o bölgeye 
ait en eski ruhsatnamenin tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde arama sondajına başlamaya mec
burdur. Bu süre Genel Müdürlükçe en çok 1 yıl daha uzatılabilir. 

2. Bir bölgedeki arama sahalarından birinde bir keşif yapan arayıcı keşfi taMbeden 1 yıl için
de aynı bölgedetki diğer bir arama sahasında ve yine bu keşiften itibaren 3 yıl içinde de o bölge
deki mütebaki arama sahalarında arama sondajlarına başlamaya mecburdur, 

MADDE 27. — 6326 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 60. — Bir işletme ruhsatnamesi işletmeciye bu kanun hükümlerine tabi olmak kaydiyle, 

haMa yürürlükte bulunduğu müddetçe, ilgili bulunduğu sahada petrcl aramak, inkişaf ettirmek, 
istihsal etmek ve nakletmek haklarını verir. 

İşletmeci, tasfiye ameliyeleri ve işletme sahası 'dışındaki petrol boru hattı haricolmak üzere, 
belge almak suretiyle yapılması mümkün olan diğer ameliyeleri yapmak hakkını haizdir. 

MADDE 28. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 63 ncü maddesi
ne aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 63. — 4. İşletıne ruhsatnamesi talebeden arayıcı ruhsat talebine işletme sahasının ge
liştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir programı ekler. Genel Müdürlük bu programda petrol endüs
trisinin gereklerine ve Türkiye ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılmasını istiyebilir. 

MADDE 29. — 6326 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine aşağıda yazılı 5 nci fıkra eklenmiştir : 

Madde 64. — 5. Şu kadar ki Petrol işleri Genel Müdürlüğü, müzayedeye çıkarmazdan önce, 
T. P. A. O. na bu sahayı işletme ruhsatnamesi konusu olarak isteyip istemediğini süre tâyini su
retiyle yazacağı bir yazı ile T. P. A. O. dan sorar. T. P. A. O. nın talebi halinde saha müzaye
deye çıkarılmaz ve işletme ruhsatı konusu olarak T. P. A. O. ya verilir. 

MADDE 30. — 6326 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 65. — 1. Bir işletme ruhsatnamesinin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıl
dır. 

3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsatname
si Genel Müdürlük tarafından millî menfaatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit 
ve teklif edilmek suretiyle ve toplamı (10) ar yılı geçmemek üzere iki defa Bakanlar Kurulu ka-
rariyle uzatılabilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet MecM metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metininin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — MÜUet Meclüsi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 31. — 6326 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68. — 1. Bir işletmeci işletme ruhsatnamesinin alınmasından başlıyarak bir yıl içinde 
işletme sahasından ekonomik miktarda petrol istihsal etmediği takdirde Genel Müdürlük kendisine 
ekonomik istihsal şartlarını da göz önünde tutarak 90 gün süre verir. İşletmeci bu süre içinde de 
ekonomik miktarda petrol istihsalinde bulunmazsa işletme hakkı düşer. 

2. Bir işletme sahasında yapılan ekonomik miktarda petrol istihsali sonradan durduğu tak
dirde, Grenel Müdürlük işletme ruhsatnamesinin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az 90 günlük 
bir süre vererek işletmeciden ekonomik miktarda petrol istihsaline yeniden başlamasını isteyebilir. 
İşletmeci bu tebligata rağmen, mücbir sebebolmaksızm, ekonomik miktarda petrol istihsaline başla
mazsa verilen süre sonunda işletme ruhsatnamesi düşer. 

Ancak, bu tebligat istihsalin durduğu tarihten itibaren 3 ay ve işletme sahasında arama veya 
işletme sondajları hüsnüniyetle yapılmakta ise 1 yıl geçmeden icra edilemez. 

MADDE 32. — 6326 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 69. — 1. İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. 
Devlet hakkı işletme sahasının hektarı 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 mütaakıp yıl

lar için 50 liradır. 
2. Arama sahasındaki bir kesif dolayısiyle işletmeci mükellefiyetlerine tabi bir arayıcının 

ödiyeceği Devlet hakkı, arama sahasının yarısı için, arayıcı sıfatiyle ödemesi gereken Devlet 
hakkından fazla olamaz. 

MADDE 33. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 79 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 79. — 1. Arayıcı ve işletmecilerin ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı ve 
hissesi kendi beyanları üzerine tahakkuk ettirildikten sonra maddî delillere veya kanunî ölçülere 
dayanılarak tespit olunan farklar üzerinden ikmaîen Devlet hakkı ve hissesi tarhiyatı yapmaya Ge
nel Müdürlük yetkili ve görevlidir. 

İkmal tarhiyatma karşı ilgililerin Bakan nezdinde yapacakları itiraz ihtilaflı kısmın tahsilini 
durdurur. 

Bakan kararının taraflara tebliğinden sonra bu karar gereğince tahsil edilecek miktar 
Genel Müdürlükçe ilgiliye tebliğ olunur. 

ikmalen tarh edilen Devlet hakkı ve hissesi yüzde yüz fazlası ile alınır. 
2. Devlet hakkı ve hissesi tahakkukun ilgili bulunduğu takvim yılını takibeden yıldan iti

baren 5 ıyıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı takdirde 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 ik
malen tarhiyata ait diğer hususlar nizamnamede gösterilir. 
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MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 34. — 6326 sayılı Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — Belge; yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline mü
tevakkıf bulunan ameliyeler müstesna olmak ve münhasıran (belgede belirtilen işleri yapmak üze
re sahibine bu kanun hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak hakkını verir. 

Belge süresi âzami 30 yıldır. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile daha 10 yıl kadar uzatılabi
lir. 

MADDE 35. — 6326 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 82. — 1. iki veya daha fazla müracaat veya bir müracaatla bir 'belge veya bir arama 
veya işletme ruhsatnamesi : 

a) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamının münhasıran veya biribiriyle telif olunamıyacak 
şekilde istimalini tazammun ediyorsa; 

ib) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizmeti istihdaf ediyorsa; 
c) Boru hatları güzergâhları birbirine tedahül ediyorsa; 

ihtilaflı sayılarak bu kanunun ihtilâfların halline ait hükümleri dairesinde muameleye tabi tu
tulabileceği gibi, icabında ihtilâfların halline mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gidil
meden, belge iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddinde göz önünde tutulması gereken 
kıstaslara göre bir karar da verilebilir. 

MADDE 36. — 6326 sayılı Kanunun 86 nci maddesine aşağıdaki şekilde 2 nci fıkra eklenmiş 
ve mevcut hüküm 1 nci fıkra olarak adlandırılmıştır : 

Madde 86.—2. Petrol hakkı sahibi; petrol ameliyeleri dolayısiyle kullanma hakkının taallûk et
tiği gayrimenkule veya bunun üzerindeki tesisler ile civarındaki gayrimenkul veya tesislere yaptığı 
zararı, kusur olup olmamasına veya yapılan zararın önceden tahmini mümkün bulunup bulun
mamasına bakılmaksızın, tam olarak tazmin etmekle mükelleftir. 

Bundan doğan tazminat alacakları haksız fiiller hakkındaki zamanaşımına tabidir. 

MADDE 37. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 87 nci madde
sinin 1 nci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 87. — 1. Bir petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge sahasında veya civarında 
petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaş
ma veya kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine, işletme ruhsatnamesine 
veya belgeye kaydedilmek suretiyle ifctisabedebüir. 

Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıldan fazla sürdüğü takdirde Özel mülkiyet konusu ara
zinin mâliki de petrol hakkı sahibinden bu arazinin kamulaştırılmasını istiyebilir. 

Ancak; diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde petrol hakkı sahibi özel mül
kiyet konusu arazinin sahibi ile anlaşmak suretiyle mülkiyetini de iktisabedebilir. 

2. a) Kamulaştırma karan talep üzerine Genel Müdürlükçe verilir. Bu kamu yararına iliş
kin bir karar hükmünde olup mütaakıp işlemler istimlâk Kanunu hükümleri dairesinde cereyan 
eder. 

MADDE 38. — 6326 sayılı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — Petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge sahasında yahut kullanma hakkına 
eahibolduğu arazide kurduğu veya bulundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüzlerini ve bu te
sislerin teferruatı sayılsın veya sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşağıdaki maddelerin 
hükümleri saklı kalmak kaydiyle her zaman kaldırabilir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MA£)DE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 39. — 6326 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 1-a (bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 94. — 1. a) Sona eren kullanma hakkının taallûk ettiği arazide bir petrol hakkı sahi
bi tarafından vücuda (getirilmiş bina ve diğer sabit tesisler; 

MADDE 40. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 95 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, resim ve harç kanunları 
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim olacak 
kanunlara tabidir. Şu kadar ki; bunların safi kazançları üzerinden ödemekle mükellef bulunduk
ları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri tevkif atı toplamı % 551 geçe
mez. 

2. Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol ameliyatı olan iki veya daha fazla petrol hakkı 
sahibi aralarında bir iştirak teessüs etmiş olsa bile ayrı ayrı vergiye tabi olurlar. 

3. Bu kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile 'birlikte umumi hükümlere tabi diğer faaliyetler
de 'bulunan petrol hakkı sahipleri; petrol ameliyelerine mütaallik faaliyetleri için ayn sermaye 
tahsis eder, bu mahiyetteki muamelelerini tefrik etmek üzere ayn kayıt ve muhasebe tutar ve 
petrol ameliyelerinin netice hesaplarını diğer faaliyetlerin netice hesaplarına karıştırmaksızın ayn 
bir beyanname ile bildirirler. Petrol ameliyelerinden mütevellit neticeler müstakil olarak vergilen
dirilir. 

MADDE 41. — 6326 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 96. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi 1 nci fıkrasındaki istisna 
ile ilgili hükümler petrol ve petrol mahsullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygulanmaz. 

MADDE 42. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madıde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi gereğince kurum 
kazancının tespitinde mükellefler tarafından hâsılattan indirilebilecek giderlerden başka petrol 
hakkı sahipleri aşağıdaki indirimleri de yapabilirler : 

a) Petrol hakkı sahibi kurumların, Petrol Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapan bu 
kanunun 25 nci maddesinde belirtilen, mahsup işleminden sonra, varsa, ödedikleri Devlet hakkı ve 
hisseleri, 

b) Petrol hakkı sahibi kurumların ellerindeki sahanın terk edilmesi gereği olarak terk ettik
leri ekonomik değerlerin henüz itfa edilmemiş bakiye değerleri, 

c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktif leştirmedikleri arama giderleri sondaj fer'i giderleri ve 
ekonomik miktarda verimi olmayan kuyulann açılma giderleri, 

d) Tükenme payları. 
2. Tükenme payı petrol hakkı sahibinin sermaye hesabına alarak aktifleştirdiği arama 

giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma gi
derleri toplamından ibaret olup Vergi Usul Kanununun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her sa
ha için ayrı ayn olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Petrol işleri Genel Müdürlüğünce müştereken 
belli edilecek nispetler üzerinden itfa edilir. Ancak; sahanın petrol istihsalinden başka bir maksa
da tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet veya kıymeti ile petrol ameliyesinin sona erdiği tarihte 
bu sahanın petrol hakkı sahibi bakımından haia olduğu bakiye değer tükenme payından indirilir. 
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MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet MecM metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 43. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla, değiştirilmiş bulunan 08 üei mölddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 98. — Petrol hakkı sahibi kurumların ekonomik değerleri Vergi Usul Kanununda yer 
alan değerleme hükümlerine göre değerlendirdim eküe beraber, bu kurumların aktifleştirdiMeri ve 
bu kanunla tarifleri ve esasları belirtilen arama giderleri, sondaj fer'ı giderleri ve efeonomik mik
tarda verimi olmıyan kuyuların açılma giderleri kayıtlı değerleri üzerinden değerlenir. 

Bu değerler bu işler için yapılan gerçek gider Jerden fazla olamaz. 
Bu giderlerin aktifleştirilme'si ihtiyaridir. Tercih haJkkı bu grupa dâhil masrafların yapıldığı 

ilk döneme ait vergi beyannamesinde kullanılır. 

MADDE 44. — 6326 sayılı Kanunun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 99. — Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen arama giderleri, sondaj fer'i giderle
ri ve ekonomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri dışındaki ekonomik değerin 
maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile ilgili masraflar 
amortisman yolu ile itfa olunur. Bunlara tatbik edilecek amortisman nispetleri rezerv durumu 
dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca ayrıca tespit edilir. 

MADDE 45. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 112 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve edilmiş 2, 3 ve 4 ncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe ka
bul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyle kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyeleri için - idarî faali
yetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler haricol-
mak üzere - Genel Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, münhasıran bu ameliyelerde kullan
mak kaydıyle, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 yıl müddetle gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu Türkiye'de 
istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal edilen müma
sil maddelerle kıyası kabil bulunan ve fiyatları ithal maddelerinin gümrüklü fiyatlarına kıyasla 
% 25 ten daha yüksek bulunmayan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir liste neşrederek 
bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin Gümrük Ver
gisine ve diğer ithal Vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Bu liste 6'şar 
aylık devrelerde yeniden gözden geçirilerek tadil olunabilir. Listeler neşrolundukları tarihte yürür
lüğe girer-. Ancak; listenin neşir tarihinden önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçelerle ithali iste
nilen maddeler, bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyle, listenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

2. Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyesi için lü
zumlu olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü piyasa fiyatı üzerinden 
Gümrük ve diğer ithal Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest rekabet emsal fiyatlarını gözö-
nünde bulundurarak tespite yetkilidir. 

3. Yukardaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden petrol ameliyesinde kullanılmak üzere başka bir petrol 
hakkı sahibine Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri halinde de, devam eder. 

4. ikinci fıkra mucibince ithal olunan petrolden imal edilen petrol ürünleri ile petrol ameliyesin
de kullanılmak üzere diğer bir petrol hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, Gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğrudan doğruya 
veya petrol ameliyesi sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak veya satıl-
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(Geçici Komisyonun kabul ett;ği metin) 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİS 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclîsi otnetainin 45 nci unaddesi aynen kabul edilmiştir. 
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mak üzere devredildiği, devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerin-
deki hüküm ve şartlar dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur. Şu ka
dar ki, petrol ameliyesi yönünden işe yaramayan malzeme için Genel Müdürlüğün teklifi üzerine 
Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarının tasvibi suretiyle bu hükme bir istisna tanınabilir. 

MADDE 46. — 6326 sayılı Kanunun 115 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 6558 sayılı Kanun
la değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 115. 1. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanlığına ve Genel Müdürlüğe müracaatla 
ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, harç, Devlet hakları 
ve Devlet hasselerinin ödenmesi için gereken meblâğı hariç tutmak şartiyle; 

a) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği nakdi fonlarla buna ait 
hakların bu kanuna ve Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilecek sermaye mevcutları esasın
dan ibaret değerini aşan kısmı haricolmak üzere nakdî fonlarla buna mütaallik haklarını; 

b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç bırakmak 
suretiyle sermaye mevcutları esasına dâhil diğer kıymetleri nakden veya aynen, 

Vergiden muaf olarak harice transfer edebilir. 
Şu kadar ki, ayın olarak gelen sermaye yine aynen çıkarılacak durumda ise ayın olarak 

çıkarılır. Ekonomik değerlerin yurt içinde satış veya devrinden doğan lehte farklar blokedir. 
Bedel yurt dışında alınmışsa fark döviz olarak Türkiye'ye getirilip bloke hesaba alınır. Yurda 
giren ve çıkan aynıların evsafa uygunluk ve müsaade konusu mallar olup olmadığı, gerektiğin
de, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük eksperlerince denetlenebilir. 

2. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanının müsaadesi ile petrol ameliyelerinden başka kay
naklardan elde edilmiş ekonomik değerleri harice transfer ederek bunların karşılığında Tür
kiye'deki petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere hariçten naMt, hizmet, malzeme veya diğer 
bir ekonomik değer getirebilir. 

Bu suretle harice transferine müsaade edilen ekonomik değerler karşılığında hariçten te
min edilen nakit, hizmet, malzeme veya diğer ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Türki
ye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde edilmiş sayılır. 

3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş müseccel sermâyelerine mahsuben her zaman, ithâl 
edilmiş sermayelerini aşan transfer edilebilecek net kıymetlerinin transferi için ise ancak Ku
rumlar Vergisi Beyannamesinin verilme müddeti zarfında her beyannamenin verilmesini taki
ben transfer talebinde bulunabilirler. 

Müddetinde yapılmıyan transfer talepleri ancak gelecek Kurumlar Vergisi beyannamesi sü
resi içinde yapılabilir. 

MADDE 47. — 6326 sayılı Kanunun 116 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6558 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 116. — 1. Petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye ithal edilmiş olan 
nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mevcutlan esasının bir cüzünü teşkil eden malzeme 
veya diğer ekonomik kıymetlerin değeri, ithalâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithâl 
tarihinde cari resmî kambiyo kuru üzerinden tesbit edilir. 

Kıymet tâyin ve tesbiti, Maliye Bakanlığı ile müştereken Genel Müdürlükçe yapılır. 
3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri üzerine Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlük tara

fından dövizin cinsi hakkında verilecek kararda; petrol hakkı sahibinin ve transfer edilecek ekono
mik kıymetlerin değerinin hangi memlekete mensuboldukları hususu ile diğer ilgili hususların ya
zılması şarttır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi m«tninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hilâfına delil bulunmadıkça, nakdi fonlar ile buna mütaallik haklar da dâhil olmak üzere trans
fer edilecek ekonomik kıymetlerin değeri, karşılığında elde edildikleri kıymetlerin memlekete ithal 
tarihlerindeki sıraya göre transfere tabi tutulur. 

Yukarıdaki esaslara göre değeri tesbit edilmiş nakdi fonlar ve buna mütaallik haklarla sermaye 
mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden diğer ekonomik kıymetlerin transferi itHal talihinde 
cari olan resmî kambiyo kuru üzerinden yapılır. 

Bunların dışında kalanlar transfer tarihinde cari olan resmî kambiyo kuruna tabidir. 

MADDE 48. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 118 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 118. — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunlar ve bu kanunların ek ve 
tadilleri ile bunlara istinaden çıkarılan karar ve tebliğler, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere, 
petrol hakkı sahiplerine de uygulanır. 

MADDE 49. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 120 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası ile 6558 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 120. — 1. işletmeciler ve belge sahipleri istihdam ettikleri yabancı şahıslar sayısının 
yüzde 25 inden aşağı sayıda olmamak üzere Türk vatandaşlarının (Devlet memurları hariç) petrol 
ameliyelerinin her safhasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı memleketlerde veya Ge
nel Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda Türkiye'deki ilmî ve meslekî kurum ve işletmelerde eğitim 
ve staj görmelerini, masraflarını üzerlerine almak suretiyle, temin ederler. 

3. Bu suretle eğitim ve staj görenler masraflarını üzerlerine alan petrol hakkı sahiplerine kar
şı mecburi hizmet veya iş mükellefiyeti ile bağlı değildirler. 

MADDE 50. — 6326 sayılı Kanunun 121 nci maddesi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 121. — 2. a) Devlet adına faaliyette bulunan petrol hakkı sahibi kuruluş, bu kanunun 
53 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına tabi olmamakla beraber bu kuruluş bir bölgede azamî 
16 adet arama ruhsatı alabilir. 

Yine, aynı kuruluş 61 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 74, 75 ve 80 nci maddelerinin de 
sınırlayıcı hükümlerine tabi değiİdir. 

b) Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu kanunun 56 nci maddesinde ön
görülen mükellefiyete tabi değildir. 

MADDE 51. — 6326 sayılı Kanunun 124 ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 124. — 1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar 5 000 liradan 10 000 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan gayri 
petrol ameliyelerini yapanlar 5 000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası veya her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

MADDE 52. — 6326 sayılı Kanunun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 125. — 1. Bu kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tesbit olu
nacak bir süre içinde durdurmaları için, Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin so
nunda israf veya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için failleri 5 000 lira ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Mîllet Meclisi metnimin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Yukarda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmıyan bir hasar meydana gel
mişse, failleri hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası veya fiilen devam ettiği her gün 
için 5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya bu cezalardan her ikisine birden 
hükmolunur. 

MADDE 53. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 132 nci madde
sinin 1, 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 132. — 1. Petrol hakkı sahibi bu kanuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararna
melere, emirlere veya müsaade, arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi veya belgede ya
zılı şartlardan her hangi birine riayet etmediği takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 gün zarfın
da bunlara riayeti aksi takdirde verilen müsaade, arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi 
veya belge ile ilgili ameliyelerin geçici bir süre içinde durdurulabileceğini veya doğrudan doğru
ya fesih müeyyidesinin uygulanacağını ihbar eder. Bu ihbara rağmen 90 günlük sürenin bitiminde 
petrol hakkı sahibinin riayetsizliği devam ederse Genel Müdürlük ameliyeyi 90 günden az ve 180 
günden çok olmamak üzere geçici olarak durdurabileceği gibi müsaade, arama ruhsatnamesi, işlet
me ruhsatnamesi veya belgenin doğrudan doğruya feshi için Bakana teklifte bulunabilir. 

3. Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi veya belge sahibi kanunun 13, 57, 58, 59, 67 ve 85 
nci maddelerinin hükümlerine riayet etmediği takdirde, hakkında geçici durdurma tedbirine baş
vurulmaksızın, 90 günlük süre verilmek suretiyle doğrudan doğruya fesih müeyyidesi uygulanır. 

4. Fesih kararı Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından, geçici durdurma kararı ise 
Genel Müdür tarafından verilir. 

MADDE 54. — 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan 6326 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 6558 
ve 6987 sayılı kanunlarda; «icra Vekilleri Heyeti», «Vekil», «Vekâlet,», «Petrol Dairesi» ve «Re
is» tâbirleri sırası ile «Bakanlar Kurulu», «Bakan», «Bakanlık», «Petrol işleri Genel Müdürlüğü» 
ve «Genel Müdür» olarak, 8 nci kısmın 1 nci bölüm başlığı «Personel Eğitimi» ve aynı kısmın 
2 nci bölüm başlığı «Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yapacakları petrol ameliyeleri» olarak 
değiştirilmişlerdir. 

EK MADDE 2. — Bir belgeye dayanılarak petro - kimya tesisleri için 112 nci madde gere
ğince itlhal edilen hammadde, yardımcı kimyasal maddeler, işletme malzemeleri ve bünyesine 
giren diğer malzemelerle imal olunan petro - kimyasal maddeler doğrudan doğruya veya 
petriol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoliyle Türkiye dâhilinde kullanılmak veya sa
tılmak üzere devredildiği takdirde 112 nci maddenin 5 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

MADDE 55. — 6326 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadillerinde aşağıda belirtilen mad
deler, fıkralar, (bentler ve bölüm başlıkları kaldırılmıştır : 

6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 37 nci fıkrası, 16 nci maddesi, 211 nci maddesi, 
6987 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesi, 27 nci maddenin 4 ncü fıkrası, 28 nci maddesi, 
29 ncu maddesi, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d), (f) ve (i) bentleri, 51 nci maddenin 
4 ncü fıkrası, 76 nci maddenin ikinci paragrafı, 100 ncü maddesi, 6558 sayılı Kanunla değiş
tirilen 101, 102, 103, 104, 105, 106 ve 107 nci maddeleri, 108 nci maddesi, 6987 sayılı Ka
nunla değişik 109 ve 110 ncu maddeleri, 6558 sayılı Kanunla değişik İlli nci maddesi, 117 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 121 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıikraları ile 6 nci küsumdaki 1, 2,. 
3, 4, 5 ve 6 nci bölüm başlıkları. 
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MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 56. — 6326 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadilleri olan kanunlara aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen arama ruhsatnameleri
nin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin kıs
men veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendi arama sahasında keşif 
yapan arayıcıya Petrol Kanununun 55 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince 
tanınmış olan müddet, kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla kabul olunan 3 yıiı aşmış olsa bi
le devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 58 nci maddesi ge
reğince işlemeye başlamış bulunan müddetler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü ge
çen müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetin geçmesi ile müddet tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen işletme ruhsatname
lerinin müddeti verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir, işletme ruhsatnamelerinin 
kısmen veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş 
olan zararlar müteakip yıllara devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 68 nci maddesi ge
reğince işletmeye başlamış bulunan müddetler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü ge
çen müddetlerin geri kalan kısmı yeni kanunun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geçmesi ile tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan belgelerde yazılı 
müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 
vergilendirme başlığını taşıyan 6 nci kısmında yer alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hükümler 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yılı başında yürürlüğe girer, Bu kanunun 
yürürlüğünü takibeden takvim yılı başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hükümlerin uygulanma
sına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Petrol Dairesi Reisliği ile Akar
yakıt Dairesi Başkanlığı personelinin atanmaları, müktesep hakları saklı kalmak üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu gereğince Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara, bu 
kanun hükümleri gereğince yapılır. Bu işlemler bir ay içinde bitirilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde teşkili öngörülen Teftiş Kuruluna, 
öncelikle halen Akaryakıt Baş Kontrolörlüğü ve kontrolörlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar bir 
ehliyet sınavından geçirilir ve kazananlar müfettiş olarak atanırlar. 

MADDE 57. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 58. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 56. — Millet Meclîsi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmis'cir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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