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I. — G-eçen tutanak özeti 
Sayfa 
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II. — Başkanlık Divanın Genel Kuru
la sunuşları 505 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm siya
sî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde 
divana katılmaları ve grupların üye sayıla
rında meydana gelen değişikliklere ve 
Başkanvekilliğinden çekildiğine dair de
meci. 505:506 

2. — Cumhurbaşkanı Vekili Tekin Arı-
burun'un, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm 
Başkanlık süresinin sona ermesi üzerine 
Anayasamın 100 neü maddesi gereğince 
29 Mart 1973 tarihinden itibaren Cumhur
başkanlığı vekâleti görevine başlamış oklu
ğuna dair tezkeresi (3/276) 506 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/279) 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna iki ek madde ile bir geçici 

506 

Sayfa 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan alı
nacak beşer üyeden kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(1/188, 3/278) 506:507 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Özer Der-
bii'in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi. (4/103) 507 

6. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/104) 507 

7. — C. H, P. Grubu Başkanlığının, 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grubu Bas-

'TlV^lv ili iğine İstanbul Üvesi Fikret Gün-
507 doğaıı'm seci1 eliğin e dair tezkeresi. (3/275) 

8. — Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağ-
lı'nm, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/402) 

9. — Kayseri Üyesi Sami Turan'm, 
Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/101) 

10. — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere secim. 507 :508 
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III. - Görüşülen işler 
1. — Petrol reformu kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İş
ler, Anayasa veAdalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/656; Cumhuriyet Senato
su : 1/144) (S. Sayısı : 221) 50£ 

IV. - Sorular ve esvaplar 
A - Yazılı sorular ve cevanları 

Sayfa 
508 

:550 
551 
551 

Sayfa 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 

Üyesi Hamdi öz er'in, Nemrut Harabele
rini turistik bölge haline sokacak etüt ve 
projenin mevcut olup olmadığına dair so
ru önergesi, ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Erol Yılmaz AkçaPm cevabı. (7/113) 551:552 

2. -— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanycri'nin, bâzı eski eserle
rin imar durumuna dair soru önergesi ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz 
Akçal'm cevabı. (7/77) 552:553 

GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolması 
nedeniyle Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeliği
ne katılması için gerekli işlemin yapılmasına 
dair Cevdet Snnay'ın önergesi Genel Kurulun 
bilgicine sunuldu. 

Başkanın, Anayasada belli edilen görev sü
resinin dolmasıyle ilk kez bir Cumhurbaşkanı
nın Tabiî Üye niteliği kazanarak Cumhuriyet 
Senatosuna, iîatı imasının anıamını belirten ve 
kendilerine başarı dileyen demecinden sonra, 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Cevdet Su-
nay aııdiçti. 

İzmir Lyesi Nafiz Çağatay ile, 
Konya Üyesi Fakilı Özlen'in, Malî ve İktisa

dî İşler Komisyonu ve. 
Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 

de, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinden 

çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Kütahya Lyesi A. Orhan Akça, Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme ve 

Trabzon Üyesi A. Şakir Ağanoğlu da Sos
yal İşler komisyonlarındaki açık üyeliklere se
çildiler. 

Petrol Reformu Kanunu tasarısının 1 nci 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

3 . 4 . 1973 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18,35'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At al ay Bahriye üçok 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztiirk 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıîlmla Saalti : 15,00 

BAŞKAN : Başikaınv&kili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER i Mehme'd Çmûıcdl (KrJ^Uaıiöinı) Hüseyin özfciirfej (Silvıas,. 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

II.-BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın siyasî parti 
gruplarının kuvvetleri ölçüsünde divana katılma
ları ve grupların üye sayılarında meydana ge
len değişikliklere ve Başkanvekilliğinden çekildi
ğine dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi sayın Sırrı Atalay, Tüzüğümüzün 54 ncü 
maddesi gtreğince gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. Kendileri oranlar üzerinde konuşacak
lardır, buyurun sayın Atalay. 

SIKRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

'Sanırım konuşmam üç dakikanızdan faz1 a 
'bir zamanı almayacaktır. 

Pek değerli üyeler, Anayasanın 84 ncü mad
desi, yasama organlarının başkanlık divanla
rının, siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde divana katılmaları ile kurulmalarını ön
görmektedir. Takip eden madde İçtüzüklerin 
düzenleyici karakterini salık vermektedir. 

Başkanlık Divanı seçimleri her yasa yılı ba
şında, İçtüzüğe uygun biçimde bir yıllık görev 
süresi için, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lu tarafından yapılır. 

Yasa yılı içinde siyasî grup sayısı azalma 
ve çoğalmaların yerine, yapılacak işlemle ilgi
li yazılı bir kural yoktur. Yasa yılı içinde par
ti grupları üyeleri arasında siyasî trafiğin, (ge
lip gitmenin) günlük veya haftalık grafiğine 
uygun seyyar bir başkanlık divan tarzını yasa 
koyucusu düşünememiştir. Geçmiş yıllarda de
ğişmeler için yeni vaziyetler alınmamıştır. Oy
sa daha farklı değişmeler olmuştu. 

iSiyasî partilerin temel gücü, halkın seçim
lerde izhar ettiği belirli iradeye dayanır. Ter
cih de, temayüllerin toplamı olan irade ile ya
sama organmdaki tutarlık ve uyarlık hürriyet
çi, çok partili demokratik hayat tarzının gerçek 

unsurunu teşkil eder. Halkın tercih ve kararı
na uymayan sonraki çoğalma ve azalmalar, hu
kuk açısından Anayasanın aradığı kuvvet ora
nı sayıp saymama, kuşkusuzca diyeceğim ki, 
bir yorumdan çok, demokrasi ve onun anlayış 
işidir. 

1 Kasım 1972 günü Danışma Kurulu kararı
na uyu1 arak, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı Genel Kurulca seçimle teşkil edildi. Cum
huriyet Halk Partili bir kısım sayın üyeler ay
rıldılar, diğer bir siyasî parti grupu içinde 
yer aldılar. Cumhuriyet Senatosu grup üyeliği 
sayısında değişme meydana gelmiştir. Cumhu
riyet Senatosu Başkanına verilmiş bir önerge
de, Başkanlık Divanının -değişmelere göre ye
niden tanzimi istenmektedir. 

Öte yanda Cumhuriyet Senatosu çalışmaları 
sırasında bâzı sayın üyelerin itirazları olmuştur. 
% 0 54 oranı etrafında koparılan fırtına, poli
tik meteorolojinin hızı ne olursa olsun, kesilme
lidir. Anayasanın değindiğim kuralları ve çalış
ma geleneğine uygun olarak Başkanlık Divanı
nın hukuk geçerliği yasa yılı süresi ile kayıtlı 
olmasına, Danışma Kurulunun bir kez toplanıp, 
karar aliLmamasına rağmen, hukuk ve İçtüzük 
yönünden bağlayıcı ve zorlayıcı bir kayıt da 
bulunmamasına rağmen, kişisel tercihimi yap
mış bulunuyorum. 

Bir gelenek olmamasına dikkatlerinizi çe
kerek, çekilme kararımı yüksek bilgilerinize su
nuyorum. Yürekten bağlı olduğum demokrasiye 
ve Genel Kurulunuza karşı duyduğum saygıya 
uyarak aldığım bu kararı kabul buyurmanızı 
özellikle istirham edeceğim. 

Eleştirilerin korkutamayacağı yürekler, de-
. mokrasinin işlemesinde yumuşama ve çekilmesi

ni bimelidir'ler. Ülkemizde en çok muhtaç oldu-
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ğıını bir müessese vardır; adı istifa.. Gereğinde 
gönül rahatlığı içinde bunu yapabilmenin bir 
kıyamet kopma olmadığına kendimizi alıştırabi-
lirsek, çok şeyin üstesinden gelebiliriz. 

Teveccühlerin en erdemlisi sayacağım on yı
lı, aralıklı da olsa bulan. Yüksek Heyetinize 
Başkanlık edebilme görevinden ayrılırken, Cum
huriyet Senatosunun tüm üyelerine şükranla
rımı daima sunacak, minnet duygularımı sak-
lıyacağım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Divandaki Baş-
kanvekilliği görevinden şifahî olarak ayrıldı
ğım beyan etmişlerdir. 

2. — Cumhurbaşkanı Vekili Tekin Arıbu-
run'un, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Baş
kanlık süresinin sona ermesi üzerine Anaya-
sa'nın 100 ncü maddesi gereğince 29 Mart 1973 
tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı vekâleti 
görevine başlamış olduğuna dair tezkeresi (3/276) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Besince Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Su

nay'ın Başkanlık süresinin sona ermesi üzeri
ne; Anayasanın 100 ncü maddesi gereğince, 
29 Mart 1973 tarihinden itibaren. Cumhurbaş
kanlığı Vekâleti görevine başlamış olduğumu 
saygılarımla arz ederim. 

Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekil i 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Sanın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine devr Başkanlık tezkeresi. (3/279) 

BAŞKAN —- Bir, Başkanlık Divanı tezkere
si var; takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula ar
zı, Başkanlık Divanının 2 . 4 . 1973 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet, yüce tasviplerinize arz olunur. 
Mehmet Ünahlı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Hay
li Dener Hastalığına binaen 30 . 3 . 1973 tari
hinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosuu Malatya Üyesi Ham-
di Özer Hastalığına binaen 22 . 3 . 1973 tarihin
den itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Mah
mut Vural hastalığına binaen 29 . 3 . 1973 tari
hinden itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi sayın Hayri Denerdin hastalığına 
binaen 30 . 3 . 1973 tarihinden itibaren 20 gün 
izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi sayın 
Hamdi Özer'm hastalığına binaen 22 . 3 . 1973 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kahul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi sayın 
Mahmut Vural'ın hastalığına binaen 29 . 3 . 1973 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, 6831 saydı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan alınacak beser üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi f3/278) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu Anayasa ve Ada
let ile Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan katılacak beşer üyeden kurulu bir geçici 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeei 

BAŞKAN — Önergede talep edilen Anayasa 
ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından seçilecek beşer üyeden ibaret bir geçici 
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komisyon kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

5. — Cumhurbaşkanınca 8. Ü. Özer DerbiV 
in, Bilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (4/103) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komisyo

nundan istifa ediyorum. Bilgilerinize arz ede
rim. 

Senato Kontenjan Üyesi 
özer Derbil 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair. önergesi. (4/104) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis

yonundan oranlar dolayısıyle istifa ettiğimi say
gı ile arz ederini. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su-
nului". 

7. — C. II. P. Grubu Başkanlığının, C. II. P. 
Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanvekilliğine İs
tanbul Üyesi Fikret Gündoğanhn seçildiğine dair 
tezkeresi (3/275) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı 

Oğuz B'ökaüa'nın isitifa'sı ile açılan Cumhuriyet Se
natosu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkan
vekilliğine Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Riıkret Gündoğan seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grubu 
Başkanvekili 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulun. 

8. — Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi (4/102) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Cumhuriyet Senatosu Üyesi bulun

duğum 'sırada Kamu İktisadî Kuruluşları Komis
yonuna üye seçilmiştim. 

Halen Cumhuriyetçi Güven Partisinde 'bulun
duğumdan fbu komisyondan istifa 'ettiğimi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin 'bilgilerine «u-
nulıii*. 

9. — Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Sosyal İş
ler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/101) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sosyal İşler Komisyonundan istifa ettiğimi arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Kayseri Senatörü 
Sami Turan 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nul ıu*. 

10. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim, 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda isimleri yazılı komisyonlarda grubu

muza isabet eden üyeliklere seçilen grup adayla
rımız gösterilmiştir. 

Ara ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu Başkanı 
Fahri Koru tu ık 

Komisyonlar: 
Gençlik ve Spor- Komisyonuna Cihat Alpan, 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Özer Der

tti*. 
BAŞKAN — Teamülümüz icabı münferit se

çimlerde işari oya baş vurabiliyor idik; bu iti-
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barla, Gençlik ve Spor Komisyonuna Sayın Ci
hat Alp an'm seçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Sayın 
Özer Derbil'in seçilmesini 'oylarınıza arz ediyo-

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 Senatosu 
1/144) (S. Sayısı : 221) (1) 

BAŞKAN — Petrol reformu kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni üzerin
deki görüşmeler bitmiş, 1 nci madde üzerindeki 
görüşmeler de tamamlanmış, 1 nci madde üze
rinde verilmiş olan önergelerin işleme konulma
sına geçilmiş iken, Birleşim 'kapatılmış idi. 

Şimdi, kalcl ğımız yerden, 1 nci madde üzerin
de verilmiş oku önergelerden birini takdim edi
yorum. 

Başkanlığa 
Müzakere eoilmefete olan Petrol Reformu Ka

nununun 1 nci maddesinde değiştirilen 2 nci mad
denin aşağıdaki şekilde olmasını teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

«Madde 2. — Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyeti pprrol kaynaklarının Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri e'i \e yatırımlarıyle süratle, fasıla
sız ve verimli bir şekilde aranmrasını, geliştirilip 
kıymetlendiril]A -sini sağlamaktır. 

Millî menf' tlere uygun olduğu takdirde ba
kanlar Kurul i". :/j.i ile özel teşebbüse de müsaade, 
arama ve dşleiı "••; ruhsatnameleri verilebilir. 

BAŞKAN --• Sayın üyeler, Başkanlık olarak 
bir istirhamd; Ulunacağım: Şimdiye kadar tü
mü üzerinde v< i nci madde üzerinde birçok sa
yın üye görüşmüştür. Bu kanun tasarısının müd
deti Perşembe günü bitmektedir. Bu itibarla, da-

(1) 221 S. Sayılı oasmayazı 15 . 2 . 1973 ta
rihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

ram. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yarın, 4 Mart 1973 Çarşamba günü saat 15'te 
Birleşik Toplantı vardır, Yüksek Heyete duyu
rurum. 

ha "evvel konuşulmuş olan hususata tekrar itibar 
edilmemesi, yani, daha evvel konuşulan hususlar
da tekrar ikinci bir defa konuşulma masına dik
kat buyurulmasını Yüksek Heyetten istirham ede
ceğim, müddetin darlığı yönünden. 

Önergeyi okuttum, Komisyon ve Hükümet 
dinlediler; bu önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu, efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞEU (Niğde Mv.) — Ka
tılmıyoruz, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate 'alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge, kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Başkanlığa 

Hükümetin Petrol Reformu kanunu tasarısı
nın 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
meğini saygılarımızla arz ederiz. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Madde 2. — Bu 'kanunun maksadı Türkiye 
Cumhuriyeti petrol kaynaklarının Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri eli ve yatırımları ile süratle, fa
sılasız ve verimli bir şekilde aranmasını geliştiri
lip kıymetlendirilmesini sağlamaktır. 

Bu kanun esaslarına uygun olduğu takdirde 
Bakanlar Kurulu izni ile özel teşebbüse de müsa
ade, arama ve işletme ruhsatnameleri verilir. 

Gerekçe 
Anayasamızın 130 neu maddesine göre; Tabiî 

servetler ve kaynaklan Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. Bunların aranması ve işletilme
si hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Dev
letin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğ
rudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması ka
nunun açık iznine bağlıdır. 

m - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Petrol Kanununun 1 nci maddesinde de «Tür
kiye petrol kaynaklarının Devletin (hüküm ve ta
sarrufu altmda olduğu» açıkça 'belirtilmiştir. 

Bu açık hükümler, Devlet arama ve işletmeci
liğinin ise istisna olduğunu gösterin ektedir. 

Özel 'teşebbüsün arama ve işletme yapmasına 
izin verilmesi Devletin arama ve işletme hakkını 
hiçbir surette ortadan kaldırmaz. Oysa ki 2 nci 
madde Devleti arama ve işletme yapmaktan ve 
özel teşebbüse rakip olmaktan alıkoymak maksa
dını gütmüştür. Bu husus 6326 sayılı Kanunun 
gerekçesinde yazılı 'Olduğu gibi, kanunun 6 ncı ve 
121 nci maddelerinde yer alan hükümlerle de bel
lidir. Mer'i bükümler karşısında Devletin ara
ma ve işletme yapma olanağı ycktıır. 

Anayasanın 130 ncu maddesine aykırı düşen 
'bu duruma son vermek kin 2 nci madde değişti
rilmiş ve Devlete petrol kaynaklarının aranıp iş
letilmesinde öncelikle olanak sağlanmıştır. 

Devlet İktisadî ve sınaî faaliyetlerini 440 ve 
468 sayılı kanunlarda tarif edilen kamu kuruluş
ları vasıtası ile yürüttüğünden metinde 'arama 
ve işletmenin bu kuruluşlar eli ve yatırımla rıyle 
yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak burada ifade 
olunan kamu kuruluşları 3/42 nci maddede belir
tilen nitelikleri haiz" Kamu İktisadî Teşebbüs-
leridii'. 

Öte yandan maddeye 6987 sayılı Kanunla ek
lenen «... ve bu maksada uygun olduğu nispette 
Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile ya
pılan petrol ameliyatının aynı suretle inkişafını 
sağlamak...» cümlesi, kanunun ruh ve maksadına 
ve millî menfaatlere uygun görülmediğinden 
çıkarılmıştır. Maddeye eklenen yeni hüküm, 
millî menfaatlere uygun görüldüğü takdirde özel 
teşebbüse de Bakanlar Kurulunun izniyle arama 
ve işletme ruhsatnamesi verilebileceğini <göster-
mektediı'. 

BAŞKAN — Bu önerge Hükümet ve Komis
yon katılıyorlar mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyorlar. 

| Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Dir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol reformu kanun tasarısı başlığından 

«reform» kelimesinin çıkarılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Kars 
:Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Bu hususa Hükümet ve Ko
misyon katılıyorlar mı efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, zaten 
takrir muameleye konamaz, zira maddenin mü
zakeresine geçtik. 

• BAŞKAN — Başlık, 1 nci madde ile birlik
te mütalâa ediliyor, o bakımdan efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

1 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Yalnız bu madde üzerinde verilmiş olan öner
geler daha evvel Komisyona havale edilmişti. 
Komisyon bu önergelerin ve konuşmaların ışığı 
altında maddeyi yeniden tedvin etmiştir. Mad
deyi yeni şekli ile okutuyorum. 

Madde 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 nMi mad
desinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 8 nci fıkı asının (a) bendi ile 24, 25, 26, 27, 
30, 34, 35, ve 36 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş aynı maddenin 6558 sayılı Kanun
la değiştirilen 27 nci fıkrası (a) bendi olarak 
adlandırılarak fıkraya aşağıda yazıldığı şekil
de (b) bendi ilâve edilmiş ve maddeye ayrıca 

I 41 nci fıkra eklenmiştir. 
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Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, 
istihsal, tasfiye ve petro - kimya ile petrolün 
ve petrol mahsullerinin depolanmasına, nakle
dilmesine ve satılmasına; (petrol mahsulleri
nin doğrudan doğruya tüketiciye perakende ola
rak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı. 
satış için gerekli depolama ve nakliye işleri ha
riç.) 

24. — İçsularm, karasularının veya devlet
ler hukukuna göre petrol ameliyatı amacı ile 
Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanabilece
ği, karasuları dışındaki kıta sahanlığımız altın
da aralıklı veya sürekli olarak kalan arazi de 
dahil olmak üzere, Türkiye topraklarına «Ara
zi» ; 

25. a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de 
ödemekle yükümlü olduğu Kurumlar Yergisi 
ve tevkifatı ile hissedarlar adına tevkif edil
mesi gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğ
rudan doğruya ilgili vasıtalı vergilerle, Güm
rük vergi ve resimleri dahil olmak üzere pet
rolün Türkiye içinde veya dışında en yakın 
erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi 
ağırlık bakımlarından normal olarak mûtat 
ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest reka
bet fiyatına; aynı evsafta petrolün dünya piya
sasında Türkiye'de teslim edildiği yere kadar 
getirilmesi için gerekli bütün giderlerin eklen
mesi ile elde edilen meblâğı veya erişilebilir 
dünya piyasası mevcudolmadığı takdirde petrol 
hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edil
diği yerde fiilen uygulanan satış fiyatına «Pi
yasa fiyatı»; (Bu fıkrada belirtilen serbest re
kabet fiyatı ihtiyacın devamlı olarak teminine 
müsait bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan 
yüksek olamaz.) 

b) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden 
başka petrolün kuyubaşmdan Türkiye'de tes
lim edildiği yere kadar getirilmesi için Gelir 
ve Kurumlar Vergileri ile bu vergiler sebebiy
le tevkif edilmesi gereken vergilerden gayri 
vasıtalı ve vasıtasız vergiler de dahil olmak 
üzere gereken bilcümle masrafların piyasa fi
yatından düşülmesi ile elde edilen rakama «Ku-
yubaşı fiyatı»; 

26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve 
tesisat masraflaıı ve genel idare giderleri hari-
colmak üzere arama maksadı ile yapılan masraf-
Ira «Arama giderleri»; 

27. a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis 
edilmemiş veya tesisinden veya kullanılmasına 
başlanmasından itibaren bir sene sonunda kul
lanılabilecek durumda olan veya hurda kıyme
ti bulunan tesisat veya malzeme masrafları ha-
ricolmak üzere kuyu açma, temizleme, derinleş
tirme bitirme veya bu ameliyelere hazırlık için 
ve bunlara müteferri olarak yapılan bilcümle 
işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal ve 
malzeme masraflarına «Sondaj fer'i giderleri»; 

b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizatın 
haricolmak üzere sondaj fer'i giderleri ile eko
nomik miktarda petrol verimi olmayan kuyula
rın açılmasında kullanılan veya gerekli olan 
herhangi bir maddî ekonomik değer için yapı
lan masraflara «Yurt ekonomisi yönünden ve
rimi olmayan kuyuların açılma giderleri»; 

30.a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sı
nai haklara, menkul kıymetlere ve bunlara ta
allûk eden her nevi hak ve menfaatlere «İktisa
dî kıymetler» ; 

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

c) Yergi Usul Kanununda değerlendirme 
ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dahil 
kıymetler ile petrol hakkı sahibinin aynı ka
nunun hükümleri gereğince sermaye hesabına 
alıp aktifleşürdiği arama giderleri, sondaj fer'i 
giderleri re yurt ekonomisi yönünden verimi 
olmayan kuyuların giderlerine «sermaye mev
cutları» ; 

34. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 
«Bakan»; 

35. Bu kanunun uygulanması ile görevlen
dirilen kuruluşa «Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü» ; 

36. Petro : İşleri Genel Müdürlüğüne «Ge
nel Müdür»; 

41. — Millî ekonominin ihtiyaçları, petrol 
varlığının korunması ve sahanın verimi gözö-
nünde bulundurularak Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünce her bir kuyu itibariyle ekonomik 
olduğu kabul ve tespit edilecek 24 saatlik veri
me «ekonomik miktarda petrol»; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler.... 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — 2 nci mad
denin 24 ncıü fıkrasıyle alâkalı bir önerge tak
dim etmiştim. 

BAŞKAN — 2 nci madde okundu, 2 nci 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye olmadı, 
2 nci maddeyle ilgili bir önerge verildi son da
kikada. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, benim de önergem var. 

'BAŞKAN — Efendim şimdi arz edeyim; bu 
tasarı Komisyona havale edilmeden önce veril
miş olan bütün önergeler Komisyona bu tasarıy-
le birlikte verildi. Komisyon, bu önergelerin 
ışığı altında ve yapılan konuşmaları değerlen
direrek, maddeler üzerinde yeniden müzakere 
açtı, bu önergelerden kabul ettiklerini madde
ye ithal etti, kabul etmediklerini de ayırdı. 
Şimdi, biz bunları hangisinin maddeye girdiği
ni, hangisinin girmediğini bilmemiz bu haliyle 
mümkün olmayacak. Bu itibarla, arkadaşlardan 
istirham edeceğim şayet Komisyon tarafından 
yeniden tedvin olunmuş olan maddeler kendile
rini tatmin etmiyorsa, değişiklik önergeleri ver
mek istiyorlarsa, yeniden bize versinler de, bi
zim işimiz kolaylaşsın. 

2 nci madde üzerinde önergeniz var mı ? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim önergeniz yokmuş, 
3 ncü maddede varmış. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — 2 nci 
madde dahil Petrol Kanununun 3 ncü madde
si. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, acaba bura
da bir önergeniz var, «Petrol kanunu tasarısı
nın 3 ncü maddesinin son fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim.» o mu.efen
dim. 

(SALİH TANYERİ (Gaziantep) — O 6 nci 
madde için, o ayrı. 

BAŞKAN — Evet 6 nci madde için denmiş. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) —• Sayın Başkan, Komis
yona giden önergelerden bahsederler, yanlışlık 
olacak. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Burada 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sayın önerge sahiple
rinden istirham edeceğim, verdikleri önergele-
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rin hangi maddeyle ilgili olduğu da biraz zor 
anlaşılmakta, şayet hata yapacak olursak uya
nık bulunsunlar da bizi ikaz etsinler, bir hata 
yapmayalım. 

Önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol reform kanunu tasarısının 2 nci 

maddesinin 24 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve toklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Not : Gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Madde 2. — Fıkra 24. — İçsuların, karasu
larının altında kalan arazi ile, millî ve millet
lerarası hukuka göre Türkiye'nin egemenlik 
haklarını veya millî yetkisini kullanabileceği 
karasularımız dışındaki kıta sahanlığı da dahil 
olmak üzere, Türkiye topraklarına arazi, 

Gerekçe : 
BAŞKAN — Zamandan kazanmak için ge

rekçeyi okutmuyorum. Sayın Bakan önerge üze
rinde söz istediler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Son dakikada bu fıkrada bir değişiklik iste
mek mecburiyetinde kaldık. Değişiklik talebi
mizin bu kadar gecikmiş olmasından dolayı 
özür dilerim, fakat gecikme şu sebeple vukua 
geldi; bu metni önce Dışişleri Bakanlığımızla 
birlikte hazırlayarak Yüksek Komisyonun tet
kikinden geçirmişti. Sonra, Dışişleri Bakanlığı
mız bu metni şu anda Birleşmiş Milletlerde ka
rasuları hukuku üzerinde bir toplantı yapan 
Türk Heyetine telle iletti, - orada bulunan bir 
değerli devletlerarası hukuk profesörümüz de 
dahil - bu heyet yapılan değişiklikte bâzı keli
melerin başka ibareler olarak kullanılmasını 
uygun görmüş, Dışişleri Bakanlığımız bize son 
anda bunu iletmek imkânını buldu. Bildiğiniz 
gibi, karasularıyle ilgili hukuk son derece sü
ratle gelişen ve henüz tekevvün eden bir mese
ledir. O itibarla, şu anda Newyork'ta milletler
arası toplantıda oluşturulan bâzı meselelerin 
Türk hukuk mevzuatına süratle sirayet etme
sinde fayda gördük. O sebeple, önergeyi tea
müle pek uymasa bile takdim etmekte fayda 
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mülâhaza ettim. Önergede meselâ, devletlerara
sı hukuk yerine, milletlerarası hukuk gibi bir
takım tabir değişiklikleri vardır ve bu deği
şikliklerin yapılmasının denizlerde petrol imti-
yazıyJLe ilgili millî menfaatlerimizin daha iyi 
karşılanacağı görüşündedir Newyork'taki heyet. 

Bu sebeple, Sayın Komisyonumuzun önerge
ye iltihak etmesini ve Yüce Heyetinizin de ka
bul buyurmasını diliyorum. Şimdilik maruzatım 
bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Yani, önergeye katılıyorsu
nuz. Gelişen hukuk görüşmeleri muvacehesin
de yanlış anlamları önlemek için bu maddeye 
bu fıkranın eklenmesi hususuna katılıyorsunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, evet efendim. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, bizim 
önümüzdeki metinde sadece 24 ncü fıkra var, 
ona katılıyoruz. Bir de 42.a diye bir yer var, 
onun yeri burada değil yanlışlık yapılmaması 
için arz ediyorum. 

Bir tâbir değişikliğinden başka bir şey yok
tur, zaten Komisyonda biz bu mevzuu karasu
ları dışındaki sahalarda aranacak petrolde 
Türkiye'nin menfaatlerini gözeterek kabul et
miştik. Burada beynelmilel hukuk kaidelerine 
uygun tâbirler getirilmiştir. Komisyon olarak 
bu şekilde kabulünde bir mahzur mütalâa et
miyoruz ve katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz.. Hükümet ve 
Komisyon önergeye katılıyor, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Hükümetin Petrol Reformu Kanunu tasarı

sının 2 nci maddesine bir fıkra (3/42) eklenme
sini saygı ile arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Madde 2. — Fıkra (3/42) ; İktisadî alanda 
ticarî esaslara göre faaliyette bulunmak üzere 
kurulan ve kuruluş kanunlarında petrol ameli
yelerinde ve petrolle ilgili diğer faaliyetlerde 
bulunmakla görevlendirilen özel hukuk hüküm

lerine tabi tüzel kişiliği haiz kamu teşebbüsleri
ne, «Kamu İktisadî Teşebbüsü.» 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Kısaca 
açıklayayım. 

BAŞKAN — Kısaca Sayın Topaloğlu. Bu 
maddenin en sonuna ilâve edilmesi isteniyor bu 
fıkra. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu petrol kanununun 6 neı maddesine Ko
misyon, Hükümetin getirmiş olduğu tasarıdaki 
şekliyle kamu teşebbüslerinin petrol arayaca
ğını yazmıştır. O zaman bu Petrol Kanununun 
sistematiğine göre biraz evvel de gördüğümüz 
gibi, kamu teşebbüslerinin bir tarifini yapmak
ta yarar vardır, açıklık getirmek bakımından. 
Her ne kadar bunun içerisinde zaten başkası da 
yapamaz, kamu teşebbüsleri bunun için kullan
malar yapacaktır gibi, komisyonda bâzı ifade
ler olmuşsa da, bu kanunun uygun şekilde geti
rilmesi için, yani bu kanunun getirdiği siste
me en iyi şekilde uyabilmek için kamu teşebbüs
lerinin buraya madde olarak ilâve edilmesinde 
gelecekteki birtakım yanlış anlaşmaları ortadan 
kaldırmak için yarar vardır. Onun için böyle 
bir önergeyi teklif ettim. İltifat buyurmanızı 
Saygılarımla dilerim. 

BAŞKAN — Yani Sayın Topaloğlu, önerge
nize vuzuh vermek için bendeniz bir hususu 
açıklayayım. 440 sayûı Kanunda, Kamu İktisa
dî Teşebbüsleri tarif edilmektedir. O tarif aca
ba burada başka türlü mü anlaşılıyor, ondan 
mı endişe duyuyorsunuz? 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Kamu 
teşebbüslerinin 440 sayılı Kanunda tarifi var
dır. Ancak petrolle uğraşan, Petrol Kanunun
da çalışan müesseselerin onun 37 nci maddesin
de istisna tanınmıştır, kolaylık sağlanmıştır, 
vekâlet verilmesi için ücret bakımından ve ça
lışma bakımından kolaylıkları vardır. Bunun 
bu şekilde anlaşılma sim s a ğlamak için konul
muştur. Meclisten gelen kanun maddesinde 
Türkiye Petrolleri ismi açık yazılmıştır. Halbu
ki kamu teşebbüsü deyince buraya bu açıklığı 
getirmekte, yarar vardır. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı

yorlar mı efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve-
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kili) — Sayın Başkan, bu değişikliğin ilâvesi
ne ve değiştirmeye gerek olmadığı kanısında
yım. Tâbirin hukuk düzenlimizde neyi ifade et
tiği açıktır. 

BAŞKAN — Açık buluyorsunuz, bir karışık
lığa meydan vermek diyorsunuz. Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFE'T 
RENDECİ (Samsun) — Komisyon olarak katıl
mıyoruz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Bakandan bir soru sorabilir miyim1? 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmüyo
ruz, önerge üzerinde görüşüyoruz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Yani 
bu tarif Türkiye Petrolleri mânasına gelir mi? 

BAŞKAN — Gelir dediler zaten, açıkladılar. 
Gelir dediler. Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. Madde
yi okunan ve sonradan kabul edilen önergenin 
de ilâvesiyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi ile belge alma hakkı. Devlet adı
na, Kamu İktisadî Teşebbüslerine aittir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartiy-
le, kolektif ve âdi komandit şirketler dışında 
ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı 
devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişi
lere de müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi verilebilir. Bu kişilere, sermayelerinin ya
rıdan fazlası Devlete aidolmak kaydıyle ve Ba
kanlar Kurulu Kararı ile belge verilmesi de 
mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine konuşacak 
mısınız efendim? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, geçici komisyon değişiklik yapmış
tır. Tereddütler hâsıl olmaması için bir iki ke
lime söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Geçici Komis
yonumuz 6 ncı maddenin son cümlesini şu şe
kilde değiştirmiştir. «Bu kişilere, sermayeleri

nin yarıdan fazlası Devlete aidolmak kaydı ile 
ve Bakanlar Kurulu karan ile belge verilmesi 
de mümkündür.» diyor. Şimdi bu kişilere ser
mayelerinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak 
kaydı ile ve Bakanlar Kurulu kararı ile belge 
verilmesi de mümkündür» diyor. Şimdi bu İnsi
lere sermayelerinin yarıdan fazlası, bir şirket 
tasavvur edin ki, Shell Şirketi, Shell Şirketinin, 
Mobil Şirketinin dünya yörüngesindeki serma
yesinin durumu malûmdur. Bir de petrol ara
mak için istediği ruhsatın karşılığı meydanda
dır. Türkiye'de yapacağı hizmetin karşılığı 
meydandadır. Şimdi buradaki bu şişilere belge 
hissesinin kaldırılmak suretiyle sermayelerinin 
konmasının sebebinde tereddüt hâsıl olduğu 
için söz alıyorum. Her ne kadar hükümetin 
Yüce Meclise sunmuş olduğu tasarıda aynı 
hükmü ifade ediyor ise de, Komisyonumuz ve 
gerekse Millet Meclisindeki kabul şekilleri bu 
kişilere belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete 
aidolmak şekliyle geçmiştir. Şimdi bir belge 
hissesinin durumu mevcuttur, bir de bir şirketin 
genel hisse sermaye durumu mevcuttur. Şimdi 
buradaki sermayeden kasıt genel sermayesi mi
dir, yoksa bu işe yapılacak yatırımdaki hisse
deki durumu mudur. Bu açıklandıktan sonra 
gerekirse söz hakkım mahfuz kalmak suretiyle 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Petrol Kanunu
nun en önemli maddelerinden birisi de bu 6 
ncı maddedir. Bu 6 ncı maddede kimlere bel
ge ve ruhsat verileceği açıklanmaktadır. Bu 
açıklamanın geçenki müzakerelerde 2 nci mad
dede tarifine girmediğine göre, burada ayrı bir 
önem taşımaktadır. Burada bâzı düşüncelerimi
zi görüşlerimizi takdim edeceğiz. Ayrıca bir de 
bu değişiklik önergesi sunmuş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu Teşebbüsleri 
ve yabancı sermaye burada arama ve ruhsat al
ma imkânı sağlanmış bulunuyor. 21 nci mad
dede göreceğiz, bâzı haklar tanınmakla beraber 
Petrol Kanunu bu suretle ilk tasarlanan tasarı 
taslağı diyeceğim, kanundan bir hayli ayrıl
mış ve ağırlık Devletin yerine' tam ortada kalır 
bir nitelik taşımıştır. Bunun son fıkrası özellik
le, sermayesi yarıdan fazla devlete aidolmak 
kaydı ile ve Bakanlar Kurulu kararı ile belge 
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verilmesi mümkündür. Bildiğiniz gibi belge 
boru hattı ve rafineri kurmak için verilmekte
dir. Yıllardan beri tecrübesini göstermiş; çün
kü belge kamu teşebbüsünün tamamen elinde 
kalmasında yarar vardır. Her ne kadar madde
nin başında kamu teşebbüsüne verileceği yazıl
mışsa da, sonradan ilâve fıkra ile bütün yaban
cı teşebbüslere kamu teşebbüsü ile ortak boru 
hattı yapmak ve rafineri kurmak imkânı sağ
lanmıştır. Hükümetin komisyonda görüşmele
rinde bunun daha ziyade komşu bir ülke ile 
yapılan bir boru hattı ve rafineri anlaşmasına 
mütaallik olduğu öne sürülmüştür. Bu komşu 
hükümetle yapılacak rafinerinin plânda görü
şüldüğü gibi daha ziyade ihracata matuf ola
cağı öne sürülmüştür. 

Fakat memleketin ve dışardaki piyasa şartı 
bugünkü durum istisnadır, ihracat imkânları 
halen rnevcudolınakla beraber. Elimizdeki vesi
kalara göre Avrupa'da bugün hemen hemen 
Almanya hariç her memlekette kapasitesi üs
tünde rafineri mevcuttur. Almanya birkaç yıl 
içerisinde mevcut kapasitesine ilâveten 76 mil
yon tonluk rafineri kurmak çabasındadır. Bu 
suretle o yol da kapandığı zaman esasen dışa
rıya dönük ihracat konusu bahsedilemez bir 
hale gelir. Sonunda da memleket içerisine dö
nük ortaklık bir rafineri kurulmuş olacaktır. 

Bu suretle memleketimizde, komşu memle
ketle yapılacak namı altında devam edecek bir 
kanunda böyle bir hükmün yer alması daha 
başka yabancı şirketlerin şimdiye kadar zararı 
olduğu bilinen ve araştırına komisyonlarınca 
da kabul edilen hususun ikinci plânda kamu te
şebbüsü tarafından gerçekleştirileceği söylenen 
rafinerilerin tekrar eski ve zararlı olduğu bili
nen şekle dönmüş olacaktır ki, bu memleketin 
hayrına değildir. Günkü rafineri kurmak bugün 
artık bir mesele değildir. Türkiye bugün bunu 
yapacak teknik elemana, hatta diyebileceğim 
c/c 80'ne kadar teknik güce sahiptir. Çünkü bir 
rafineri esas itibariyle boru tesisidir. Boruları 
temin ettikten sonra, pompa ve buna bağlı elek
tronik cihazlar dışarıdan gelebilir ve bir rafi
neri kurmak kendi imkânlarımızea mevcuttur. 

Hesaplara göre bir rafineri kendisini nor
mal ürün fiyatları altında 3,5 senede öder. Kâr
lı bir iştir. Bunun için de tekrar dışarıya kârın 
bir kısmını aktarmaya da imkân yoktur. Kre
di konusunda bugün elimizde döviz imkânları

mız da kifayet edecek durumdadır. Bu usretle 
böyle bir rafinerinin ortaklık kurmak bakımın
dan yapılması doğru bir yol olmasa gerektir. 

Komisyonda da göstermiştim, elimizdeki 
Petroleum Press Service'in Ekim ayında, ki, 
Petroleum Press Service petrol dünyasının ha
berlerini ciddî olarak veren bir mecmuadır. Şu
rada şöyle bir şey görmekteyiz. Orta Doğuda 
yapılacak rafineriler hakkında Trabzon rafine
risinden bahsedilmekte. Burada Caltex ve Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 3 milyon 
tonluk bir rafineri kuracağını bildirmektedir. 
Dışarıda halen bunun pazarlıkları, belki düşün
celeri hâkim olmaktadır. Eğer bu madde geçe
cek olursa bu yol; bu Hükümet ve daha sonra 
gelecek hükümetler zamanında daima açık bir 
kapıdır. Bu kapının kapanması lâzımgelir. 

Yalnız, komşu devletle yapılacak bir anlaş
ma eğer bahis konusu ise, yararlı ise, onun için 
kanımca hususi bir kanun getirilebilir, pazar
lıklar o şekilde yapılır; faydalı olduğu görü
lürse hiç şüphesiz bu Meclislerden o kanun da 
süratle geçer. Onun için bir önerge taktim et
tim. Bu son fıkranın çıkarılması mahiyetinde
dir. Her halde iltifat buyuracaksınız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın ü y e ! Buyurunuz Sayın İnkaya. 

A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; bu madde hakkındaki dü
şüncelerimizi kanunun tümü hakkındaki gö
rüşlerimizi ifade ederken arz etmiştik ve bir 
de önerge takdim etmiş idik. Önergemiz şim
di riyasettedir, herhalde muamele görecektir. 

Yalnız petrol konusu münasebetiyle, petrol 
kanun tasarısı münasebetiyle hakikaten Yüce 
Senatodan yapılan müzakereler çok uzun za
man aldı ve birbirimizi anlamamakta ısrarlı, 
inatlı tutumların içerisine girdik ve birbirimize 

i Atatürkçülüğü, yabancı sermayeyi, özel teşeb-
büseülüğü, karma ekonomiyi, kamu iktisadî te
şebbüsleri fonksiyonunu yeteri derecesinde 
hakikaten aydınlattık ve öğrettik. 

Yalnız ben sözlerimi kısa keserken, kamu 
iktisadî teşebbüslerinin petrol araması husu
sunda, bâzı arkadaşların çok büyük sısrarlı ta
lepleri karşısında hayrete düştüm. Çünkü, eski, 

I geçmiş seneler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
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kanlığı ve petrol konularında yapılan müza
kereleri gözden geçirirsek bugün kamu iktisa
dî teşebbüslerinin Türkiye'de petrol araması
nı şiddetle savunan arkadaşlarımızın, Ogün baş
ka fikirlerin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu 
iddiamı "belgelemek için de sayın Gürsoytırak' 
m, bilhassa Sayın Gürsoytrak bu hususta bü
yük gayret sarfetmiştir, kendisine sevgim ve 
saygım vardır, ama fikrî tartışmamız elbette bu 
kürsülerde olacaktır ve fikirlerimizin de devam
lılığı önemlidir. Bizim bâzı - üzerimize almıyo
rum ama - anlayışlarımızı, bâzı düşüncelerimi
zi kendisi kabul etmiyor ve bundan evvelki ko
nuşmamızda «devletçiliği çok yeren, devletçili
ği öcüymüş, bir kötü şeymiş gibi gösterenlerin 
bu kaııaatlarım kendi ahlâk anlayışlarına bı
rakıyorum» diye ifadede bulundu. Bizim, Ada
let Partisi olarak bundan alınmış değilim; ama 
yanlış anlaşılmaması için sarahata götürmek is
tiyorum. Biz Devletçiliği de, özel teşebbüscülü-
ğü de kabul eden bir siyasî partiyiz. Binaen
aleyh, devletçiliği böyle öcü gibi göstermediği
mize göre bu ifadeyi üzerimize almıyorum; 
ama ben şimdi okuyacağım ifadelerden sonra 
kendi o zamanki ifadelerine göre, şu ifadelerin, 
şu okuyacağını kısmın nasıl bir ahlâk anlayışı
na terkedileceğini kendi vicdanına terkedece-
ğim. 

ıSayın Gürsoytrak, 1971 selesi Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bütçesi görüşülürken; zabıtla
rın Cilt : 63 - 1, Toplantı : 10 ve 429 ncu say
fasında, aynen okuyorum; «Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı ve ilgili kurum
ları arasında petrol aramaları konusunda oldu
ğu gibi birçok bakımlarda da duplikasyonlar 
vardır. Hem Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, hem de M. T. A. Enstitüsünce petrol ara
maları yapılmaktadır. Bu bizim gibi kaynakla
rı mahdut olan bir ülke için gayri iktisadî bir 
çalışma yönetimidir. Petrol, tabiî gaz arama
larına tahsis edilen bütün malî kaynaklar, ger-
reç ve araçlar Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığında toplanması imkânlarının rasyonel 
kullanılmaları bakımından zaruri olduğu kanı
sındayız.» 

Şimdi, Sayın Gürsoytırak'ın bu ifadesinin 
tamamen tersi olan kamu iktisadî teşebbüs
lerinin petrol araması hususundaki, bundan ev
velki celselerdeki ısrarlı taleplerinin izahı mu-
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i allakta kalıyor. Bu hususu böylece belirttikten 
! sonra, neden kamu iktisadî teşebbüslerinin 
| Türkiye'de petrol aramasına karşıyız? Bu dev-
! letiıı petrol aramasına karşı olarak değerlendi-
i rilmemelidir. Biz Türkiye'de devletin petrol 
i aramasına, hatta ağırlığın devlete verilmesine 
| taraftar olduğumuzu daha evvelki beyanlarla 
I ifade ettik ve bu hususta bâzı maddelerin ka-
j bulünde tutumumuz görülmüştür. Ama, petrol 
| konusu, yeniden başına dönmüyeceğim, hepi-
! mizce artık malûm oldu. Birçok riskleri olan, 

bilhassa aramada riskleri olan, malî imkânla-
\ ra ihtiyaç gösteren, yeni teknolojik gelişmele

ri takip etmek icap eden ve ihtisas isteyen bir 
konudur. Bunu reddetmeye imkân yok. Ama 
bunlar Türkiye'de yok mu? Türkiye'de bunlar 
var, ama arzu edilen nispette, arzu edilen sevi
yede yok. Biz bu imkânları genişletmek ister-

ı ken hiç ihtisası olmayan, bugün kendi yükle-
i ı-ini, kendi mevzularındaki çalışmaları istediği

miz seviyeye getiremeyen kamu iktisadî teşeb
büslerine petrol aramak gibi riskli, hatta ku
mar diye niteleyebileceğimiz bir mevzuu ken
dilerine vermekte yarar görmüyoruz. 

Bugün kamu iktisadî teşebbüsleri, yukarı
da komisyonda da başladık, geçen senelerde gö
rüşmeler yapıldı. Kendi kaynaklarına göre, 
kedi imkânlarına göre kârlılık bakımından 
Türk ekonomisine büyük katkılarda buluna-
mıyatı teşekküllerdir. Ama, biz bunu da yadır
gamıyoruz. Çünkü, bunların kârlılık ve verim
lilik yönünden çalışmaları yanında, âmme hiz
meti görme gibi bir vasıfları da olduğu için, 
bu imkânlarına nazaran getirdiği kârların az 
olmasını da fazla yadırgamıyoruz. 

Şimdi, kamu iktisadî teşebbüsleri tabiri 440 
! sayılı Kanunla tarif edildiğine göre, 3 ncü mad-
j de aynen kabul edilirse bir Enerji Bakanı ge-
! lecek diyecek, ki, Etibanka «Siz de Türkiye'de 

petrol arayınız.» Hatta T. K. İ'ye «Siz de ara
yınız» diyecek ve hatta belki de başka bir ba
kan, Bakanlar Kurulunda görüşerek Emlâk ve 
Kredi Bankasına «Siz de petrol arayınız» diye
cek. Çünkü, o'da kamu iktisadî teşebbüsleri sta
tüsüne tabi olarak Meclislere muhatap oluyor. 

Hiç ihtisası olmayan, petrolle ilgisi bulun
mayan, malî imkânları kendi mevzularma, ken
di projelerine yetmeyen bir teşekkülü böyle 

İ sonu ne olacağı belli olmayan bir maceraya sü-

— 515 — 



C. SemaJtosu B : 51 3 . 4 . 1973 O : 1 

rüklemek herhalde millî menfaatlerimizle ka
bili telif değildir; ama imkânlarımız varsa 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını daha 
geniş bir şekilde takviye edelim, İtalya da'ki 
ENİ gibi bir kuruluş haline getirelim yahut da 
Türkiye Petrolleri gibi çalışabilecek yeni bir 
anonim ortaklık, yeni bir teşekkül kuralım, 
ona da bu imkânı sağlayalım. Geniş manada bü
tün Kamu İktisadî Teşebbüslerini bu hizmetle 
bu mevzu ile vazifelendirmek, herhalde sayın 
Gürsoytrak'm söylediği gibi, duplikasyonlara 
yol açacaktır, kaynaklarımızın israfına yol 
açacaktır ve millî menfaatlar yönünden arzu 
edilen seviyede bir başarıya ulaşılamayacaktır. 

Bu itibarla, bu hususta verdiğimiz değişik
lik önergesine iltifat edilmesini ve maddenin 
geldiği şekilde geçmemesini saygı ile rica ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Biraz önce konuşan değerli hatip ismim
den bahsetmemiş olsaydı kürsüye pek çıkmak 
niyetinde değildim. Ancak, beni örnek ala
rak ve «fikirlerim arasında çelişki olduğu» id
diasıyla sözlerine başladıktan sonra verdiği ör
nekler, benim fikir yapımda bir çelişkiden zi
yade tutarlılığın tipik bir örneği oldu. Ben, 
1971 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi müzakeresi dolayısiyle ileri sürdüğüm 
fikirlerde herhangi bir duplikasyon olmasının, 
idarede malî imkânlarımızın kaynaklarımızın az 
olması hasebiyle doğru olmayacağını, bunun 
bir merkezde, bir elde toplanması lâzım gel
diği tezini müdafaa etmiştim ve bugün de ay
nı tezi savunuyorum. Arada zerre kadar fark 
bulunmamaktadır. 

Sayın arkadaşımız, Adalet Partisi Grubu 
adına daha önce konuşmuştu, bilmiyorum yine 
gruplarını temsil en mi konuştular? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Evet. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Eğer 
öyleyse burada bir tezat doğuyor. Çünkü, Ko
misyonda Adalet Partili arkadaşlarımız ekseri
yettedir ve Komisyonda yapılan müzakerede ve 
yine ben değerli Adalet Partili Kâzım Kara-
lağaçlıoğlu arkadaşımla beraber önerge vermek 

suretiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
yerine «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» tâbirinin 
kullanılmasının daha doğru olacağı görüşünü 
ileri sürdük. Komisyon ittifak haline geldi ve 
metni müştereken bu şekilde kaleme almış bu
lunuyoruz. Şimdi böyle olunca, demek ki be
nim fikirlerimdeki isabet veya isabetsizlik veya 
çelişkiden ziyade, Sayın Adalet Partisi Gru
bunu temsil eden İnkaya arkadaşımla diğer Ko
misyonda çoğunlukta bulunan Partinin diğer 
mensupları eğer meseleyi bu şekilde ortaya 
koymak istiyorsak aralarında bir çelişki olabi
lir. Ben, Sayın İnkaya'nm ileri sürdüğü gö
rüşün doğru olmadığı kanısındayım. Komis
yonda diğer Adalet Partili arkadaşlarımızla be
raber doğru iş yapmışızdır. Esasen Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bir Kamu İktisadî 
Teşebbüsüdür. Yine bu amaçla Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda denetleme
ye gelir. Biraz önce ikinci maddede Sayın 
Topaloğlu bir değişiklik yapmak suretiyle «Ka
mu İktisadî Teşebbüsü» ibaresinin Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığını kastettiğini daha 
da açıklığa kavuşturmak istedi. Sayın Bakan 
da «Lüzum yoktur, zaten o dur» diye beyan
da bulundular. Ee, Böyle olunca, Sayın İn
kaya bilmiyorum çelişkiyi bizde arayacağı yer
de biraz kendisinde arasa daha doğru olur gibi 
geliyor bana. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ko
misyonun düşüncesi grubu bağlamaz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu maddede «Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri» ibaresinin olması isabetli ol
muştur. Zaten Yüce Meclisten geçmiş bir ka
nun tasarısı vardır. Bu kanuna göre bütün bu 
iktisadî işletmeler yeni bir hüviyet içinde şekil 
alarak ve o hüviyet içerisinde bunlar birer hol-
dink olarak çalışmalarım sürdüreceklerdir. Ya
pılan değişiklikte, bu amaca, bu gayeye gidi
ci yolda ileri bir adım olmaktadır. Burada 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adının 
olmayışı «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» ibaresi
nin olması bir duplikasyon doğurmayacaktır ve 
biraz önce Sayın İnkaya'nın verdiği: örnekte ol
duğu gibi hiçbir Türk, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, durup dururken Emlâk Kre
di Bankasına yahut Etibanka yahut da başka 
herhangi bir Kamu İktisadî Teşebbüsüne, «Siz 



C. Senıajtosu B : 51 3 . 4 . 1973 O : 1 

de petrol ameliyelerinde bulunun» diye bir va
zifeye itmesi de beklenemez. 

Binaenaleyh, kendilerinin gerekçe olarak 
ileri sürdüğü bu görüşü, gerçekçilikle, tutar
lılıkla paylaşmak mümkün değildir. Her hal
de kendileri lâtife olsun diye ifade ettiler. 

Şaırndi ben burada söz almışken ifade et
mek istediğim bir nokta var ve bu hususta bir 
de önergem mevcuttur. Üçüncü maddenin son 
fıkrasının metinden çıkartılmasını önergemde 
teklif etmekteyim. Burada getirilmek istenen, 
«Yukarıdaki fıkrada tarif edilen tüzel kişilere, 
belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete ait ol
mak kaydıyle ve Bakanlar Kurulu kararıyla 
belge verilebilir.» fıkrasının metinden çıkarıl
masının Türk millî çıkarlarına daha uygun ola
cağı görüşündeyiz. 

Gerekçemiz şöyle olmaktadır, Hükümet 
komşu ülkelerle ortak olarak ihracata dönük bir 
rafineri kurmak istediği zaman ileride böyle 
bir müesseseyi kurabileyim ve ürettiğim malı 
da harice satayım amacıyle biz maddedeki son 
fıkrayı bulundurmak istiyoruz der. Ee„ bilin
diği gibi rafineriler daha ziyade tüketilecek 
bölgelere yakın kurulmaktadır ve üstelik de 
bugün o ülkelerde; yani kastedilen ülkeler; 
komşumuz olan ve petrolca zengin İran'a, 
Irak'a Suudi Arabistan'a veya Libya'ya yahut 
Mısır'a petrol ihracımız mümkün olamayacağı
na göre Hükümetin burada kastettiği amaç, bu 
üretilen petrol mahsullerinin Avrupa'ya satıl
mış olması icabedeceği anlaşılmaktadır. Oysa 
ki 1970 rakamlarına göre bakacak olursak bugün 
Avrupa'da en yakın ülkeleri nazara alacak olur
sak, Batı Almanya'da 120 milyon ton, Fran
sa'da 120 milyon ton, Holânda'cla 73 milyon 
ton, Danimarka'da 9 milyon ton, Belçika'da 
35 milyon ton gibi toplam Avrupa'nın 600 -
650 milyon tonluk bir rafineri kapasitesi ha
len mevcut bulunmaktadır. O ülkeler kendi 
ihtiyaçları olan mahsullerini bizatihi kendi ra
finerilerinde üretip, kullanacaklarına göre, 
Türkiye'de ihracata dönük amacıyle kurulacak, 
kurulması düşünülen rafinerilerin bu ülkelere 
mahsullerini satması mümkün görülmemekte
dir. Aslında bu amaçla daha önce kurulmuş 
bulunan Türkiye'deki rafineriler harice petrol 
satamamakta ve daha ziyade Türkiye'de kul
lanmaktayız. 

İleride de Türk malî kaynaklan kurulacak 
olan bu rafinerilere ortak olacağı için, bu ra
finerilerin ürettikleri mahsulleri Avrupa veya 
başka bir ülkeye satamaz duruma düşünce, 
kendi sermayemiz zarar etmesin diye bunların 
ürettiği mahsulleri Türkiye'de sattıracağız. 

Netice itibariyle bu satıştan, hem lüzumsuz 
yere rafinerinin yapılma sermayesine iştirak 
etmeden dolayı verdiğimiz sermaye bir, iki; 
heım de mahsullerin satılmasından dolayı elde 
edilecek bir kârın lüzumsuz yere o ortak ola
rak kurduğumuz ülkeye akmasını t emlin ede
cektir. Netice olarak bunu verecektir. 

Biz deriz ki, böyle bir hüküm metinde ol
mamalıdır. Bu, Türkiye'nin lehine olmayacak 
bir işleyiş tarzıdır. Kanunda açık sarahat var
dır. İleride Hükümet eğer böyle bir rafineri 
kurmak lüzum ve ihtiyacını hissederse, kendisi 
ayrı bir kanunla gelebilir ve kurulacak olan 
bu rafinerinin haddizatında daha gerçekçi ol
masını düşünürsek, (komşu ülkelerimizle ge
rek boru hattı bakımından gerekse rafineri iti
bariyle) böyle bir karma teşebbüs halinde de
ğil, onlara transit hakkı tanımak; fakat on
lardan bunun karşılığında birtakım iktisadî ve 
ticarî haklar elde etmenin Türkiye'nin çıkarla
rının daha lehine olacağı görüşünde olduğu
muz için, bu maddenin son fıkrasının metin
den çıkanmasma dair vermiş oduğum önerge
nin iltifat görmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş olan Önergeleri iş
leme koyuyorum. 

Bir önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol kanun tasarısının 3 ncü maddesinin 

son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi önergesini 
izah ettiler. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyorlar 
mı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Petrol Rerofm tasarısı

nın 3 ncü maddesinin aşağıda ifade edildiği şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Senatörü -
Cemalettin İnkaya 

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

Madde 6. — Devlet adına müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesi ile belge alma hak-
kı 6327 sayılı Kanunla kurulmuş Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına aittir. 

Bu kanundaki esaslara uygun olmak şar-
tiyle, kollektif ve âdi komandit şirketler dı
şında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
ile yabancı devletler mevzuatına gör tacir olan 
tüzel kişilere de müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi verilebilir. 

Yukarıdaki fıkrada tarif edilen tüzel ki
şilere, belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete 
ait olmak kaydıyle ve Bakanlar Kurulu kara-
rıyle belge verilebilir. 

BAŞKAN — Bu önerge daha evvel Komis
yon tarafından tetkik edilmiştir, malûmlarıdır. 

Hükümet ve Komisyon bu önergeye katılı
yorlar mı efendim?. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ EODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Bu, Millet Meclisi met
ninin aynen teklifidir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 
GEMİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Evet efendim. Millet 
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Meclisi metni mahiyetindedir. Şu önergenin 
dikkate alınması kabul edildiğine göre, biz de 
Umumî Heyetin temayülüne uyuyoruz. 

BAŞKAN — Uyuyorsunuz. 
Hükümet ? 
ENERJİ YE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Komis
yon filhal katılıyor. 

Önergenin kabul edilip edilmemesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere etmekte olduğumuz Petrol Refor

mu kanun tasarısının 3 ncü maddesinde değişti
rilen 6 ncı maddesi metninden 

«Yukarı fıkrada tarif edilen tüzel kişilere, 
belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete ait ol
mak kaydıyle ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
belge verilebilir.» Fıkrasının çıkarılmasını tek
lif ederim. 

O. Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürs'Oytnak 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi konuşma
larında önergesini izah ettiler. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor
lar mı efendim ? 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner-
g e ye k at 11 m ı yo rl a r. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
! ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi değişen şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde değişen şekliyle kabul edilmiştir. 

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

maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

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

— 518 — 



O. Sanatosu B : 51 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibııl etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 6326 sayılı Kanunun 17 nci mad

desi aşağıdaki şeşilde değiştirilmiştir: 
Madde 17. — Bu kanunun ve petrol mah

sulleri ile ilgili diğer mevzuatın tatbiki ile gö
revli katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz ol
mak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı bir Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyoraım. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 nci 
(maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

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

Merkez kuruluşu Genel Müdürün idaresi al
tında yeteri kadar yardımcıları ile Teftiş Kuru
lu Başkanı ve Müfettişlerden; Danışma ve İn
celeme Kurulu Başkanı ve ekonomik ve teknik 
müşavir üyelerinden; Baş Hukuk Müşaviri ve 
Hukuk müşavirlerinden; Arama - Üretim Dai
resi, Rafineri Dairesi, Akaryakıt Dairesi, 
Petrol Sicili Dairesi ve İdarî İşler Dairesi Baş
kanlıkları ile yeteri kadar başmühendis, mühen
dis, ba:jjeolog, jeolog, jeofizikçi, uzman, mü
dür, kontrolör ve diğer memurlardan terekküp 
eder. 

Bölge kuruluşu merkez kuruluşuna bağlı 
olup, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın ona
yı ile münasip yerlerde kurulur. Her bölge mü
dürlüğü bir müdürün idaresi altında müdür 
muavinleri ile te'knik ve diğer elemanlardan 
teşkil olunur. • 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde sözleş
meli personel istihdamı caizdir. Ancak; hangi 
hizmetlerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji 
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ve Tabiî Kaynaklar Bakan lığının teklifi üzeri
ne Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
sinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar 
Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurun. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arka
da ş*l ar mı; 

Zamanın çok kısa olduğunu biliyorum, onun 
için çok kısa olarak arz edeceğim. Tahmin 
ederim bu değişikliğin aleyhinde de bir arka
daşımız olmayacaktır. O bakımdan çok çok 
derinliğine girmeyeceğim. 

Bundan evvelki Hükümcıt teklifinde ve Mec
listen gelen tekliflerde bu madde çok değişik 
bir şekilde getirilmişti. Değişik şekilde getiri
len madde ile örgütün kadrolarını çıkarmak, 
örgüt içerisinde daire başkanlıkları kurmak ve 
bâzı tayyedilmiş olan teknik görevlerin de bir 
yerde toplanması mümkün değildi. Bu yeni 
şekli ile bu mümkün olur şekle, ikinci defa 
konu Komisyona Yüce Senatoca sevkedildik-
ten sonra düzgün bir şekle getirildi. 

Bundan evvel Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı emrinde Petrol Dairesi bu tür hiz
metleri görüyordu. Petrol Dairesi ve Yakıtlar 
Dairesini birleştirmek suretiyle. Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına dahi sıkı bağlanmak suretiyle, baş
ka yetkilerle donatılmak sureti ile getirilmiş 
oldu. Böylece Hükümetin ve Meclisin getirmiş 
olduğu iki başlı dev olmaktan bu Genel Mü
dürlük kurtarıldı. Çünkü, Hükümet ve Yü
ce Meclisten gelen tasarıda Genel Müdürden1 

sonra Baş Genel Müdür Yardımcılığı vardı, ki 
bu Maliye Bakanlığında, eskiden, bundan 
15 yıl evvel muavinler vardı, kadro ve unvan 
vermek için başmuavinlikler başlamıştı ondan 
galat olarak, Personel Kanunu çıktıktan son
ra yan ödeme verilmesi söbebi ile, benim de 
dâhil bulunduğum Hükümette başyardımcılık-
lar ihdas edilmişti; ama bu işe pek uygun düş
meyen bir başyardımcılıktır. Binaenaleyh, bu 
'kaldırılmak sureti ile dikey ve yatak örgütlen
me esasına uygun; yatayda istlşarî, dikeyde 
birbirine emir verecek biçimde bir kadro ku
rulmuş oldu ki bu Genel Müdürlük kademesi 
olarak Genel Müdür ve üç Genel Müdür Yar
dımcısını ve inceleme, araştırına, denetim ka-
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demesi olarak da Teftiş Kurulu Başkanlığını, 
Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı ve mü
şavirlerini, Hukuk Başkanlığı Başmiişavirliği 
ve gerökli hukukçuları kapsayan ikinci kade
meyi ve alt karargâh hizmetleri denilen kısım
da da Arama Üretime Daire Başkanlığı, Rafine
ri Daire Başkanlığı, Akaryakıt Daire Başkan
lığı, Petrol Sicil Dairesi Başkanlığı, İdarî 
İşler Dairesi Başkanlığı ve Özlük İşleri Şube 
Müdürlüğü tarzında Komisyonda bir karargâh 
kademelemesine getirildi. Bunun da ayrıca, 
Bölge Müdürlükleri Taşra Teşkilâtı kurulmak 
suretiyle örgüt şeması kendisinden beklenilen 
örgütün amacını, örgütün etkinliğini, örgütün 
işlerde adalet ve hakkaniyetin devamını ve ka
rar vermede şahıslara değer vermeyi sağlamış 
oldu. Örgüt şemasından beklenilen, örgüt hak
kında acık ve kapsamlı fikir alma konusu böy
lece bu şema tetkik edildiği zaman sağlanmış 
oklu. Ana otorite ve sorun ilişkilerinin tam ve 
kesin olarak çizgilerle belli olması sağlandı. 
Hizmetlerin birbirine alkışı ve birbirinden yar
dım görmesi sağlandı. Kişiler arasındaki ter
fih olanakları böylece sağlandı, öncelik tedbir
leri konulmuş oldu. Bu sistemle unvanların 
tayini kolaylaşmış bulundu ve böylece kadro
ların listelerde de çıkarılması bakımından ko
laylık sağlanmış bulunduğundan bu maddenin 
aynen kabulünü arz etmek için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

,S ay gıl a rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, yani lehin
de konuştunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, Komisyon 
önergenize iştirak etmiş. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 6326 sayılı Kanunun 19 ucu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — 1. Petrol İşleri Genel Mü
dürü Bakanın inhası üzerine müşterek karar
la. tâyin olunur. 

2. Genel müdür yardımcıları, kurul ve 
daire başkanları ve müşavirler genel müdürün 
inhası üzerine bakan tarafından, muhasebe 

I müdürü ve memurları Maliye Bakanlığı ve di
ğer memurlar genel müdür tarafından tâyin 
edilirler. 

3. Genel müdürlük disiplin komisyonu; 
genel müdürün başkanlığı altında genel müdür 
yardımcıları, daire başkanları ve hukuk müşa
virinden teşekkül eder. Bu komisyon genel mü
dürlükçe tâyin edilmiş memurlarla ilgili disip
lin işleriyle meşgul olur. Bakan tarafından tâ
yin edilmiş memurlarla ilgili disiplin işleri Ba
kanlık disiplin komisyonunca incelenir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş-

I tir. 
Madde 8. — 6326 saydı Kanunun 6987 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 23 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

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

a) Devlet bütçesinden yapılacak yardım
lardan, 

b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri 
Devlet haklarından terekkübeder. 

2. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde 
yazılı gelirler her yıl Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünün bütçe kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelinde gösterilir. 

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

Maddeyi oylarınıza a.rz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
ydı Kanunla değiştirilmiş bulunan 24 ncü mad
desine aşağıda yazılı 3 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 24. — 3. Petrol hakkı sahibi Tür-
I kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bakanın gös

tereceği lüzum üzerine petrolle ilgili inceleme
lerle petrol ameliyatının denetiminde Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olmakla yü
kümlüdür. 

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

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka;bul 
edeıder... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 10. — 6326 sayılı Kanunun 26 ncı 
1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Madde 26. — Bu kanunim hükümlerine gö
re iktisa!bedimıiş veya edilebilecek olan bilcüm
le halklarda müracaat veya hak sahipleri ara
sında çıkacak; ihtilâfların Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından .müzakere ve sulh yo
lu ile halline çalışılır. İhtilâfların bu yolda hal
line imkân bulunmadığı takdirde ihtilaflı ko
nu Bakana intikal ettirilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 27. — 1. Baka,n ve genel müdür bu 
kanunun kendilerine verdiği görevleri yapar
ken lüzumlu .gördükleri her türlü soruşturma
yı-yapmaya, delilleri tetkike ve soruşturma ile 
ilgili petrol müeseselerınin bütün işlem, hesap 
ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve te
sisatını denetlemeye yetkilidirler. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 12. — 6328 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 30. •— Bakan, kendisine itiraz yolu 
ile veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden. 
sulhen hail edilemediği kaydıyle intikal eden 
ihtilâfları en çok 90 gün içinde karara bağlar 
ve Bakanın bu kararı Petrol İşleri Genci [Mü
dürlüğünce en çok 7 gün içinde ilgililere teb
liğ olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz "ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul ' edilmiş
tir." 
: Madde 13. "—6326 sayılı Kanunun. 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde '31. — Bu- kanun hükümleri-dairesin
de itiraz etmek ve Danış tayda dâva .açmak 
.müddeti kararların tebliğ tarihinden itibaren 
30 gündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 32. - 1. — Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünün petrol hakkı ile ilgili olup, kesin
leşen hiçbir kararı Resmî Gazetede ilân edilme
dikçe uygulanamaz. Ancak; Petrol İşleri Ge
nel [Müdürlüğünün ciddî yahut giderilmesi 
mümkün olmayan, zarar doğuran veya doğura
bilecek olan fiilleri ve israf hallerini önleyen 
kararları ile bir petrol hakkı üzerinde tesiri ol
mayan .kararları bu hükme tâbi değildir. 

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

[Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

[Madde 33. — Petrol hakkı sahibinin talebi 
üzerine Genel Müdürlük müsaade, arama ruh
satnamesi, işletme ruh.satnam.esi veya belgenin 
ifasını emrettiği veya. kanunen yapılması ge
rekli olan petrol ameliyatını, haklı ve makûl 
sebeplerin ortaya çıkması halinde 6 ay süre il© 
uzatabilir. Uzatma sebeplerinin ortadan kalk
ması veya bunların tamamen veya kısmen vâ-
ridolmadiğinin .anlaşılması halinde Genel [Mü
dürlük verilen süreyi kısaltabilir veya büsbü
tün kaldırabilir. Yapılan uzatmalar arama ve 
işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanu
na göre tespit edilmiş bulunan azamî müddeti
nin uzatılmasını gerektirmez. 

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

[Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 17. — 6326 sayılı 'Kanunun 40 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

Madde 40. — 39 ncu madeye göre : 
1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mü

messile yapılan tebligat hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

2. Adreste vukubulan -değişiklik hemen bil-
dirilmediği ve yenisi de tebliğ memurunea tes
pit edilmediği takdirde tebliğ olunacak evrakın 
bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına, di
ğer nüshası da Genel Müdürlükte herkes tara
fından görülebilecek bir yere asılır ve eski ad
resin kapısına asılma tarihi tebliğ tarihi sayı
lır. 

Bundan sonra tebliğler, yeni adres bildiril-
mediği müddetçe, yalnız 'Genel Müdürlükte her
kes tarafından görülebilecek bir yerdeki ilân 
tahtasına .asılmak suretiyle yapılır. 

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

4. Yukarda ki durumlar -dışında Genel Mü
dürlükçe bu kanuna göre yapılacak her tür
lü tebligat hakkında Tebligat Kanunu hüküm
leri uygulanır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 42. - 1. — Bu kanunu uygulamakla 
görevli olanlar veya bunların temsilcileri pet
rol ameliyatını, .ameliyat esnasında elde edilen 
verileri ve numuneleri, bilcümle belgeleri ve 
muhasebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol et
meye <ve gerekli -gördükleri verileri ve numune
leri ve herhangi bir kaydın, hesabına, raporun 
ve belgenin suretini almaya ve petrol ameliya
tının normal seyrini aksatmaksızın muayene ve 
tecrübeler yapmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 43. - 1. — Bu kanun hükümlerine gö
re görevli kimseler, görevleri sebebiyle, öğren
dikleri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla malî 
ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik mâhiyette
ki sırları, petrol hakkı sahibinin rızası olma
dıkça, petrol hakkının devamı süresince gizli 
tutmakla yükümlüdürler. 

Petrol hakkı sahibinin petrol endüstrisinin 
her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı 
işlem ve kurduğu iş münasebetlerini ve benzer
lerini ilgilendiren ve yazılı petrol hakkı sahi
bi ile, 'birlikte çalıştığı kimselerce bilinen ve 
türlü teknik, ticarî ve malî bilgiler sır teşkil 
ederler. Vergi Usul Kanunundaki özel hüküm
ler saklıdır. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz •ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 6326 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin 2 nci 'fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 ncü fık
ra eklenmiştir. 

Madde 45. - 2. — Bir bölge Bakanlar Ku
rulu kararı ile tamamen veya kısmen aramaya 
veya işletmeye açılabilir veya açık bir saha 
tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen ka
patılabilir. 

Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen 
veya tamamen kapalı, olması; o bölgenin uzan
tısını teşkil eden ve Devletler hukukuna göre 
kıta sahanlığı olan sularda, arama veya işletme 
ruhsatnamesi verilmesine engel olmaz. 

Devletler hukukuna göre kıta sahanlığı ola
rak kabul edilen denizlerde arama ve işletme 
ruhsatnamesi verilmesinde ve bu ruhsatlarla 
ilgili süreler ve yükümlülükler konusunda uy
gulanacak hukukî rejim Bakanlar Kurulu ta
rafından tespit olunur. 
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4. Kamu İktisadı Teşebbüsleri kapalı böl
gelerde de Bakanlar Kuralumın izni ile petrol 
ameliyatı yapabilirler. Askerî yasak bölgeler
de yapılacak aramalarla ilgili müsaade veril
meden önce Genelkurmay Başkanlığının izni 
alınır. 

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

Bu madde üzerinde verilmiş iki önerge var
dır, bir tanesini takdim ediyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
221 sayılı tasarının 20 nci maddesi ile değiş

tirilen 6326 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin. 
4 numaralı bendinin (Millet Meclisinden geldi
ği şekilde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

(Bitlis Balıkesir 
Orhan KürümoğlU Cemalettin İnkaya 

(BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu buna efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECÎ (Samsun) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz burada bir maruzatta bulunmak 
istiyorum, meseleyi biraz aydınlığa kavuştur
mak için. 

Burada, 6 nci maddede bir değişiklik yaptık. 
«Kıta eşiği» tâbirini, karasularının altındaki 
arazide yapılacak petrol aramalarında kıta eşi
ği; yani Ege Denizinde Yunanlılarla denizi na
sıl taksim edeceğiz, petrolü nerede arayacağız, 
kime ruhsat vereceğiz; Karadeniz Bölgesinde 
denizin altındaki petrolü nereye kadar bizim 
arama hakkımızı haizdir, bu bölgeyi nereye ka
dar vereceğinizin geniş görüşmeleri yapılmıştır 
Komisyonumuzda ve Komisyon bugünkü deği
şen dünya şartlarına ve tekniğe göre Hariciye 
Vekâletinin bu mevzudaki mütalâasını da al
mak ve yazılı müracaatını ve teknik taraflarına 
da tetkik ettirmek kaydıyle 6 nci maddeye mu
vazi olarak burada değişiklik yapmıştır. 

Bu sebeplerle arkadaşlarımızın Millet Mec
lisi metninin aynen kabulü halinde kanun çıktı
ğı takdirde, Türkiye'nin komşularıyle ve diğer 
münasebetleri, hakları yönünden zayiata gidici 
ve Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhine olucu bir 
durumu Millet Meclisi ve daha evvelki konuş
malarda derpiş edememiştir. 

Komisyonumuz yeni hâdiseleri bugünkü Tür
kiye'nin menfaatlerine göre ve teknik elemanla

rın fikirlerme uygun şekilde mütalâa etmiş ve 
bugünkü metni getirmiştir. 

Bu sebeplerle bu Komisyon metninin kabu
lünde Türkiye'nin menfaatleri bakımından za
ruret vardır, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet?.... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Aynı görüşleri arz ederek katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — öner
ge sahipleri yok. 

BAŞKAN — Olmayabilir, efendim. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... 
Anlaşılmadı galiba efendim. Önergeye deği

şen hukuk şartları muvacehesinde Hükümet ve 
Komisyon katılmadığını beyan etti. (Önergeyi 
geri alsınlar sesleri) 

Sayın İnkaya, sizin bir önergeniz var, 20 nci 
madde üzerinde verilmiş. Zatıâliniz yoktunuz, 
ben Hükümet ve Komisyonun... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Daha evvel vermiş olduğumuz önergeyi mi söy
lüyorsunuz ? 

BAŞKAN — Evet. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Onu geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim, önerge geri alın

mıştır. 
İkinci önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol Reformu kanun tasarısının 20 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
rica ederim. 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

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 
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işletmeye açılabilir veya açık bir saha tadil edi
lebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

'Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen 
veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantı
sını teşkil eden, Milletlerarası hukuka göre kıt'a 
sahanlığında arama veya işletme ruhsatnamesi 
verilmesine engel olmaz. 

Milletlerarası hukuka göre kıt'a sahanlığı 
olarak kabul edilen sahalarda arama ve işletme 
ruhsatnamesi verilmesinde ve bu ruhsatlarla il
gili süreler ve yükümlülükler konusunda uygu
lanacak hukukî rejim Bakanlar Kurulu tarafın
dan tespit olunur. 

4. Kamu İktisadî Teşebbüsleri kapalı böl
gelerde de Bakanlar Kurulunun izni ile petrol 
ameliyatı yapabilirler. Askerî yasak bölgelerde 
yapılacak aramalarla ilgili müsaade verilmeden 
önce Genelkurmay Başkanlığının izni alınır. 

Gerekçe : 
İkinci paragrafta (45 - 2) «kıt'a sahanlığı 

olan sularda» ibaresi yerine sadece «kıt'a sa
hanlığı» ibaresinin kullanılması yerinde olacak
tır. Kıt'a sahaııbğı terimi, sualtı bölgelerinin 
deniz yatağı ve toprak altını ifade etmek için 
kullanılmaktadır. «Devletler Hukukuna göre 
kıt'a sahanlığı olan sularda» ibaresi bu tarife 
aykırı düşmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gerekçeyi izah 
için buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, daha evvel Yüce Se
natonun kabul buyurduğu ve 24 neü fıkrada ya
pılan değişikliğin aynen bu maddeye de sira
yetine ihtiyaç vardır. Orada da arz ettiğim gi
bi Birleşmiş Milletlerde şu anda çalışan Türk 
Heyetinin teklifi üzerine son dakikada bu deği
şikliğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu önergede okunan, madde
nin yeni şeklidir. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Daha önce C ncı madde ile kabul ettiğimiz esa
sa göre buradan da Kamu İktisadî Teşebbüsleri
ni çıkarmamız lâzım. Bu değişiklikle Kamu 

İktisadî Teşebbüsleri yerine T.. P. A. O. değişikli
ğiyle önergemizi tashih ediyoruz. 6 ncı madde 
ile bir çelişki olacak.' Arz-eelerim.. 

•iBAŞKAN — Yalnız, orada kabul edilen doğ
rudan doğruya Kamu İktisadî Teşebbüsleri ta
biri idi. Burada «Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni 
ile» şeklindedir. İzinle oluyor. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Madde, önerge şeklinde değişmiştir. Bu de
ğişmiş şekli ile önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ar ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
yorum. K'abuh edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 23. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 53 ncü mad
desine aşağıdaki yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge var takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Hükümetin Petrol Reform kanun tasarısının 

23 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Madde 23. — Kanunî süresi sona eren veya 
terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı 
arama sahası için aynı hükmî şahıs tarafından 
1 yıl geçmedikçe yeniden müracaatta bulunula
maz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu hük
me tabi değildir. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Öner
gemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Teklif 
ettiğim önergede Hükümet tasarısından farklı 
olarak, 1 sene içerisinde serbest bırakılması ve 
faaliyetlerin hızlandırılması amaç edinilmiştir. 
Jeolojik istikşaf yapacağım diye zaman kaybı 
olabilir, aynı sahaya mükerrer müracaat için 
bir açık kapı bırakılmış olabilir. Bu sahanın 
derhal başkaları tarafından açılması ve arama
ların süratlendirilmesi gerekmektedir. Bizim 
tasarımızda Türkiye Petrolleri, aynen Hüküme
tin tasarı maddesinde olduğu gibi istisna tutul
muştur. Bu amaçla verilmiş bir önergedir. İlti
fat buyurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendimi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI O. NURİ KODAMANOoLU (Niğde Millet
vekili) — Bizim metnimizde de Türkiye Pet

rolleri Anonim Ortaklığı istisna edilmiştir. Sa
yın Topaloğlu 1 yıl mücerret beklemeyi kâfi 
saymıştır, halbuki Hükümet, jeolojik istikşaf 
yapmayı mecbur tutarak bir hizmet getirilme
sini öngörmüştür. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?., 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınması 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 55 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad
deye aşağıda yazılı 5 nci fıkra eklenmiştir : 

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

2. Bir bölge dâhilinde arama sahalarının 
herhangi birinde bu kanun hükümlerine riayet 
etmek suretiyle ve hüsnüniyetle aramaya devam 
eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsat
nameleri süresi 2 yılı aşmamak üzere uzatıla
bilir. 

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

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

15. Yukarıda belirtilen süreler deniz arama
larında yüzde elli oranında artırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 25. — 6326 sayılı Kanunun 65158 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. 
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Devlet hakkı arama sahasının hektarı ba
şına. yılda : 

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

jeolojik ve sondaj masrafları o yıl içinde öde
yeceği toplam Devlet hakkından tenzil edilir. 
Ancak tenzil edilecek miktar toplanı Devlet 
rakkımn yüzde ellisinden fazla olamaz. 

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

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. Yerilmiş bir önerge var takdim 
•ediyorum. 

Başkanlığa' 
Hükümetin Petrol Reformu Kanunu tasarı

sının 25 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini sayglarımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için 
Devlet, hakkı ödemekle mükelleftir. Bu mükelle
fiyet devredilemez. 

Devlet hakkı arama sahasının hektarı başı
na yılda : 

1.2, 3 ncü yıllar için 4 
4 ve 5 nci yıllar için 8 
(i ve 7 nci yıllar için 12 
7 nci yıldan sonra her yıl için 16 liradır. 
T. P. A. Ortaklığı bu hükme tâbi değildir. 

BAŞKAN —• Sayın Topaloğlu, önergenizi 
izah. edeceksiniz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Balkan, değerli arkadaşlarım, 

Hükümet tasarısındaki bu madde aracıya 
zaten büyük olmayan bu Devlet hakkı üzerinde 
'biı takım indirimler sağlamaktadır. Kanımca bu
na lüzum yoktur. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı dışındaki arama yapan şirketler za
ten kâfi miktarda güçlü şirketlerdir. Bunlara 
tekrar birkaç milyon liranın birkaç milyonunu 
daha yardım diye vermekte bir fayda görme
diğim için ve mükellefiyetleri devretmemek 
kaydı ile ve miktarları da bir miktar yükselte
rek bugünkü para rayici muvacehesinde bir 
önerge teklif etmiş bulunuyorum. Önerge okun

muştur, kabul ederseniz herhalde memleketin 
Hazinesine bir miktar daha para girmiş olacak
tır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılıyor mu efendim ? 
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletveki
li) — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Biz de katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerige-
ye katılmıyorlar, önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 26. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 58. — 1. Arayıcı aynı bölgeye da
hil arama sahalarının her hangi birinde o böl
geye ait en eski ruhsatnamenin, tarihinden iti
baren en geç 2 yıl içinde arama sondajına baş
lamaya mecburdur. Bu süre Genel Müdürlükçe 
en çok 1 yıl daha uzatılabilir. 

2. Bir bölgedeki arama, sahalarından birin
de bir keşif yapan arayıcı keşfi takibeden 1 yıl 
içinde aynı bölgedeki diğer bir arama safhasın
da. ve yine bu keşiften itibaren 3 yıl içinde de o 
bölgedeki mütebaki arama sahalarında arama 
sondajlarına başlamaya mecburdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz iste3ren sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 26'dan sonra ayrı bir madde olarak 
kabul edilmesi teklifi ile bir önerge verilmiştir 
takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
6326 sayılı Petrol Kanununun 59 ncu mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gılarımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

Madde 59 : Bir arama sahasında yapılan 
bir keşiften sonra arayıcı, aksine haklı bir sebep 
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bulunmadıkça, sahayı tespit etmek ve inkişaf 
etirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulunan 
petrolü istihsal eylemekle mükelleftir. 

Bu takdirde arayıcı, petrol amaliyatı, malî 
mükellefiyetler ve istihsal olunan petrol bakı
mından bir işletmecinin bilcümle mükellefiyet
lerine tabidir. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, bu yeni bir 
madde olduğu için teklifinizi lütfen kısaca izah 
edin ve esas madde ile. farklılığını teibarüz et
tirin ki, Komisyon ve Hükümet fikir beyanın
da kolaylık çeksin. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Meriyette olan Petrol Kanununun 59 ncıı 
maddesi şöyledir : 

«Bir arama sahasında yapılan bir keşfi 
müteakip aksine muhik sebep bulunmadıkça 
arayıcı sahayı tespit etmek ve inkişaf ettirmekle 
ve bir işletmeciymiş gibi bulunan petrolü istih
sal eylemekle mükelleftir. Bu takdirde arayıcı 
petrol amaliyatı ve istihsal olunan petrol bakı
mından bir işletmecinin bilcümle vecibelerine 
tabidir.» 

Bu teklif ettiğim kanun maddesi, kanun de
ğişirken bir açıklık getirmek bakımından Veril
miştir. Bunu burada tekrar okuyup açıklayaca
ğım. 

«Bir arama sahasında yapılan bir keşiften 
sonra arayıcı aksine haklı bir seibep bulunma
dıkça, sahayı tespit etmek ve inkişâf ettirmek
le ve bir işletmeciymiş gibi bulunan petrolü is
tihsal etmekle mükelleftir. 

Bu takdirde arayıcı, petrol amaliyatı, malî 
mükellefiyetler ve istihsal olunan petrol bakı
mından bir işletmecinin bilcümle mükellefiyet
lerine t ahidir». 

Buradaki malî mükellefiyetleri saymakla 2 
nci fıkraya daha fazla açıklık verilmiştir. Bunu 
biz ilk petrol kanunu tasarısı taslağı hazırlan
dığında koymuştuk. Yararlı olur düşüncesi ile 
bu önergeyi takdim ettim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılıyorlar mı efendim ? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODSLMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Haşiv olduğu kanısındayız. Katılmıyo
ruz 
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BAŞKAN —: Haşiv olur mülâhazası ile ka-
tılmyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. Komis
yonumuzda da müzakere ettik ve reddettik bu
nu. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergemin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etm'eyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Madde 27. — G32'6 sayılı Kanunun 60 nci 
maddesi aşağıdaaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 60. — Bir işletme ruhsatnamesi işlet
meciye bu kanun hükümlerini tahi olmak kay-
dıyle, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe 
ilgili bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf 
ettirmek, istihsal etmek ve nakletmek haklarını 
verii'. 

İşletmeci, tasfiye ameliyeleri ve işletme, sa
hası dışındaki petrol boru hattı haricolmak üze
re, belge aalmak suretiyle yapılması mümkün 
olan diğer ameliyeleri yapmak hakkını haizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kahul edil
miştir. 

Madde 28. — 6326 sayılı Kanunun 6568 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 63 ncü mad
desine aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 63. — 4. İşletme ruhsatnamesi ta
lebeden arayıcı ruhsat talehine işletme sahası
nın geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir prog
ramı ekler. Genel Müdürlük bu prolgramda pet
rol endüstrisinin gereklerine ve Türkiye ihti
yaçlarına uygun değişiklikler yapılmasını iste
yebilir. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler.. Etmeyenler.. Kaıbul edil
miştik. 

Madde 29. — 6326 sayılı Kanunim 64 ncü 
maddesine aşağıda yazı'lı 5 nci fıkra eklen
miştir : 

Madde 64. — 5. ıŞu kadar ki Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, müzayedeye çıkmazdan ön
ce, T. P. A. O. na bu sahayı işletme ruhsatnamesi 
konusu olarak isteyip istemediğini süre tâyini 
suretiyle yazacağı bir yazı ile T. P. A. O. dan 
sorar. T. P. A . O. nın taleibi halinde saha müza-
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yedeye çıkarılmaz ve işletme ruhsatı konusu 
olarak T. P. A. O. ya verilir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Bir önerge var takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Hükümet Petrol Reformu Kanunu tasarısı

nın 29 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
Kısan Topaloğlu 

Madde 64. — Üzerinde arama veya işletme 
hakkı bulunmayan bir sana işletme ruhsatna
mesi mevzuu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile 
ve bu kararda tespit edilecek esaslar dairesinde 
ancak petrol hakkı sahibi Kamu İktisadî Teşeb
büslerine devredebilir. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. ? 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bahis konusu 
ruhsatname bir işletme ruhsatnamesidir. Böyle 
"bir sahanın Türkiye. Petrollerine arzusuna göre 
verilmekte mahzurlar doğabilir. Böyle bir işlet
me ruhsatı sahası haline gelmiş bir sahanın 
Türkiye Petrolleri tarafından alınıp işletmesi 
gerekir ve ona verilecek şartları tespit ederek 
işletilmesini sağlamak lâzımdır. Onun iradesine 
bırakmakta zannımca bir fayda yoktur. Hattâ 
birtakım dedikodular bile -reddedildiği takdir
de çıkabilir. Böyle bir işletme ruhsatnamesinin 
kendisine verilmesi gerekir kanaati ile bu tek
lifi yapmış bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, önerge

ye katılıyor mu! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletveki

li) — Millî kuruluşumuza güvensizlik izhar et
tiği için katılmıyooruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar, önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
«etmeyenler., önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 30. — 6326 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesinin 1 nci ve 3 neü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 65. — 1. Bir işletme ruhsatnamesi
nin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
20 yıldır. 

Ö. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş 
olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsat
namesi Genel Müdürlük tarafından millî men
faatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygun
luğu tespit ve teklif edilmek suretiyle ve top
lamı (10) 'ar yılı geçmemek üzere iki defa Ba
kanlar Kurulu kararıyle uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

30 ncu maddeden sonra kabul edilmesi iste
nen bir madde teklifi var, önergeyi takdim edi
yorum. 

Başkanlığa 
6328 sayılı Petrol Kanununun 67 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı
larımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

«Madde 67 : Bir işletmeci işletme ruhsatna
mesinin yürürlük tarihinden itibaren altı ay 
zarfında gerekli inkişaf sondajlarına başlamaya 
ve o zamana kadar yapılandan daha geniş ölçü
de olmak üzere her petrollü araziyi hüsnüniyetle 
tayin ve inkişaaf ettirmeye, bunlardan gerekli 
miktarlarda petrol istihsaline, bu petrol için pa
zar aramaya ve onu satmaya mecburdur.» 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, yeni bir mad
de teklif ediyorsunuz; lütfen izah ediniz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Petrol Kanunu
nun G7 nci maddesi şöyledir r 

«Bir işletmeci işletme sahası kâfi derecede 
inkişaf etttirilmemiş ise, işletme ruhsatnamesi
nin yürürlük tarihinden itibaren altı ay zarfın
da br inkişâf sondajına başlamaya ve o zama
na kadar yapılandan daha geniş ölçüde olmak 
üzere her petrol araziyi hüsnüniyetle tayin ve 
inkişaf ettirmeye, bunlardan petrol istihsaline, 
bu petrol için pazar aramaya ve onu satmaya 
mecburdur.» 

Teklifteki şekil de şu : «Bir işletmeci işlet
me ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itiba-
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ren altı ay zarfında gerekli inkişaf sondajlarına 
başlamaya ve o zamana Ikad-ar yaıpılaın'dan daha 
'geniş plçüde olmak üze-re her petrol araziyi hüs
nüniyetle tayin ve inkişâf ettirmeye, bunlardan 
gerekli miktarlarda petrol istihsaline, bu petrol 
için pazar aramaya ve onu satmaya mecbur
dur.» Bu, maddeye daha açıklık getirmiştir. 

İşletme sahalarının Kanunun ikinci madde
sine ve pe'trol sanayiinin icaplarına en uygun 
şekilde süratle fasılasız ve verimli şekilde geliş
tirip kıymetlendirdlmesini temin için, işletmeci 
"mükellefiyetlerinin artırılması öngörülmüştür. 

(Saygılarımla, 
(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı

lıyorlar mı efendimi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Bu kanunun üçüncü maddesinde eko
nomik üretme miktarı tespit olunduğu için, fu
zulî görüyor, katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Yani haşiv olarak görüyorsu
nuz, katılmıyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Komisyon olarak biz de 
katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyonda katılmıyorlar, 
Madde teklifine Komisyon ve. Hükümet katılmı
yorlar. Dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
memiştİL'. 

Madde 31. — G3l2!6 sayılı Kanunun 6<8 nci mad
desinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulu
nan 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •: 

Madde 6(8. — 1. Bir işletmeci işletme ruh
satnamesinin alınmasından başlayarak bir yıl 
içinde işletme sahasından ekonomik miktarda 
petrol istihsal etmediği takdirde Genel Müdür
lük kendisine ekonomik istihsal şartlarını da 
gözönünde tutarak 90 gün süre verir, işletmeci 
bu süre içinde de ekonomik miktarda petrol is
tihsalinde bulunmazsa işletme hakkı düşer. 

2. Bir işletme sahasında yapılan ekonomik 
miktarda petrol istihsali, sonradan durduğu tak
dirde, Genel Müdürlük işletme ruhsatnamesi
nin 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, müc

bir s'ebebolmaksızm, ekonomik miktarda pet
rol istihsaline başlamazsa verilen süre sonunda 
işletme ruhsatnamesi düşer. 

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

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir.-

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

Madde 69. — 1. İşletmeciler her işletme sa
hası için bir Devlet hakkı ödemekle mükellef
tirler. Devlet hakkı işletme sahasının hektarı 
başına yılda : 

1 nci yıl için H5 
2 nci yıl için 20' 
3 ncü yıl için 25 
4 ncü yıl için 30 
5 nci yıl için 40 
6 nci ve müteakip yıllar-

için 50 liradır. 
2. Arama sahasındaki bir keşif dolayısıyle 

işletmeci mükellefiyetlerine tabi bir arayıcının 
ödeyeceği Devlet hakkı, arama sahasının yarısı 
için, arayıcı sıfatıyle ödemesi gereken Devlet 
hakkından fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Hükümetin Petrol Reformu kanunu tasarısı

nın 32 nci maddesinin, aaşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

«Madde. 32. : Madde 69/ 1. — İşletmeciler 
her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemek
le mükelleftirler. Bu mükellefiyet devredilemez. 
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 içini 40 
6 nci ve müteakip yıllar-

için 50 liradır. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu 
hükme tabi değildir.» 

BAŞKAN — Sayın Topaloğiu, konuşacak mı
sınız, buyurun. Yani ikinci fıkrayı değiştiriyor
sunuz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
(Başkan, değerli arkadaşlarım; 56 ncı maddenin 
değişikliğinde olduğu gibi, mükellefiyetlerin 
devredilmesi, Devlet Hazinesinin tahsilatında 
uzamalar veya zorluklar çıkaraJbilir; onun için 
her mükellefin parayı devretmesini teklif ©di
yorum. Bunun dışında Hükümetin getirmiş ol
duğu ikinci fıkrada, bir sınırlama mevcut; ya
ni Devlet hakkının, aramaya maihsus Devlet 
ıhakkı kadar işletmeden de bir hak alınması söz 
konusu. O zaman yukardaki bu miktarların ta
yininde bir yarar olmaz. Bu doğrudan doğruya 
Hazineye gelecek bir paranın kısıtlanması de
mektir. O şekilde o fıkrayı da çıkarmış bulunu
yorum. Kalbul ederseniz Hazineye bir miktar 
daha gelir sağlamış olursunuz. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim?.; 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Hükümet katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor; 
Komisyon ?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) —• Katılmıyoruz efendim 
'buna. Biz Komisyonda bu takriri reddettik. 

BAŞKAN —. Hükümet katılıyor, Komisyon 
katılmıyor, önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmeyen
ler... Kâibul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bu maddeden sonra ayrı bir madde olarak 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu maddeden sonra, ayrı bir madde olarak 
teklif olunan bir madde önergesi var, takdim 
ediyorum. 
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Başkanlığa 
6326 sayılı Petrol Kanununun 78/1 fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğiu 

Madde 78 — (Fıkra 1 - Bir arayıcı veya işlet
meci, arama veya işletme sahasından istihsal 
edip, depoladığı petrolün beşte birini Devlet 
hissesi olarak (ödemekle mükelleftir. Ancak; 

a) Arama ve işletme ile ilgili olarak yapı
lan arama, inkişaf veya istihsal ameliyelerinde 
veya, 

b) Daha çabuk, daha verimli veya nihaî 
olarak daha büyük istihsal yapmak maksadıyle 
aynı ve diğer (hazne tabakasına sevk etmek su
retiyle kendisi tarafından kullanılan petrolden 
Devlet hissesi ödemez. 

BAŞKAN — ISaym Topaloğiu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — ıSaym 
Başkan, değerli arkadaşlarım': 

Petrol Kanunundaki durum şudur; buradaki 
78 nci maddeye 'göre, % 12,5 oranında /bir Dev
let hissesi alınması lâzım ıgelir. İBizim teklif 
bunun '% 20 ye çıkarılması içindir. 

Bugün dünyadaki tatbikatta petrol devlet 
hissesi % 20 üzerinde bulunmakta ve o tarafa 
doğru 'gelişmektedir. Bunu almakla yine hazi
nenin veya onu temsil eden millî şirketimizin 
petrol arama imkânı artar ve işletmemiz de o 
nispette gelişmiş olur. 

Bunun yanı başında, yine diğer maddelerde 
% 54 e kadar bir vergi alınması bahis konusu
dur ve bu yükselebilir denilmektedir. Bugün 
de dünyanın birçok yerlerinde, meselâ İtalyan 
ve Fransızlar % 75 - 80 'e kadar geliri paylaş
mak suretiyle anlaşmalar yapmaktadırlar. He
le son zamanlarda bütün yabancı büyük şir
ketler burada ortaklık kurmakta ve geliri da-
ıha insaflı, kendi çıkarlarına daha uygun şekil
de değerlendirmektedirler. Bu bizim memleke
timizde teşvik unsuru olarak kullanılmak isten
mektedir. Kanımca 6326 'sayılı Kanun kâfi teş
vik etmiştir; ama sonuçlar maalesef bekleneni 
vermemiştir. Bu artırma ile veya bu teşvik un
surları ile Türkiye'de petrol bakımından esaslı 
bâzı değişiklikler olmadıkça veya yabancı şir
ketlerin Türkiye'deki politikaları ıbizim istika
metimizde gelişmeden, 'bu teşvik unsurlarının 
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bir fayda vereceğine kani değilim. Bunu '% 27 I 
ye çıkarırsak, Türk Milletinin bir hakkını al
mış oluruz ve bu suretle de daha doğru bir yola 
ıgirmiş oluruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yor mu? I 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, izin verirseniz kısaca I 
arz edeyim. 

Bayın Topaloğlu 1/8 hisseli 1/5 e çıkararak, 
Hazineye daha büyük 'bir gelir sağlamayı dü
şünmüş ise de, bugün Türkiye'nin problemi 
mevcut petrolden daha çok hisse almak değil, 
çok daha fazla petrol bulmaya «çalışmaktır. O 
itibarla, teşvik edici olmayacağı için, bu mevcut 
küçük kazancın hatırına büyük bulma imkân
larını kaybettireceği için katılmıyoruz. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RAFET 
RENDECI (Samsun) — Komisyon olarak biz 
de katılmıyoruz. i 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarını- J 
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme- I 
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Madde 33. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı 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 et
tirildikten sonra maddî delillere veya kanunî j 
ölçülere dayanılarak tespit olunan farklar üze
rinden ikmalen 'Devlet hakkı ve hissesi tarhi-
yatı yapmaya Genel Müdürlük yetkili ve gö
revlidir. 

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

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

İkmalen tarh edilen Devlet hakkı ve hissesi 
yüzde yüz fazlası ile alınır. 

2. Devlet hakkı ve hissesi tahakkukun ilgi
li bulunduğu takvim yılını takibeden yıldan iti
baren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı 
takdirde zamanaşımına uğrar. 

3. Nakden ödenecek Devlet hakkı ve 'his
sesi Genel Müdürlüğün 'bulunduğu yer vergi 
dairesine ödenir. Devlet hakkı ve hissesinin be
yan, tarh, tahakkuk, ödeme, usul, şekil ve za
manı ile ikmalen tarhiyata ait diğer hususlar 
nizamnamede gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyerr 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Ka'bll edenler.. 'Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 34. — 6326 sayılı Kanunun 80 ne i 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 80. — Belge; yapılabilmesi müsaade, 
arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline 
mütevakkıf bulunan ameliyeler müstesna olmak 

( ve münhasıran 'belgede 'belirtilen işleri yapmak 
üzere safhiıbine hu kanun 'hükümleri dairesinde 
faaliyette bulunmak hakkını verir. 

•Belge süresi azamî 30 yıldır. Bu süre (Bakan
lar Kurulu kararı ile dana 10 yıl kadar uzatıla
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

' ram. Kalbıtl edenler.. Etmeyenler.. Madde kaSbul 
I edilmişti!'. 
I .Madde 35. — '6326 sayılı Kanunun 82 nci 
I maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
I tirilm'iştir i ^ 

'Madde 82. — 1. İki veya daha fazla müra
caat veya 'bir müracaatla bir belge veya hir ara-

I ma veya işletme ruhsatnamesi : 
a) Aynı arazinin !bir kısmının veya ta

mamının münhasıran veya birbirleriyle telif 
olunamayacak şekilde istimalini tazammun edi
yorsa} 

•b) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizmeti 
istihdaf •ediyorsa; 

ic) Boru hatları (güzergâhları (birbirine te
dahül ediyorsa; 

İhtilaflı sayılarak tbu kanunun ihtilâfların 
halline ait hükümleri dairesinde muameleye taibi 
tutulabileceği gibi, icaibmda ihtilâfların halline 
mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihe
tine gidilmeden, belge iktisabı için yapılan 
bir talebin kahul veya reddinde ıgözönünde tu
tulması igereken kıstaslara göre hir karar da ve
rilebilir. ''̂  

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
I ym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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mm. Kafbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 96. — 3İ26 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesine aşağıdaki şekilde 2 nci fıkra eklen
miş ve mevcut hüküm 1 nci fıkra olarak adlan
dırılmıştır i 

Madde '88. — 2. Petrol hakkı sahibi; pet
rol ameliyeleri dolayısıyle kullanma hakkının 
taallûk ettiği <gayrimenkule veya bunun üzerin
deki tesisler ile civarındaki gayrimenkul veya 
tesislere yaptığı zararı, kusur olup olmamasına 
veya yapılan zararın önce'den tahmini mümkün 
bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, tanı 
olarak tazmin etmekle mükelleftir. 

(Bundan doğan tazminat alacakları haksız 
fiiller hakkındaki zamanaşımına tabidir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 37 — 682:6 sayılı Kanunun 6987 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 87 nci mad
desinin 1 nci fıkrası ile. 2 nci fıkrasının (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 87. — 1. Bir petrol hakkı sahibi; 
arama, işletme veya belge sahasında veya civa
rında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazi
nin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konu
su ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile; ara
zi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine, işletme 
ruhsatnamesine veya 'belgeye kaydedilmek sure
tiyle iktisabedebilir. 

Anayasaya dayanan kullanma hakkı 3 yıl
dan fazla sürdüğü takdirde özel mülkiyet konu
su arazinin mâliki ele petrol hakkı sahibinden bu 
arazinin kamulaştırılmasını isteyebilir. 

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

2. a)' Kamulaştırma kararı talep üzerine 
Genel Müdürlükçe verilir. Bu kamu yararına 
ilişkin bir karar hükmünde olup müteakip iş
lemler İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde 
cereyan eder. 
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I BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

| ram. Kabul 'edenler.. Etmeyenler.. Madde ka-' 
i bul edilmiştir. 

Madde 38 — 6306 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 92. — Petrol 'hakkı sahibi; arama, iş-
j letme veya belge sahasında yahut kullanma 
I hakkına salhiholduğu arazide kurduğu veya »bu

lundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüz-
j lerini ve bu tesislerin teferruatı sayılsın veya 
j sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşa

ğıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak kay-
diyle her zaman kaldırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 39. — 6326 sayılı Kanunun 94 ncü 
maddesinin 1-a bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 94. — 1. a) Sona eren kullanma 
hakkının taallûk ettiği arazide bir petrol hakkı 
sahibi tarafından vücuda getirilmiş bina ve di
ğer sabit tesisler; 

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

| Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 

632G sayılı Petrol Kanununun 94 ncü madde-
I sinin 1. a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
İhsan Topaloğlu 

M-idde 94. — 1. a) Sona eren kullanma 
I hakkının taallûk ettiği arazide bir petrol hakkı 

sahibi tarafından vücuda getirilmiş bina ve di
ğer sabit tesisler; 

b) Petrol hakkı sahibi tarafından acılan 
veya tesis edilen ve fakat oldukları yerde kul-

I lamlnıayan herhangi bir sondaj veya su kuyu-
sundaki boruları, tankları, toplama boralarını, 

i yakıt hatlarını veya petrol boru hatlarını; sö-
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kulüp taşınması mümkün ve ekonomik olduğu 
takdirde Petrol Dairesi satmalabilir. Satmalına 
bedeli, tesislerin itfa edilmemiş mukayyet değer
lerinden fazla olamaz. 

Sökülüp taşınması mümkün ve ekonomik 
olmadığı için Petrol Dairesince satmalmmayan 
tesisler bulundukları durumda Petrol Dairesine 
teslim edilir. 

2. Yukarıda yazılı tesisat ve malların pet
rol hakkı sahibi tarafından kaldırılabilmesi, ev
velâ Petrol Dairesine bunları satmalıp almaya
cağını bildirmesi için en az 60 günlük bir me
hil vermesi ve Petrol Dairesinin de bu malları 
satmalacağmı verilen mehil içinde petrol hakkı 
sahibine tebliğ etmemiş olması halinde müm
kündür. 

Gerekçe : 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, izaha lüzum 

görüyor musunuz? 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Gerek

çe okunursa lüzum yok, efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum. 
Gerekçe : Kanunun 94. — 1. a) Maddesin

de yazılı «gayrimenkul mallar» dan maksada 
Medeni Kanunun 632 nci maddesinde tarif edi
len gayrimenkul mallar olmayıp, gayrimenkul 
mülkiyetine konu olan bir arazide vücuda geti
rilen ve bu arazinin mütemim cüzünü teşkil eden 
bina ve benzerleri gibi sabit tesislerdir. Bu iti
barla, bu hükmü de Medeni Kanunumuzun pren
siplerine uygun olarak değiştirmek icabetmiş-
tir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon kalıyor 
mu, efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — İhtiyaç duymuyoruz Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 40. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 95 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürür
lükte bulunan bütün vergi, resim ve harç kanun
ları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bun
ların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim 
olacak kanunlara tabidir. 

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

3. Bu kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile 
birlikte umumî hükümlere tabi diğer faaliyet
lerde bulunan petrol hakkı sahipleri; petrol ame
liyelerine mütaâllik faaliyetleri için ayrı serma
ye tahsis eder, bu mahiyetteki muamelelerini 
tefrik etmek üzere ayrı kayıt ve muhasebe tutar 
ve petrol ameliyelerinin-netice hesaplarını diğer 
faaliyetlerin netice hesaplarına karıştırmaksızın 
ayrı bir beyanname ile bildirirler. Petrol ame
liyelerinden mütevellit neticeler müstakil olarak 
vergilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 41. — 6326 sayılı Kanunun 96 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 96. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 12 nci maddesi 1 nci fıkrasındaki 
istisna ile ilgili hükümler petrol ve petrol mah
sullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 42. — 6326 saydı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 14 ncü maddesi gereğince ku-
mm kazancının tespitinde mükellefler tarafın
dan hâsılattan indirilebilecek giderlerden başka 
petrol hakkı sahipleri aşağıdaki indirimleri de 
yapabilirler : 
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a) Petrol hakkı sahibi kurumların, Petrol 
Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapan 
bu kanunun 25 nci maddesinde belirtilen, mah
sup işleminden sonra, varsa, ödedikleri Devlet 
hakkı ve hisseleri, 

b) Petrol hakkı sahibi kurumların ellerin
deki sahanın terk edilmesi gereği olarak terk 
ettikleri ekonomik değerlerin henüz itfa edilme
miş bakiye değerleri, 

c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktifleş-
tirmedikleri arama giderleri sondaj fer'i gider
leri ve ekonomik miktarda verimi olmayan ku
yuların açılma giderleri, 

d) Maliyet esasına göre tükenme payı. 

2. Tükenme payı petrol hakkı sahibinin ser
maye hesabına alarak aktifleştirdiği arama gi
derleri, sondaj fcr'î giderleri ve ekonomik mik
tarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri 
toplamından ibaret olup Vergi Usul Kanununun 
316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her saha için 
ayrı ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Pet
rol İşleri Crenel Müdürlüğünce müştereken belli 
edilecek nispetler üzerinden itfa edilir. Ancak; 
sahanın petrol istihsalinden başka bir maksada 
tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet veya 
kıymeti ile petrol ameliyesinin sona erdiği ta
rihte bu sahanın petrol hakkı sahibi bakımın
dan haiz olduğu bakiye değer tükenme payın
dan indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye'?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 43. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 98 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 98. — Petrol hakkı sahibi kurumların 
ekonomik değerleri Vergi Usul Kanununda yer 
alan değerleme hükümlerine göre değerlendiril
mekle beraber, bu kurumların aktifleştirdikleri 
ve bu kanunla tarifleri ve esasları belirtilen ara
ma giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik 
miktarda verimi olmayan kuyuların açılma gi
derleri kayıtlı değerleri üzerinden değerlenir. 

Bu değerler bu işler için yapılan gerçek gi
derlerden fazla olamaz. 
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Bu giderlerin aktifleştirilmesi ihtiyaridir. 
Tercih hakkı bu gruba dâhil masrafların yapıl
dığı ilk döneme ait vergi beyannamesinde kul
lanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Madde 44. — 6326 sayılı Kanunun 99 neu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 99. — Petrol hakkı sahibi tarafından 
aktifleştirilen arama giderleri, sondaj fer'i gi
derleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan 
kuyuların açılma giderleri dışındaki ekonomik 
değerin maliyeti ile bu ekonomik değenin elde 
edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile 
ilgili masraflar amortisman yolu ile itfa olunur. 
Bunlara tatbik edilecek amortisman nispetleri 
rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakan
lığınca ayrıca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yo. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 45. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 112 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 
6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve edil
miş 2, 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi 
bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdür
lükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasiy-
le kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyele
ri için - idarî faaliyetler ile bina tesislerinin ve 
teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine 
ait malzemeler haricolmak üzere - Genel Mü
dürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, münha
sıran bu ameliyelerde kullanmak kaydıyle, 
Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 25 yıl müddetle gümrük ve diğer it
hal 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 
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mümasil maddelerle kıyası kabil bulunan ve fi- I 
yatları ithal maddelerinin gümrüklü fiyatlarına 
kıyasla % 25'ten daha yüksek bulunmayan 
maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir 
liste neşrederek bu listede gümrükten muaf ola
rak ithal edilmekte bulunan maddelerden han
gilerinin Gümrük Yergisine ve diğer İthal Yer
gisi ve resimlerine tabi tutulacağım tayin ve 
tespit edebilir. Bu liste 6'şar aylık devrelerde 
yeniden gözden geçirilerek tadil olunabilir. 
Listeler neşrolundukları tarihte yürürlüğe gi
rer. Aeeak; listenin neşir tarihinden önce Ge
nel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ithali iste
nilen maddeler, bu Genel Müdürlükçe gerekli
liği onaylanmak kaydıyle, listenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ithal edil
dikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

2. Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte 
bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyesi için 
lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini 
mümkün bulunmayan hampetrolü piyasa fiyatı 
üzerinden Gümrük ve diğer İthal Yergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hnnrnotrnlün 
piyasa fi vatım serbest rekabet emsal fi™ ti arı
nı gö^önünde bulundurarak tesuitp vetkilidir. 

3. Yu kardaki fıkralar gereğince t anman 
gümrük ve diğer ithal ve"gı ve resimleri mua
fiyeti. bu malzemenin bir petrol hakkı sahi
bine Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri ha
linde de. devanı eder. 

4. İkinci fıkra mucibince iıhal olunan "pet
rolden imal edilen petrol ürünleri ile petrol 
ameliyesinde kullanılmak üzere diğer bir petrol 
hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, 
Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğru
dan doğruya veya petrol amelivesi sayılmayan 
bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kulla
nılmak veya satılmak üzere devredildiği, devir 
tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kamunu 
ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar dâ< 
İrilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerine tabi tutulur. Şu kadar ki. petrol ameliye
si yönünden işe yaramayan malzeme için Genel 
Müdürlüğün teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanlıklarının tasvibi suretiyle bn 
hükme bir istisna tanınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: | 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 46. — 6326 sayılı Kanunun 115 nci 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 6558 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Madde 115. — 1. Bir petrol hakkı sahibi 
Maliye Bakanlığına, ve Genel Müdürlüğe mü
racaatla ödenmesi gereken fakat henüz Öden
memiş bulunan her türlü vergi, resim, harç, 
Devlet hakları ve Devlet hisselerinin ödenmesi 
için gereken meblâğı hariç tutmak şartıyle; 

a) Türkiye'de petrol ameliyelerinden baş
ka kaynaklardan elde ettiği nakdî fonlarla bu
na ait hakların bu kanuna ve Yergi Usul Ka
nununa göre tespit edilecek sermaye mevcut
ları esasından ibaret değerini aşan kısmı hariç 
olmak üzere nakdî fonlarla buna mütaallik hak
larını; 

b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden baş
ka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç bırak 
mak suretiyle sermaye mevcutları esasına dâhil 
diğer kıymetleri nakden veya aynen, 

Yergiden muaf olarak harice transfer ede
bilir. 

Şu kadar ki. ayın olarak gelen sermaye 
vine avnen çıkarılacak durumda ise ayın ola
rak çıkardır. Ekonomik değerlerin yurt. içinde 
satış veya devrinden doğan lehte farklar bloke
dir. Bedel yurt dışında alınmışsa, fark döviz 
ola"ak Türkiye'ye getirilip bloke hesaba alınır. 
Yr>rda giren ve çıkan aymlarm evsafa, uygun
luk ve müsaade konusu mallar olup olmadığı, 
gerektiğinde. Maliye Bakanlığı ve Genel Mü
dürlük eksperlerin.ee denetlenebilir. 

2. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanı
nın müsaadesi ile petrol ameliyelerinden baş
ka kaynaklardan elde edilmiş ekonomik değer
leri harice transfer ederek bunların karşılığın
da Türkiye'deki petrol ameliyelerinde kullanıl
mak üzere hariçten nakit, hizmet, malzeme ve
ya diğer bir ekonomik değer getirebilir. 

Bu suretle harice transferine müsaade edi
len ekonomik değerler karşılığında hariçten te
min edilen nakit, hizmet, malzeme veva diğer 
ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Tür-
kive'de petrol ameliye1 erinden başka kaynaklar
dan elde edilmiş sayılır. 

3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş mü-
seccel sermayelerine mahsuben her zaman, ithal 

http://eksperlerin.ee
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edilmiş sermayelerini aşan transfer edilebilecek 
net kıymetlerinin transferi için ise ancak Ku
rumlar Vergisi Beyannamesinin verilme müd
deti zarfında her beyannamenin verilmesini ta
kiben transfer talebinde bulunabilirler. 

Müddetinde yapılmayan transfer talepleri 
ancak gelecek Kurumlar Vergisi beyannamesi 
süresi içinde yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye!.. Yok. Maddeyi: oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 47. — 6326 sa37ilı Kanunun 116 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6558 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 116. — 1. Petrol ameliyelerinde 
kullanılmak üzere Türkiye'de ithal edilmiş olan 
nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mev
cutları esasının bir cüzünü teşkil eden malzeme 
veya diğer ekonomik kıymetlerin değeri, itha
lâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının it
hal tarihinde cari resmî kambiyo kuru üzerin
den tespit edilir. 

Kıymet tayin ve tespiti, Maliye Bakanlığı 
ile müştereken Genel Müdürlükçe yapılır. 

3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlük 
tarafından dövizin cinsi hakkında verilecek 
kararda ; petrol hakkı sahibinin ve transfer edi
lecek ekonomik kıymetlerin değerinin hangi 
memlekete meıısuboldukları hususu ile diğer il
gili hususların yazılması şarttır. 

Hilâfına delil bulunmadıkça, nakdî fonlar 
ile buna mütaallik haklar da dâhil olmak üze
re transfer edilecek ekonomik kıymetlerin değe
ri, karşılığında elde edildikleri kıymetlerin 
memlekete ithal tarihlerindeki sıraya göre 
transfere tabi tutulur. 

Yukarıdaki esaslara göre değeri tespit edil
miş nakdî fonlar ve buna mütaallik haklarla 
sermaye mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil 
eden diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal 
tarihinde cari olan resmî kambiyo kuru üze
rinden yapılır. 

Bunların dışında kalanlar transfer tarihin
de cari olan resmî kambiyo kuruna tabidir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye"?.. Yok. Verilmiş bir önerge var takdim 
ediyorum. 

Başkanlığa 
Hükümetin petrol reformu kanun tasarısının 

47 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

Giresun 
İhsan T opal oğlu 

Madde 47. — 1. Petrol ameliyelerinde kul
lanılmak üzere Türkiye'ye ithal edilmiş olan 
nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mev
cutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden malze
me veya diğer iktisadî kıymetlerin değeri, 
ithalâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının 
ithal tarihinde carî resmî kambiyo kuru üze
rinden tespit edilir. 

Kıymet tayin ve tespiti, Maliye Bakanlığı ile 
müştereken Petrol Dairesince yapılır. 

3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Petrol Dairesi ta
rafından dövizin cinsi hakkında verilecek ka
rarda, petrol hakkı sahibinin ve transfer edi
lecek iktisadî kıymetlerin hangi memlekete 
mensuboldukları hususu ile diğer ilgili husus
ların yazılması şarttır. 

Hilâfına delil mevcut bulunmadıkça, nakdî 
fonlar ile buna müteallik haklar da dahil ol
mak üzere transfer edilecek iktisadî kıymetler, 
karşılığında elde edildikleri kıymetlerin mem
lekete ithal tarihlerindeki sıraya göre transfe
re tabi tutulur. 

Yukardaki esaslara göre değeri tespit edil
miş nakdî fonlar ve buna müteallik haklarla 
sermaye mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil 
eden diğer iktisadî kıymetlerin transferi ithal 
tarihinde carî olan resmî kambiyo kuru üze
rinden yapılır. 

Bunların dışında kalanlarla bu madde de
ğişikliğinin yürürlüğünden sonra ithal edilen 
sermayeye mahsuben yapılacak transferler, 
transfer tarihinde carî olan resmî kambiyo ku
runa tâbidir. 

BAŞKAN — Sayın Topal oğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu önergemizle Hükümet tasarısı arasında
ki önemli fark, bugüne kadar hakkı müktesep
lere riayet etmek şartıyle, bundan sonra petrol 
konusunda, memleketimize gelecek yabancı ser
mayenin bir kur garantisine tabi olmamasını 
sağlamaktır. 
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Bu şimdiye kadar tatbikatta böyle olmak
la beraber, yine elemin de söylediğim gibi pet
rol aramalarımızda yabancı yatırımlarında 
miktarı belli. 

Kur garantisinin mânasını şu rakamlarla 
ifade etmek mümkündür : 
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miktarlarda düşmemesidir ve bu temenni hak
kımızdır. Böyle bir maddeyi değiştirerek bir 
kur garantisi yoluyle hazineyi daha fazla pa
ra ödetmeye zorlamakta yarar görmemekte
yiz. 

Onun için bu önergeyi takdim ettik. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak ne için söz 
istiyorsunuz efendim ? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
önergenin lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde mi konuşa
caksınız. Lehinde sahibi konuştu. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Topal oğlu önergesini açıklamak için konuş
tu. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — De
ğerli üyeler; 

Kur garantisi, Türk malî mevzuatında yal
nız Petrol Kanununda mevcuttur. Yabancı Ser
maye. Teşvik Kanununda, eğer bir yabancı ser
mayenin Türkiye'de yatırım yapmasını teşvik 
amacı güdülüyorsa, bu kanun o maksatla çıka
rılmıştır. Petrol ameliyesi maksadıyle gelenle
rin dışındaki yabancı sermaye için, böyle bir 
kur garantisi mevcut değildir. 

Kur garantisi gerçekte ihdas ediliş sebebi 
de yanlıştır. Şöyle k i ; petrol ameliyeleri risk
lidir, bunun için bir teşvik tedbiri olarak kur 
garantisi sistemini getiriyoruz diye müdafaa 
edilmektedir. Ancak, pratikte işleme şöyle ol
maktadır; iki şirket kabul ediniz, Türkiye'de 
petrol arama için gelmiş ve sermaye yatırmış 
olsun. Bu şirketlerden bir tanesi faraza 1 mil
yon dolar sarfetsin, fakat herhangi bir petrol 
bulamazsa bu şirket sermayesinin tümünü kay
bederek Türkiye'den ayrılmaktadır. Buna mu
kabil, ikinci şirket o da 1 milyon dolar sarfet
sin, petrol bulursa, o petrol bulan şirket için 
kur garantisi sistemi işlemektedir. 

O hlade, kur garantisinin gerçekte gelen 
yabancı sermayeyi teşvik edici bir rolü de ol
muyor. Eğer âdil bir çözüm olması lâzım ge
lirse, hakikatte petrolü bulan için değil, kay
beden için l)iı mekanizma isler yönde olması ge
rekir. Tabiî bu da işin tabiatına uymayacağı 
için, böyle bir husus metin tedvin edilirken 
düşünülmemiştir. Şimdi, petrolü bulan yani, 

1954 - 1955 yıllarında 1 milyon doların gel
diğini kabul edecek olursak, bugün o zamanki 
değeri 2 milyon 800 bin liradır, bugünkü değe
ri ise 15 milyon liradır. O bir milyon doları bu
gün transfer etmek isterse, 12 milyon 800 bin 
liralık fazla bir ödemeyi hazine tekeffül etmiş 
olacaktır. 

Yabancı Sermaye Kanununda ise böyle bir 
hüküm mevcut değil. Burada kârların ve ana-
sermayenin transferi bahsinde madde 4 aynen 
şöyle diyor, «Aşağıdaki yazılı kâr ve serma
yeler bu maddenin C fıkrası hükümlerine tabi 
olarak anayabancı sermayenin mensup olduğu 
menşe memleket para cinsiyle ve carî resmî kam
biyo rayici üzerinden harice transfer edilir.» 
Yani, yabancı sermayeyle ilgili 6324 sayılı Ka
nun bu maddesiyle bir kur garantisi vermemek
tedir. Petrolculuğa ayrı bir teşvik unsuru ge
tirilmiştir, demin de söylediğim gibi yararlı ol
mamıştır. 

Kur garantisinin kaldırılmasının diğer se
bebi şudur; kur garantisini ödemek için yıllar 
İçersinde ortaya çıkan fon, doğrudan doğruya 
her sene değerini kaybeden para üzerinden ta-
hassup etmektedir. Yani, fonu transfer için öde
diği para, 1954 - 1955 yılında ortaya çıkmadığı 
için, yıllar içersinde geldiği için böyle bir kur 
garantisine lüzum görmemekteyim. 

Denilmektedir ki, dış memleketlerde, bilhas
sa geri kalmış ülkelerde para temevvüçleri, 
para değer kayıpları devamlıdır, onun için böy
le bir kur'a ihtiyaç vardır. Biraz evvel söyledi
ğim nedenle bence buna da lüzum yoktur. Hat
tâ batılı memleketlerde bunun emsali yoktur, 
orada da para değeri her sene % 10'a varan 
miktarlarda düşmektedir. Bilhassa De Gaullc' 
den evvel Fransa'da % 10'a kadar para değeri
ni kaybetmiştir, ama diğer memleketler ya
bancı sermayeye bu kur garantisini vermemiş
lerdir. Belki diğer geri kalmış memleketlerde 
olabilir, fakat böyle bir kanunun devamlı ol
duğu gözönünde tutulacak olursa, temennimiz 
odur ki, Türk parasının da bundan böyle büyük 
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yatırdığı sermayenin Türkiye'deki işletmesin
den iktisadî değerler kazanacak olan bir şirket 
için, dünyada bağımsızlığına ve egemenlik kak
larına saygılı hiç bir ülkenin tanımadığı, bir 
kur garantisi sistemini öngörüyoruz. Bunu tas
vip etmeye imkân yoktur. 

O bakımdan, Sayın Topaloğlu'nun önerdiği 
değişiklik teklifi yerindedir. Petrol Kanunu 
çıktığı yıllarda her nasılsa kanun metnine gir
miş olan bu mekanizma, müktesep hak olarak 
elde etmiş olanlar için bugün "halen saklı ola
rak bulunmaktadır. Ancak, bundan sonra gele
cekler için böyle bir sistemin Türk hukuk ve 
malî mevzuatına aykırı bulunan, bir ölçüde 
rencide edici bir hususun kanun metninde bu
lunmasını tasvip etmeye maddeten imkân gör
memekteyim. 

Ayrıca, gerekçede de gayet acık olarak ni
çin bu kur garantisi işlememelidir şeklinde ye
rinde mütalâalar bulunmaktadır Şimdi kur 
garantisi sistemini müdafaa eCıon arkadaşları
mız, Türk parasının zaman içerisinde değerini 
kaybetmesinden dolayı gelen yabancı serma
yenin, Türkiye'den aynen çıkısını temin edici 
bir maksada matuf olduğunu, eğer böyle bir 
sistemi biz işletmeyecek olursak petrol gibi 
riskli bir sahada yabancı sermaye gelmeye
cektir endişesini ileri sürmekteler. Biraz önce 
de ifade ettiğim gibi petrol bükün ayan için bu 
mekanizma işlemiyor da. petrol bulduktan son
ra iktisadî kazançlar elde eden bir şirket için 
bu sistemin işlemesi iktisadî ve aynı zamanda 
âdil bir çözüm şekli midir? 

Para değerini kaybetme meselesine gelince; 
bugün dünyanın tanıdığı en sağlam ülkelerin 
paraları bile değerlerini değiştirmektedir. De
mek ki. ileri sürülen gerekçe bu noktada da tu
tarlı değildir. Üstelik gelen sermaye boş dur
muyor Türkiye'de geldiği ydda, biraz önce bir 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, eğer bir dolar 2.80 
Türk lirası bazı üzerinden gelmişse, 1 milyon 
dolarlık sermaye., o yılda o tür işlem yapmıştır. 
Ama. o sermayeyi bugün. 1 dolar 15 lira pari-
tesi üzerinden işleme tabi tutacak olursak, 
aradaki geçen yıllar zarfında o bir milyon do
ların 2 milyon 800 binlik is gücü ile, 15 milyon 
Türk lirasına yükselmiş iş gücünün yaptığı kâr
ları da transfer ettiğine göre ve düşen paranın 
değeri üzerinden naklettiğine göre, sermayesi-
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nin kaybından doğduğu iddia edilen payı da za
ten alıp götürüyor demektir. O halde bu ba
kımdan da savunulmasını mümkün görmemek
teyiz. 

Mevzuu basite irca edecek olursak, kur ga
rantisi Türk mevzuatına yabancıdır. Yabancı 
Sermaye Teşvik Kanununda yeri yoktur. Eğer 
olsa idi, yabancı sermaye için o zaman bütün 
yabancı sermaye mevzuatında buna kur garan
tisi sistemini getirmiş olmak gerekirdi. Yalnız 
Petrol Kanununa bunu hasretmenin mantıkî 
izahı da olamaz. Ayrıca biraz önce dediğim gibi, 
iki petrol şirketi arasında petrol bulamayan 
için böyle bir garanti yok, ama petrol bulup 
munzam kazançlarını garantiye alan şirket için 
ayrıca böyle bir de munzam garanti veriyorsu
nuz. Bunu tasvip etmek ve iktisadî bir şekilde 
izah etmek mümkün değildir. 

Sayın Topaloğlu'nun verdiği önergeye katı
lıyoruz ve değerli arkadaşlarımın bu önergeyi 
kabul etmesiyle, yıllarca ters işlemiş ve hiç ol
mazsa bundan sonra işlememesini temin edilme
si gereken bir aksaklığı yerinde düzeltmiş ola
cağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, önerge aley
hinde. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, kalkınma halinde 
bulunan ülkelerde yabancı sermayeyi getirmek 
ve ondan faydalanmak bir zarurettir. Yabancı 
sermaye bir takım teminat arıyarak gelir, pet
rol de dahil. Bu teminat arasında kur garanti
si vardır. Ye bizim bünyemizde 1950']erden beri 
alman dıs kredilerde kur garantisi verilmekte
dir. Suıaî Kalkınma Bankasının döviz kredisi 
olarak kullandırdığı tekmil sınaî kredilerde 
kur garantisi verilmektedir. Bu memleketimiz 
için acı bir gerçektir. 

Dış krediye ihtiyaç duyduğumuz sürece, ya
bancı sermayeyi memleketimize getirmek ve on
dan faydalanmak ihtiyacında bulunduğumuz 
sürece bu garantiyi vermek gerekir. Çünkü ik
tisadî bünyesi zayıf olan memleketler zaman 
zaman bir devalüasyona gitmek mecburiyetin
de kalıyor. Hele bizim son 25 sene içerisinde 
10'ar senelik fasılalarla üç defa paramızı değe
ri düşürülmüştür. 1946, 1958, 1970 senelerinde. 
Şimdi hariçten getireceğimiz sermaye ihtiyacı-
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mız varsa, uzun düşünerek hesaplar yaparak 
şu miktarda şu yabancı sermayeyi getirelim 
bundan faydalanalım istiyor isek petrol saha
sı olsun diğer sınaî sahalarda olsun, bu ser
maye ancak bu teminatı almak suretr.de gele
bilir. Vermezsek gelmez. Bizim sistemimizde 
vardır bu. Uzun yıllar uygulanmaktadır, bu ;v~c-
ni bir şey değildir. Petrol sahasında vermezsek 
gelmez yabancı sermaye. Kanunlarımızla, mev
zuatımızla bu kapıyı acıyoruz, ama bir yerde 
buna engel çıkarmak istiyoruz, mümkün değil
dir. O bakımdan önergenin aleyhindeyim. Mad
dede yer alan şekil doğrudur, arz ederim, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor 
mu efendim? 

ENERJİ 'VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde Milletve
kili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan, Sayın 
Ağanoğlu'nun izah ettiği sebepler dolayısıyle. 

BAŞKAN — Pekiyi efendimi. Komisyon? 

GEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSA KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komis
yon katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 48. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 118 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 118. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki kanunlar ve bu kanunların 
ek ve tadilleri ile bunlara istinaden çıkarılan 
karar ve tebliğler, bu kanım hükümleri saklı 
kalmak üzere, petrol hakkı sahiplerine de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üve°?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 120 nci mad
desinin 1 nci fıkrası ile 6558 sayılı Kanunla 
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eklenen 3 neü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 120. — 1. İşletmeciler ve belge sa
hipleri istihdam ettikleri yabancı şahıslar sayı
sının yüzde 25 inden aşağı sayıda olmamak 
üzere Türk vatandaşlarının (Devlet memurları 
hariç) petrol ameliyelerinin her safhasında 
ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı 
memleketlerde veya Genel Müdürlükçe uygun 
görüldüğü oranda Türkiye'deki ilmî ve mesle
kî kurum ve işletmelerde eğitim ve staj görme
lerini, masraflarını üzerlerine almak suretiyle, 
temin ederler. 

3. Bu suretle eğitim ve staj görenler mas
raflarını üzerlerine alan petrol hakkı sahiple
rine karşı mecburi hizmet veya iş mükellefiyeti 
ile bağlı değildirler. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyla.rmıza arz ediyo
rum, Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 50. — 6256 sayılı Kanunun 121 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 121.2. a) Petrol hakkı sahibi Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri bu kanunun 53 ncü 
maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 61 nci mad
desinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 74, 75 ve 80 nci 
maddelerinin sınırlayıcı hükümlerine tabi değil
dirler. 

b) Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel 
teşebbüs tarafından müracaatta bulur.nlan bir 
arama sahasının tamamına veya bir kısmına, iş
bu müracaatı takibeden 15 gün içerisinde, Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri tarafından müracaat 
edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uygulan
maz. Kamu iktisadî, teşebbüslerinin müracaatı 
öncelik kazanır. 

Karasuları dışında arama ruhsat iktisabı 
için yapılan müracaatlarda da bu hüküm uygu
lanır. 

c) Petrol hakkı sahibi Kamu İktisadî Te
şebbüsleri bu kanunun 56 nci maddesinde öngö
rülen mükellefiyete tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üve?.. Yok. Verilmiş bir önerge var, tak
dim ediyorum. 

http://suretr.de
http://bulur.nl
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Başkanlığa 
Hükümetin Petrol Reformu Kanun tasarısı

nın 50 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Giresun. 
İhsan Topal oğlu 

«Madde 50. — 1) Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü tarafından yapılmakta olan bilcümle 
petrol ameliyatı, bu ameliyata mahsus teçhiza
tı ile birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edi
lecek esaslar dairesinde devredilir. 

2.a) Petrol hakkı sahibi kamu iktisadî te
şebbüsleri bu kanunun 33 ncü maddesi, 46 ncı 
maddesi, 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 53 
ncü maddesi, 58 nci maddesinin 1 ve 2 nci fık
raları, 61, 68, 74, 75 ve 80 nci maddelerinin sı
nırlayıcı hükümlerine tâbi değildirler. 

b) Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel 
teşebbüs tarafından müracaatta bulunan bir 
arama sahasının tamamın veya bir kısmına iş
bu müracaatın ilânını takip eden 15 iş günü içe
risinde iktisadî teşebbüsleri tarafından müra
caat edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uy
gulanmaz. Kamu iktisadî teşebbüslerinin mü
racaatı öncelik kazanır. 

Karasuları dışında arama ruhsatı iktisabı 
için yapılan müracaatlarda da bu hüküm uygu
lanır. 

c) Petrol hakkı sahibi kamu iktisadî teşeb
büsleri bu kanunun 56 ncı ve 69 ncu madde
lerinden öngörülen mükellefiyete tabi değildir 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bu mad
denin Hükümet tasarısındaki önemli farkı, ilk 
maddesidir. 

Burada Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
tarafından yapılmakta olan bilcümle petrol 
ameliyatının Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına devri bahis konusudur. 

Kanımca, eskiden beri savunduğum gibi 
Türkiye'de 2 ayrı müessesenin petrol arama 
yapmasında sakıncalar vardır. Öncelikle malî 
bakımdan. Bir taraftan malî imkânsızlıktan 
bahsederiz, bir taraftan da bu imkânları bölme
ye çalışırız. Nitekim tutulan bu yol, son zaman
larda verimsizliği anlaşıldığı için Plânlamada 

da bâzı düşüncelerle bu yoldan ayrılmak is-
istenmektedir. Bunun madde halinde kanunlaş • 
masında yarar vardır. 

Esasen Türkiye Petrolleri MTA'mn devam-
mıdır. Şirket halinde devamıdır. MTA Ensti-
titüsünü ihtisaslaşmış kısımlara ayırmak ge
rekirken, bir de M. T. A.'yı her fırsat düştük
çe tekrar pahalı olan dediğimiz ve gücünü is
ter istemez petrolcülüğün vermiş olduğu çeki
cilikle, o yöne kaydıran bir faaliyet sahasına 
sürüklersek M. T. A Enstitüsü maden arama
larında yetkili, kifayetli ve tesirli olamaz. Onun 
için bu maddeyi başına ilâve ettik. Kabul bu-
yursanız Türkiye Petrollerinin bünyesinde bü
tün petrol faaliyetlerini kanunen toplamış olu
ruz ve yararlı olur. 

Diğer tarafları, bâzı madde farkları ol
makla beraber Hükümet tasarısına uygun ge
lir ve onun diğer tarafına benim bir itirazım 
yoktur. Bilhassa 1 nci madde önemlidir. 

'Saygılarımla, 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner

geye katılıyor mu?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Katılmıyoruz sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergenin dikkate alınması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
221 sayılı tasarının 50 nci maddesi ile de

ğiştirilen 6326 sayılı Kanunun 121 nci madde
sinin Millet Meclisinden geldiği şekilde kabu
lünü saygıyle arz ve teklif ederiz. 

Bitlis Balıkesir 
Orhan Kürümoğlu Cemalettin İnkaya 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Önerge sahibi önergesini izah edecek mi? 

yoksa geri mi alıyor ? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Müsaa

de ederseniz yerimden arz edeyim. 
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'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, diğer maddelerde yapılan değişiklik
ler muvacehesinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı kamu teşebbüsü oluyor. Böyle olun
ca, bu maddede de aynı değişikliğin yapılması 
icap eder. Bu yönden istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde yeniden tedvin 
edilmiş. Meclis metninden bir hayli farklı. Yal
nız o dediğiniz kadar değil, daha farklı taraf
ları var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Daha önemli farklar var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, anlaş
maya varırız herhalde, sayın komisyonun da 
yardımıyla... 

Önergeyi geri mi aldınız efendim ?. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, burada Türkiye Petrolleri Anonim 
ortaklığı 16 hisse mevzuu vardır. O yönden de 
değişiklik talep ediyoruz. Yani onu da kapsa
mış oluyor. Halbuki komisyonun getirmiş ol
duğu metinde namütenaüıi belge alma yetkisi 
vardır. Bunu mahzurlu görüyoruz. Bu sebepler
le önergeyi veriyoruz. 

Hem diğer maddelerindeki değişikliğe uy
gun bir değişiklik yapılmış olmaz, hem de bu 
yön. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet?. Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Aley
hinde. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, değerli Senatörler, Petrol 
reformu kanun tasarısının kanaatimca en 
ehemmiyetli maddesi yüksek komisyonun 
son toplantısında gerçekten mükemmel bir 
hüviyete varmış iken, şimdi bu önerge ile tek
rar sakıncalı bir duruma tasarıyı rica etmiş ola
cağız. Bu itibarla vaktinizin çok kısa olduğunu 
bilmeme rağmen huzurunuzu birkaç dakika iş
gal etmem için izninizi diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, mesele nedir? Müsa-
de ederseniz kısaca arz edeyim. Biliyorsunuz 
Türkiye'de petrol aranacak sahalar belli böl
gelere ayrılmış bulunuyor. Daha evvelki ka
nunda her bölge için her yabancı şirket ve bu 
arada millî şirketimiz en çok 8 arama ve işlet

me ruhsatına sahip olabiliyordu. Dolayısiyle, 
meselâ Türkiye'de 5 tane, 10 tane yabancı şir
ket varsa, bunlar demek ki sekizerden 80 tane 
hak sahibi olabildikleri halde, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı ancak 8 hak ile arama 
yapabiliyor idi. Hiç şüphesiz bu millî imkân
larımızla arama yapma arzumuzu ciddi şekil
de talhdit eden, köstekleyen bir unsurdur. De
ğiştirmeyi düşündüğümüz petrol kanununun 
başlıca şikâyet kaynağını teşkil ediyordu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Millet Mecli
sinde bu tahdit millî şirketimiz için 16'ya çıka
rıldı. Böylece, meselâ Türkiyede gene 10 tane 
yabancı şirket rol alacaksa, bunlar sekizerden 
80 ruhsata sahip olabildikleri halde, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı 10 ruhsatla sınırlı 
kalacak. 

Şimdi bir defa meseleyi prensip yönünden 
mütalâa edelim, sonra da fiilî durum yönün
den mütalâa edelim. Fiilî durum yönündeki mü
talâayı müsaade ederseniz öne almak istiyo
rum. Şmdi aslında Devlet bir sahayı bölebile-
leceğine sahaların açıklık ve kapalılığına ka
rar verebileceğine nazaran, gerektiğinde saha
ların kapanmasını veya bölünmesini sağlayarak 
kendi millî şirketimizin imkânlarını artırmak 
için birtakım tanzimlere tevessül edebilir, Fa
kat, takdir buyuracağınız gibi bu, kanunun il-
ıgili maddelerinin dürüstlükle uygulanması ol
mayacaktır. Bu, millî şirketimiz için tahdit ge
tiren hükmü işlemez hale getirmek için dolaylı 
yoldan Hükümetin tasarrufu şeklinde olacak
tır. Türkiye Devleti bir hukuk devletidir. Dev
letimizi, böyle hukuk devleti için pek de hü-
kemmel olması şöyle dursun doğru bile olma
yacak tasarruflara zorlamaya sebep yoktur. 

Öte yandan, esasen millî şirketimiz, malî 
takat ve teknolojik imkânlar itibariyle bütün 
Türkiye'yi gereği gibi tarayıp, arayabilse ve 
bundan gerekli neticeleri çıkarabilecek güçte 
olsa, aslında yabancı sermayenin gelmesi için 
bunca gayret ve fedakârlığa katlanmayız. Bi
naenaleyh, kendi millî şirketimizin malî ve tek
nolojik imkânlarının sınırlılığı dolayı siyledir 
ki yabancı sermayeye ve şirketlere Türkiye'de 
rol almak için ricacı oluyoruz. Öyleyse aslında 
malî ve teknolijik takatimiz millî şirketimize 
kendiliğinden bir fiilî sınır getirmektedir. O 
halde bu fiilî sınırı, ayrıca bir aritmetik rakam 
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ile kanunî sınır haline getirmek fiilen faydalı 
bir netice getirmedikten başka biraz sonra arz 
edeceğim manevî mahzurları olan bir yoldur. 
Nedir bu manevî mahzurlar ? 

Bir vatan parçası üstünde yaşıyoruz, aslın
da bu vatan parçasının altını üstünü tanımak 
ve bunların imkânlarından istifade etmek bu 
Milletin görevidir ve hakkıdır; ama bu görev 
ve hakkımızın istimalinde teknolojik ve malî 
sınırlılıklarımızın yüzünden yabancıların da 
yardımına ihtiyaç duyup, onları davet ediyoruz 
ve ondan sonra kendi şirketimize dönüp diyo
ruz ki, «Sen, belli bir sınırdan fazla arama ya
pamazsın.» Bu, meseleye bakış açımızdan ters 
düşer, meselenin manevî hüviyetini zedeler. 
Bir memleket, kendi imkânlarının istimaliyle 
mükellef kıldığı ve bunun bir tane olması için 
Hükümetin muhalefetine rağmen kanatların 
birleştiği bir ülkede, bir tek millî şirkette üs
telik 16 gibi bi? sayı ile tahdit etmek gerçek
ten bu tasarının manevî hüviyetini zedeler ve 
memleketimizde izahı oldukça güç bir manevî 
atmosferin teşekkülüne de sebebiyet verir; ya
ni niçin bu memleketin millî müessesesi, «Ben 
şu kadar arama yapabileceğim, bu imkânda
yım» dediği halde, «Hayır sen tıpkı öteki şir
ketler misilli muamele göreceksin ve seni belli 
bir sınır içerisinde tahdit edeceğim» diyelim. 
Niçin, aziz arkadaşlarım niçin? 

«Efendim buna sınırsız hak tanırsak, yaban
cı şirketler bunlardan ürkerler ve gelmezler» 
görüşü de varit değildir. Bakın neden varit de
ğildir arz edeyim. Bir defa millî şirketimiz, mü
essesemiz kendi malî ve teknolojik imkânlarıy-
le sınırlıdır. Binaenaleyh zaten bu sınır millî 
müessesemizi 17 sayısıyla 19 veya 20 sa
yısıyla sınırlamış ise bunu ille 16 ya indirecek
sin demek o müessesenin imkânlarını, işletmesi
ni istememektir. Bu bir defa o müesseseye büt
çelerle verilen tahditlerin, Hükümet program-
larıyle tanınan vazifelerin icabını dolaylı yol
dan ketmetmektir, tahdit etmektir. Bu, böyle
ce o şirkete tahsisat veren şirkete faaliyet 
programı çizen hükümetlerin bütçelerini tas
dik eden Meclis iradesiyle çelişir. Madem ki o 
şirkete birtakım masraflar yapabilecek güç ta-
nımışızdır, madem ki o şirket için bir faaliyet 
programı getirmişizdir, bu programın icabı 16 
yerine, 20 yerde arama yapmayı gerektiriyor

sa, «Hayır yapamazsın» diyeceğiz ki, bu yanlış 
olur. Bu, kendi kendimizi durup dururken bağ
lamak olur. Bizim, yabancı sermaye ve şirketle
re hürmetimiz ve onları davetimiz, kendi gücü
müzün yettiği yerden sonra, tükendiği yerden 
sonra görev almalarını istemek içindir. Yoksa, 
«Bu vatan herkesin malı, biz de burada mi
safir olarak bulunuyoruz onlar 8 aradı haydi 
bizde neyse eski misafir olduğumuz için 16 ol
sun» diye bir ön yargı ile kendi millî müessese
mizi tahdit etmek, gerçekten izahı güç bir du
rumdur. 

Değerli arkadaşlarım, esasen yabancı şir
ketler ve sermaye millî müessesemizin takati
nin dışında kalan sahalar için görev almak üze
re gelecektir. Binaenaleyh, millî müessesemiz 
16 yerine 20 yerde ararsa, «Bizim 4 yerde daha 
arama hakkımız millî şirketinize geçti bizde 
gelmeyeceğiz» diyecekler. Bu, gerçekten fazla 
cazip, mantıkî bir muhakeme olmayacaktır ya
bancı şirketler için. Bugün Türkiye her tarafı 
aranmış, aranma sahaları son derece sınırlan
mış bir ülke olsa da, «Efendim siz millî şirketi
niz için o kadar geniş arama imkânları verdi
niz ki, bizi davet ediyorsunuz; ama biz nerede 
çalışalım» diyebilsin. Yok böyle bir şey arka
daşlar. Türkiye'nin her tarafı bakır. Daha bü
yük bir vatan sathı var ki petrol açısından aran 
ması ieabediyor. O halde niçin kendi şirketimi
zi Hükümetin verdiği malî takat ve Hüküme
tin tâyin ettiği faaliyet programı ve dolayısıy-
le Meclisin tasvibinden geçmiş bir mesaide ay
rıca kanun yoluyla niçin tahdit edelim? Hiç 
ihtiyaç yok. Biz, başından beri yabancı ser
maye ve yabancı şirketlerin Türkiye'den mut
laka çıkarılması gerektiğine inanan tez sahibi 
sayın parlamenterlere karşı, hep birlikte nasıl 
savunduk? Dedik ki, biz önce millî müessese
miz vasıtasıyle, bütün imkânlarımızı kullana
rak kendi petrolümüzü arayıp, işleteceğiz; ama 
millî imkânlarımızın tükendiği yerde; «Eh ne 
yapalım bu, bundan ibaretmiş» demeyeceğiz, 
ondan sonra yabancılara sizin menfaatlerinizle 
bağdaşıyorsa, «Buyurun, petrol bulun, biz de 
istifade edelim siz de kazanasınız» diyeceğiz de
dik. E., bu genel gerekçemiz ile şimdiki tahdit 
kabili telif olabilir mi değerli senatörler? 
Hem Millî müessesemizi malî ve iktisadî imkân
larımızın sonuna kadar geliştirerek elinden ge-
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lenin âzamisini yapacağız, yaptıracağız diyece
ğiz, ondan sonra döneceğiz, «Seni belli rakam
larla tahdit ediyoruz, sen fazla çalışma» diye
ceğiz. Bu gerçekten anlamsızdır, faydasızdır 
ve müsaade ederseniz özellikle değerli Adalet 
Partisine mensup senatör arkadaşlarımıza bu 
noktada hitap etmek istiyorum; bir iki siyasî 
mahzuru da hulus ile arz edeyim. 

Bugün Türkiye'de bu konularda yanlış de
ğerlendirmelere dayanılarak, hatta birbirimizi 
«ihanet» kelimesiyle tavsif edecek ölçüler ve in
safsızlıklar içerisinde suçlayabiliyoruz. Kamu
oyunda birtakım çevreleri millî müessesemizin 
ve millî petrolümüzün sahibi birtakım çevrele
ri de buna karşı bir çeşit yabancı sermaye ve 
şirketler destekçisi muhibbi ilân edebiliyoruz. 
Halbuki Hükümetinizin naçiz bir üyesi sıfatıy-
le arz ediyorum, Türkiye'de herkesin millî pet
rolümüze ve müessesemize başkaları kadar say
gılı olduğuna, tesahup ettiğine ve millî mües
sesemizin sonuna kadar görev yapması gerekti
ğine herkesin inandığı inancındayız. 

Ama bu tahdit getirilirse, bu inancı gölgele
yecek, hilâfmı iddia edecek çevreler için lü
zumsuz yere hak verdirici bir bahaneyi ihdas 
etmiş olacaksınız. Bu bahaneyi lütfen Türk si
yasî havasının açıklık kazanmasını istemeyen
lerin elinden almalısınız. Çünkü bu tahdidin 
hiç bir faydası yoktur ve yabancı şirket ve 
müesseseler için hiçbir korkutacak tarafı yok
tur. 

Hatta size şunu arz edebilirim, Türkiye'de 
ciddî şekilde petrol üreten bir yabancı şirket, 
bu tahdidin önemsiz olduğunu bana beyan et
miştir. Binaenaleyh, yabancı şirketlerin bu tah
ditten dolayı ürkeceklerini ve Türkiye'ye gel
meyeceklerini iddia etmek yersizdir; bizzat 
kendi ağızlarından bunun önemsiz olduğunu, 
ben sorumlu bir hükümet üyesi sıfatıyle dinle-
mişimdir. 

Binaenaleyh değerli arkadaşlarım, gerçek
ten millî imkânlarımızın tükendiği yerde men
faatine uyuyorsa bize petrol bulsun, biz petrol 
kazanalım, onlar da kazanç sağlasınlar espirisi 
içerisinde ve itidal içerisinde ve Türkiye'nin 
ihtiyaçlarına uygunluk içerisinde eser hazırlı
yoruz. Bu eseri son anında böyle bir tahdit ile 
gölgelemeyelim. 

Ben istirham ediyorum, Komisyondaki anla
yışı kabul edelim. Rica ederim. Türk siyasî ha

yatımız için son derece faydalı bir adım atmış 
olacaksınız. Bu 16 tahdidinin katiyen yabancı 
şirketleri ürkütecek yönü yoktur. Yersiz bir 
tahdit olacaktır. Suitefsirlere mesnet teşkil et
mekten, bahane teşkil etmekten öteye fiilî hiç 
bir değeri olmayacaktır.' 

Tekrar ediyorum; Türkiye'de petrol üreten 
ciddî bir müessesenin en yetkili şahsı bu tahdi
din önemli olmadığını, hatta Petrol Kanunun
da yapılmak istenen değişiklikleri benimsedik
lerini sorumlu hükümet sıfatıyle bendenize söy
lemişlerdir. 

Ben imkânlarımın yettiği, dilimin döndüğü-
ölçüde size hem tenik zaruretleri hem siyasî ih
tiyaçları arza çalıştım. Hiç şüphesiz takdirini
ze hürmetkar olacağım, fakat tekrar istirham 
ediyorum, altını çizerek istirham ediyorum, bu 
tahdit lüzumsuz birtakım ithamlara bahane ol
maktan öteye ciddî hiçbir değer taşımaz. Yap
tığımız eseri gölgelemeyelim ve benim önerime 
itibar buyurunuz. Komisyonun metnini kabul 
buyurmak lütfunda bulununuz. Gerçekten bir 
anda Türk siyasî hayatının petrol konusunda 
istismardan ve istirmacılardan kurtarılacağım 
göreceksiniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, size daha ön
ce söz vermek lâzımdı, kusur benimdir; önerge
nin aleyhinde buyurun efedim. 

Yalnız zamanımız çok kısa olduğu için, ar
kadaşlardan kısa kısa konuşmalarını istirham-
ediyorum. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir kanun çıkarken tabiîdir ki, memleket 
yararına en iyi şeklini alması lâzım gelir. İstis
mar konusu oldu diye bir kanuna başka mana 
verilmesi mümkün değildir. Burada bu madde
nin Türkiye'de petrol bulunmasında yararlı ise 
kabulü şayanı tercihtir, yoksa istismar edile
cektir, bâzı çevreler böyle diyecektir diye bir 
kanun çıkarılması kanımca mümkün değildir. 

İkincisi, bilhassa petrol şirketlerinin bun
da mahzur görmemesi tabiî bu bizim teklifi
mizdir aşağı yukarı, bizi kuvvetlendirmiş olu
yor. Zamanla tabiî bunların kabul edilmesini 
yine tavsiye edeceğim, hükümet teklifini. Bu 
bizi desteklemiş olmakla biz de bir nevi kuv
vet kazanıyoruz. 
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Asıl önemli mesele şu değerli arkadaşlarım; 
Petrol Kanunundaki son değişikliğin amacı, 
Türkiye'de petrolü süratle ve fasılasız olarak 
bulup çıkarmaktır. Bunu bulup çıkarmakda, 
bugünkü kanunun 2 nci maddesini 120 nci mad
desiyle birleştirdiğimiz zaman ve verilen öner
ge istikametinde bir karara varacak olursanız, 
önemli hiçbir yenilik gelmemiş olur. Bunu, ye
ni teklif edilen önerge bir bölgede 16 saha al
mak demekle, 400 bin hektarlık bir sahayı 800 
bin hektara çıkarmaktadır. Yabancı şirketlerin 
her biri 400 bin hektar ve on şirket gelirse 4 
milyon hektarı kapatacaktır. Hiç önemli bir 
şeyi ifade etmez. Bu saha kısıtlanmasının, ge
rek maddî ve gerekse manevî baskılarını ya
kından yaşamış bir insanım. Öyle zamanlar ol
muştur ki, elinizdeki sahayı terkedemezsiniz 
petrol vardır; fakat bir yerde petrol bulun
muştur, o bölge içerisinde hareket edemezsi
niz. Bu gibi durumlarda millî kuruluşa bir ha
reket serbestisi vermek gerektir. Ben yine söy
lemek istiyorum ki, yabancı şirketlerin Türki
ye'de bundan sonra, da faaliyetleri sınırlı ola
caktır. Türkiye, demin söylediğim gibi önemli 
bâzı keşifler olmadıkça, bu kanunla dahi ya
bancı şirketler katkıda bulunmayacaklardır. 
Nasıl ki, 1945'te petrol bulunduktan sonra ya
bancı şirketler Türkiye'ye hücum etmişlerdir, 
yine o şartlar ortaya çıktığı zaman gelirler. Bu 
ıgibi teşviklerle veya bu gibi tutulan yollarla, 
memlekette ancak biz kendi kuruluşumuzla 
petrol bulacağız. Onun için, bir milletin ço
cuklarına bu toprak üzerinde rahat çalışabil
meleri imkânını vermek gerekir. 

Ben bu açıdan önergenin karşısındayım. 
Politik değerlendirilmesi veya şirketlerin böy
le demesi, aslında demin söylenen biraz şeyi
me gittiği için söylemiştim, aslında beni şah
sen hiç ilgilendirmez. Doğru yolu bulalım. Be
nim önergem kabul edilmediğine göre, ben Hü
kümetin tasarısına katılırım; doğrusu budur 
ve kabul edilmelidir. Edilirse memlekette petrol 
bulunur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Öner.ge sahibi Sayın Kürüm-

oğlu, buyurun. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Muhterem üyeler; 
Önergemin bir tartışmaya yol açacağını hiç 

tahmin etmediğim için ve Grup sözcümüz tara-
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fmdan cevaplandırılacağı kanaatiyle bir hazır
cını da yoktu. 

Yalnız, daha evvel maddenin Grup sözcü
müz tarafından incelenmesi ve Grubumuzda 
münakaşa edilmesi sırasında vardığımız bâzı 
sonuçlar vardır. Bunları izah zaruretini his
settiğim için, sayın Bakanın açıklaması ve di
ğer aleyhte konuşan sayın üyenin izahları kar
şısında, açıklamak zaruretini hissettim. 

Şimdi bir defa, madde teknik yönünden de
ğişikliğe maruz kalmaya mecburdur. Çünkü, 
diğer maddelerde biz Türkiye Petrolleri Ano 
nim Ortaklığını esas aldık ve buna dair deği
şiklikler yaptık. Bu maddenin dört yerinde 
kamu İktisadi Teşebbüsleri ibaresi vardır. Bun
ların yerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı kelimesinin yazılması lâzımdır, bir. Değişik
lik gerektiren sebeplerin başında bu var. 

İkincisi; şimdi 121 nci maddenin (b) bendi
ni incelediğimiz zaman görüyoruz ki : «Arama 
ruhsatnamesi iktisadı için özel teşebbüs tara
fından müracaatta bulunulan bir arama saha
sının tamamına veya bir kısmına, işbu müra
caatı takip eden 15 gün içerisinde, Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri (Ki, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı oklu) müracaat edildiği takdirde 
52 nci madde hükmü uygulanmaz. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (Değişik şekliyle 
okuyorum) müracaatı öncelik kazanır.» Şimdi 
ve bu hüküm «karasuları dışında arama ruh
satı iktisabı için yapılan müracaatlarda da uy
gulanır». ibaresiyle bitiyor (b) bendi. 

Şimdi bunu etraflı olarak düşünmeye ve 
hissî olmamaya gayret etmek mecburiyetinde
yiz. Bu öyle bir mevzu ki hissi olarak üzerinde 
konuşulabilir Evet, vatanının bu memleketin 
evlâtlarının hakkı olan bir hususu başkaları
na kaptırmayalım gibi düşünülebilir; fakat bu 
bir hissi görüştür kanaatindeyiz. Çünkü, bir de
fa, Türkiye'de biz bugün yabancı sermayaye 
muhtaç değiliz diyebiliyor musunuz? Değilsek 
bu hükümde ben de sizinle beraberim; ama 
muhtaç isek o halde bu hükmü bu şekilde ge
tiremezsiniz, hakları ihlâl eder. Hukuk devle
tiyiz. Hakların ihlâlini şuradan getiriyorum; 
bir şirket veyahut bir özel teşebbüs veya ya
bancı şirket bir sahada petrol olduğu kanaati 
ile arama ruhsatı için müracaat etti, siz Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına 15 gün içûri-
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sinde müracaat etmek sureti ile sahayı kapat
ma yetkisi verdiğinize göre bunun lıerhalûkâr-
da suistimal edileceğini veya- hiç olmazsa kapat
mak düşüncesi ile, arama olsun olmasın veya 
o sahada petrolü çıkarmak niyeti ile ol
sun olmasın, mutlaka o sahayı kapatmak niyeti 
ile yarın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
müracaatta bulunacaktır. Siz 15 gün içerisin
de buna hak tanıdığınıza göre onun önceliğini 
tanımaya mecbursunuz. Mahzur buradadır. Bu 
suretle 15 gün müddetle Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına veya kamu iktisadî teşeb
büslerine bu hakkı tanıdığınız müddetçe ya
bancı sermayenin gelmesini engelleyen bir so
nuca varmış olacaksınız, ki bu bugünkü Tür
kiye'nin şartları ile kabili telif olan bir husus 
değildir. 

•«52 nci madde hükümleri uygulanmaz» di
yor. 52 nci maddeye bakıyorsunuz; «Aynı ara
zinin bir kısmı veya bütünü için birden fazla 
tüzel kişi tarafından arama ruhsatnamesi talep 
edilirse, bu müracaatlar ihtilaflı sayılarak bu 
kanunun ihtilâfların haline ait hükümleri gere
ğince işlem yapılabileceği gibi, icabında ihtilâf
ların haline ilişkin hükümlerin uygulanmasına 
gidilmesinden de bir petrol hakkı iktisabı için 
yapılan bir talebin kabul veya reddedilmesinde 
göz önüne alınması gerekli kıstaslara göre bir 
tercih yapılmak sureti ile karar verilebilir.» di
yor. Siz bu imkânı da ortadan kaldırmış oluyor
sunuz. Bu imkânı ortadan kaldırırsanız, bir de
fa eşit şartlar içerisinde hakem huzuruna git
meyen bir şirket gelip benim memleketimde 
petrol aramak için milyonlarını yatırmaz beye
fendiler. 

©u sobeple diyoruz ki; Millet Meclisi met
ninin kabulünde fayda vardır. Çünkü, Millet 
Meclisi metni biraz evvel arz ettiğim değişik
likleri, ma.hzurları, bertaraf eden bir metin
dir. 121 nci maddede diyor ki ; 

«a) Devlet adına faaliyette bulunan petrol 
hakkı sahibi kuruluş, bu kanunun (ki burada 
diğer maddelere göre Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı olduğu) 53 ncü maddesinin ikin
ci ve üçüncü fıkralarına tabi olmamakla bera
ber bu kuruluş bir bölgede azamî 16 adet arama 
ruhsatı alabilir.» 

16 adet arama ruhsatı alan Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı 16 ruhsat sahasında şa

yet petrol çıkarabiliyorsa kendisiyle beraberiz. 
Hepsini isletebiliyorsa veyahut hepsinde arama 
yapabiliyorsa kendisi ile beraberiz; fakat bu
gün kü şartlarla bunu yapacağına da kani de
ğiliz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu
dun 16 sahayı birden kapatsa dahi 16 sında bir-
ren arama imkânına sahip değildir. Bunu mad
dî gücü itibarı ile söylüyorum. Buna rağmen 16 
yi biz teklif etmiş oluyoruz. Yani Millet Mecli
si metni kabul edildiği zaman 16 sahayı biz ka
bul etmiş oluyoruz. Böyle olunca; Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının gücünü ele dikkate 
almak sureti ile 16 rakamının Millet Meclisin
den geldiği şekilde benimsenmesinde isabet var
dır. 

Diğer taraftan Komisyon metinin (b) 
bendi metinden çıkarılmış oluyor. Cırka-
rılmasmm faydası da, eşit şartlarla, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bir ya
bancı şirket gerek ihtilâflarda, gerek saha ka
patmasında eşit haklara sahip olacaktır. 
Gerçi yine de maddenin metninde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına bir öncelik, bir ter
cih hakkı tanınmaktadır; ama hiç olmazsa ihti
lâf vukuunda eşit haklara sahip olacaktır. Bun
lar yabancı seımayenin birer teminatıdır. Bun
ları kapadığınız takdirde bütünü ile bir devlet
çilik görüşünü bu petrol reformu tasarısına hâ
kim kılmış olacaksınız. Halbuki Adalet Partisi 
olarak biz bütünü ile bir devletçiliğin karşısın
dayız. Biz bunu memleket şartlarına, memle
ket çıkarlarına, Devletimizin dış münasebetle
rine uygun bulmuyoruz. Bu itibarla önergemi
zin kabulünde isabet vardır. Arkadaşlarım lüt
fetsinler, metni iyice tetkik etmek sureti ile 
kanaat sahibi olsunlar; ondan sonra şayet ger
çekten dediğimiz mahzurlar yok ise takdirleri 
kendilerine aittir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZDI 

KABAAĞAOLIOÖLU (Afyon Karahisar) — 
Komisyon adına söz istiyorum sayın Başkanım. 

SUPHİ GÜ3SOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Önergenin üzerinde söz rica ediyorum sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — üzerinde söz veremem efen
dim. 
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Î S U P H İ GrÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Al ey kinde söz rica ediyorum sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşuldu efendim. 
Komisyon adına, konuşmak üzere sayın Kâ

zım Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZİM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım: 

Petrol Reformu Kanun tasarısının nirengi 
maddelerinden bir tanesi de huzurunuzda görü
şülmekte bulunan 50 nci maddedir. Yani 6326 
sayılı Kanunun 101 nci maddesi ile ilgili konu
dur. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu madde ile il
gili müzakereler Komisyonumuzda derinliğine 
mesele ele alınmak suretiyle, bütün arkadaşları
mızın fikir ve kanaatleri değerlendirilmek su
reti ne petrol Reîormu Kanun •tasarısının en 
mühim hususlarından birisinin tedvinine gay
ret gösterilmiş ve bu yolda Petrol Kanununun 
amacına uygun bir neticeye varılmak sureti ile 
tedvin edilmiştir. Kaldı ki; sayın Bakanın da 
izah etmiş olduğu gibi Türkiye'de hizmette bu
lunan bütün petrol şirketlerinin özel temsilci
leri de Komisyonumuza çağırılmak sureti ile 
fikirleri alınmış, Türkiye'deki petrolle ilgili ça
lışmalarının atisinin teminatını, Devlete büyük 
bir ağırlık getirmek isteyen bu kanun tasarısı 
ile getirilmiş bulunan hukukî ortam içerisinde 
hangi yoldan intaç edeceğinin de eleştirisi 
yapılmıştır. Sayın Bakanın ifade etmiş olduğu 
'gibi özel petrol şirketleri.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hüküm 
Açık. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZIM 
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Müsaa
de ediniz beyefendi, dinleyiniz. 

Özel petrol şirketlerinin ifade ettikleri de 
Türkiye'de bu maddenin tedvini ile özel teşeb
büsün hizmetten geri kalamayacağı kanaatinin 
ağırlık kazandığı istikametindedir. Shell'in, 
Mobil'in bütün mesul şahısları demiştir ki; 
«bunun getirilmesi bizim hizmetlerimizi hiç bir 
surette sekteye uğratmaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, amaç maddesinde 
Türkiye'de en güçlüsünü T. P. A. O. olarak 
kabul ettik. Yani Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığını kabul ettik. Millî bir şirketimizdir. 
Bu şirketin sınırsız olarak arama imkânına 
sahip olduğunu bir an için kabul edelim. Bu 
sahalarda çalışma teknik kadroya, yetişmiş eki
be, ekipmana, paraya vabeste, tecrübeye va
beste. Namütenahi sahalar üzerinde çalışması 
teknolojik bakımdan, fizikman mümkün değil
dir. İstediğiniz kadar geniş sahalarda arama 
imkânını bu kanunla getiriniz; fakat mutlak ve 
mutlak T. P. A. O kendi imkânları ile mukay
yet olan maddi imkanları ile, kadro imkânla
rı ile, tecrübe imkânları ile mukayyet olan bir 
sınır içerisinde çalışacaktır. O halde, burada 
getirilmiş olan maddenin mahsusu aslında sa
yın Vekilin de izah etmiş olduğu gibi yıllardan 
beri Türk Politika hayatında petrolle ilgili o 
konularda meydana getirilmiş bulunan kötü 
ortamı temelinden silmektir. «Türk Petrolü, 
millî petrolümüz sömürülüj^or» denilİ37'or. As
lında 3,5 milyon tonluk bir petrol çıkarıyor
sunuz. Bugün kullandığımız bunun çok ötesin
de. Civarınızdaki memleketler 90 milyon ton, 
170 milyon ton, 150 milyon ton gibi büyük ra
kamlara ulaşmışlar, Siz hâlâ daha 3,5 milyon 
tonu millî menfaatler istikametinde kullanma
dan öteye bunun sömürüldüğünü iddia etmek 
sureti ile sokak politikası ile Devleti ve hizmet 
görenleri yıpratma peşindesiniz. Binaenaleyh, 
bu kanununun amacı içerisinde dört ana husus 
vardır: Bunlardan birisi ekonomiktir, ikinci
si teknolojiktir, üçüncüsü sosyaldir, dördüncü
sü siyasî amaçlardır. Her kanunun tedvininde, 
her kanunun hazırlanışında bu hususları nazarı 
dikkate alınmak mecburiyeti vardır. Bunaena-
leyh, bu kanunu hazırlayan insanlar da bu 
amaçlara cevap verecek nitelikte bir hukukî 
hükmü yerine getirme yolunda gayret göster
mişlerdir. Binaenaleyh ben, sayın Bakanın ifa
de ettiklerine aynen iştirak ediyorum. Sayın ar
kadaşım İhsan Topaloğlu'nun sözlerini isabet
li göremiyorum. Çünkü, yıllardan beri Türk 
politika arenasında, 1954 den itibaren petrol 
konusu politikanın ana mihverini teşkil etmiş 
ve buna sahip olan, bu hizmetleri Türkiye'nin 
menfaatleri doğrultusunda görmek isteyen ik
tidarları yıpratmak için bir koz olarak kulla
nılmıştır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Komi-
nistlerin vasıtası. 

— 546 — 
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KÂZIM KARAAĞ AÇLIOĞLü (D e va mPa) 
— Kini olursa olsun, hangi muhalefet partisi 
olursa olsum bunu yıllardan beri bu şekilde is
tismar etmiştir. 

BAŞKAN — Yani bu sebeplerden katılmı
yorsunuz değil mi efendim1? 

Sayın Karaağaçlıoğlu... 

KÂZIM KARAAĞ AÇOĞ LU (Devamla) — 
Bırakınız arkadaşlar, bu maddeyi koyalım. 16 
ruhsat yeri yerine millî kuruluşumuz olan 
T. P. A. O'ya kamu iktisadî teşebbüslerine, 
hangisine derseniz deyiniz, bunlar Türkiye'nin 
bütün sathında imkânları olduğu nispette pet
rol aramasına gayret etsinler, çalışsınlar ve bu
nu istismar etmek isteyen birtakım kuruluşlar, 
mihraklar da bu slogandan mahrum olsunlar. 
Yarın bu en güzel niyetlerle getirmiş olduğu
muz Petrol Reformu Kanunu tasarısını dahi, 
bu yönden eleştirmek suretiyle yine ileride Tür
kiye'nin siyasî hayatında birtakım kötü emel
lerin vasıtası olmaktan öteye gidemeyecektir. 
Bunları bertaraf etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçoğlu, neden 
katılmadığınızı lütfen bağlayınız? 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, bir soru soracağım. 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂZIM 
KARAAÖAOLIOLU (Devamla) — Bu itibarla 
bu önergeye Komisyon olarak katılmıyoruz. Bu 
bir gerçeğin ifadesidir ve bu madde yerinde 
tedvin edilmiştir. Binaenaleyh, millî menfaat
lerimize uygundur, En güçlü kuruluşumuz ola
rak T. P. A. O. Türkiye'nin potansiyelini, onun 
imkânını temsil etmektedir. Teknik gücünü 
temsil ediyor, malî gücünü temsil ediyor, Türk 
Millî menfaatlerini temsil ediyor. Bu şemsiye 
altında tahakkuk edecek olan hizmetler, başka 
hizmetlerden daha güçlü olacağını kabul et
mek, aslında bu şirketi peşinen hizmete koşma
mak demektir. 

Binaenaleyh, ben bu itibarla Komisyon ola
rak katılmadığımızı ifade ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Peki, efendim. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Soru soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müzakere bit
ti efendim. Önerge üzerinde neden katılmadıkla

rını izah ettiler; ama çok mühim görüyorsanız, 
maddeye vuzuh getirmesi bakımından sualinizi so
run. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergenin 'dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan kaça kaç?.. 

BAŞKAN —• Yalnız bu madde de öyle zan
nediyorum ki, demin bahsi geçerken Hükümet ve 
Komisyon katıldığını beyan eder işaretlerde 'bu
lundular, daha önce kabul edilmiş olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı tâbirinin, Kamu İk
tisadî T eş elbh üsleri tâbiri yerine geçmesi suretiyle, 
maddenin o yolda 'düzeltilmesi şekliyle oya arz 
ediyorum. Yani maddede bulunan Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, zatıâlinizin değiştirme yetkisi var mı, 
bilmiyorum? 

BAŞKAN — Hayır, teklifinizin o kısmını, be
nim... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) —- önergem
de 'bu husus yoktur. Ben de o hususu değiştirmi
yorum, çıksınlar bakalım işin içinden. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, onu Hükümet. 
ve Komisycn teklif edebilir, daha önce kabul edil
miş olan bir esası yürütmek için. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, daha evvel kabul edilen 
bir önerge ile «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» tâ
biri «Tüıkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» ola
rak değiştirilmiştir. Dolayısıyie bütün maddeler
deki tâbirin değiştirilmesi gereklidir. Hükümet 
olarak 'teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Macldelerdekilerin değiştirilme
si gerekir. 

O şekilde 50 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Madde 51. — 6326 sayılı Kanunun 124 ncü 
'maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 124. — 1. Müsaade istihsal 'etmeden 
jeolojik İstikşaf yapanlar 500 liradan 1 000 lira
ya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
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2. Arama rulısatnamesi, işletme rulısatnamesi 
veya belge •almaksızın jeolojik istikşaftan gayri 
petrol ameliyelerini yapanlar 5 000 liradan 
25 000 liraya kadar 'ağır para cezası veya bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası veya her ikisi ile 
birlikte cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ermeyenler... Madde kaimi edil
miştik. 

Madde 52. — 6326 sayılı Kamınım 125 ııci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 125. — 1. Bu kanıma göre israf ve
ya tehlikeli fiilleri yapanlara, 'bu fiilleri tespit 
olunacak bir süre içinde durdurmaları için, Genel 
Müdürlük tarafından emir verilir. Bu türenin 
sonunda israf veya tekiikeli fiil devam ederse, de
vam ettiği her gün için failleri 5 000 lira ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Yukarda yazılı fiillerden 'dolayı önemli ve 
tamiri kabil olmayan bir hasar meydana gelmiş
se, failleri hakkında bir aydan altı aya kadar 
hapis cezası veya fiilen devam ettiği her gün için 
5 O00 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zası veya bu cezalardan her İkisine birden hük-
moiunu,'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miş tL*. 

Madde 53. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 132 nci maddesi
nin 1, 3 ve 4 ncü fıkı al arı aşağıdaki şeklide de
ğiştirilmiştir : 

Madde 132. — 1. Petrol hakkı sahibi hu ka
nuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararna
melere, emirlere veya müsaade, arama ruhsatna
mesi veya işletme ruhsatnamesi veya belgede ya
zdı şartlardan her hangi birine riayet etmediği 
takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 gün zar
fında bunlara riayeti aksi takdirde verilen mü
saade, arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsat
namesi veya belge ile ilgili ameliyelerin geçici 
bir süre içinde durdurulabileceğini veya doğru
dan doğruya fesih müeyyidesinin uygulanacağını 
ihbar öder. Bu ihbara rağmen 90 günlük süre
nin bitiminde petrol halikı sahibinin riayetsizliği 
devam ederse Genel Müdürlük ameliyeyi 90 gün
den a.z ve 180 günden çek olmamak üzere geçici 
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olarak durdurabileceği gibi müsaade, arama ruh
satnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin 
doğrudan doğruya fesihi için Balkana teklifte bu
lunabilir. 

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. Fehis kararı Genel Müdürün teklifi üze
rine Bakan tarafından, geçici durdurma kararı 
ise Genel Müdür tarafından verilir. 

ORHAN KÜKÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, 'ekseriyetimiz yok, yoklama istiyorum. 

BAŞKAN — Tek başınıza isteyemezsiniz. Beş 
üyenin ayağa kalkması veya beş üyenin istemesiy
le... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sizin tak
dirinize bırakıyorum. Varsa devam 'edin. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ne de
mek? Şimdiye kadar var mıydı?.. 

BAŞKAN — Saym üveler bir hususu açılda-
mak mecburiyetindeyim. Üyeleri müzakeratın her 
safhasında salonda 'bulundurmak mecburiyeti Baş
kanlığa verilmemiştir. Tüzüğümüz yoklamanın 
ne zaman yapılacağını, ne şekilde isteneceğini 
açıkça beyan etmiştir. Bu itibarla müzakeratın 
her safhasında burada Başkanlığın ekseriyet ara
ması mecburiyeti yek tur. Eğer usulüne göre iste
nirse her zaman yoklama yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştik. 

Madde 54. — 6558 ve 6987 -sayılı kanunlarla 
değiştirilmiş bulunan 6326 sayılı Kanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 6558 
ve 69S7 sayılı kanunlarda; «İcra Vekilleri Heye
ti», «Vekil», «Vekâlet», «Petrol Dairesi» ve «Re
is» tâbirleri sırası ile «Bakanlar Kurulu», «Ba
kan», «Bakanlık», «Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü» ve «Genci Müdür» olarak, 8 ııci kısmın 1 nci 
bölüm başlığı «Petrol Eğitimi» ve aynı kısmın 
2 nci bölüm başlığı «Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yapacakları petrol ameliyeleri» olarak değiş
tirilmişlerdir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miş tL\ 

Ek madde 2. — Bir belgeye 'dayanılarak pet-
ro - kimya tesisleri için 112 nci madde gereğin
ce ithal edilen hammadde, yardımcı 'kimyasal 
maddeler, işletme malzemeleri ve bünye sine giren 
diğer malzemelerle imal olunan petro - kimyasal 
maddeler doğrudan doğruya veya petrol 'ameli
yatı sayılmayan bir faaliyet- yoluyie Türkiye dâhi
linde 'kullanılmak veya satılmak üzere devredildi
ği takdirde 112 nci 'maddenin 5 nci fıkrası hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştik. 

Çerçeve 54 ncü 'maddeyi daha evvel kabul 
edilmiş elan ek - 1 ve ek - 2 nci maddelerle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenle:'... Kabul 'edilmiştir. 

Madde 55. — 6326 sayılı Kanunla bu kanu
nun ek ve tadillerinde aşağıda belirtilen maddeler, 
fıkralar, bentler ve ıbülüm haslıkları 'kaldırılmış
tım : 

6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 37 nci fık
rası, 16 nci maddesi, 21 nci maddesi, G9S7 sayılı 
Kanunla değiştirilen 22 nci maddesi, 27 nci mad
denin 4 ncü fıkrası, 28 nci maddesi, 29 ncu mad
desi, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d), (f) ve 
(i) bentleri, 51 nci maddenin 1 ncü fi İcrası, 76 nci 
maddenin ikinci paragrafı, 100 ncü maddesi, 
6558 sayılı Kanunla değiştirilen 101, 102, 103, 
104, 105, 106 ve 107 nci maddeleri, İCS nci mad
desi, 6987 sayılı Kanunla değişik 109 ve 110 ncu 
maddeleri, 6558 sayılı Kanunla değişik 111 nci 
maddesi, 117 nci maddenin 2 nci fıkrası, 121 nci 
maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ile 6 nci kısım
daki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci bölüm başlıkları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye'?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
mişti/. 

Madde 56. — 6326 sayılı Kanunla bu kanunun 
ek ve tadilleri olan kanunlara 'aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilen arama ruhsatnameleri
nin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte bulunan 

hükümlere tabidir. Arama ruhsat namesinin kıs
men veya tamamen devri halinde de hüküm böy
ledir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yele. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştik. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce İçendi arama sahasında keşif yapan 
aracıya Petrol Kanununun 55 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince tanın
mış olan müddet, kanun yürürlüğe girdiği tarih
te bu kanunla kabul olunan 3 yılı aşmış olsa bi
le devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
in işti J. 

Geçici madde 3. -— İşbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kanunun 58 nci maddesi ge
reğince işlemeye başlamış bulunan müddetler es
ki hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü ge
çen müddetlerin 'geri kalan kısmı, yeni kanunun 
tayin ettiği müddetlerden uzun ise bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müdclelin 
•goemcsi ile müddet tamamlanmış olur. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteven sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. —• İşbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilen işletme rulı sat nameleri
nin müddeti verildiği tarikte yürürlükte bulunan 
hükümlere tabidir. İşletme ruhsatnamelerinin kıs
men veya tamamen devri halinde de hüküm höy-
iedis. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın. üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarikte 5 yı'l ve daha fazla nakledilmiş elan 
zararlar müteakip yıllara devredilemez. 

BAŞKAN Madde üzerinde söz isteven sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — İşbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kanunun 68 nci maddesi gere
ğince işletmeye başlamış bulunan 'müddetler eski 
hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü geçen 
müddetlerin geri kalan kısmı veni kanunun tâvin 
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•ettiği müddetlerden uzun ise, bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geç
mesi ile tamamlanmış olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 7. •—• Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce verilmiş olan belgelerde yazılı 
müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte bulu
nan hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — 6558 ve 6987 sayılı kanun
larla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun ver
gilendirme başlığını taşıyan 6 neı kısmında yer 
alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hükümler 
ibu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
takvim yılı başında yürürlüğe girer. Bu kanunun 
yürürlüğünü takibeden takvim yılı başına kadar 
vergilendirme ile ilgili esiri hükümlerin uygulan
masına devam edilir. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 'söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

Geçici madde 9. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
B;afcanlığı Petrol Dairesi Reisliği ile Akaryakıt 
Dairesi Başkanlığı personelinin atanmaları, mük
tesep hakları saklı kalmak üzere, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu gereğince Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolara, bu ka
nun hükümleri gereğince yapılır. Bu işlemler bir 
ay içinde bitirilir. 

BAŞKAN — Geçici 9 ucu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 10. — Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünde teşkili öngörülen Teftiş Kuruluna, 
öncelikle halen Akaryakıt Baş Kontrolörlüğü ve 
kontrolörlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar bir 

ehliyet sınavından geçirilir ve kazananlar müfet
tiş olarak atanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen geçici maddelerle birlikte çerçe
ve 56 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler Madde kabul edilmiştir. 

Madde 57. —' Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil
miştir. 

^ladde 58. —• Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
221 sayılı tasarının 50 nci maddesi yanlış ka

bul edildiğinden yeniden müzakeresini ve Millet 
Meclisi metninin aynen kabulünü saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

(İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu, Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri, Giresun Üyesi İhsan Topal-
oğlu, İzmir Üyesi Nazif Çağatay, İstanbul Üyesi 
Fikret Gün doğan ayağa kalkarak çoğunluğun ol
madığını beyan etmişlerdir.) 

BAŞKAN — Zili çalıyorum, usulüne uygun 
yoklama, yapacağım efendim. 

Müddetimiz dolmuştur, bu önerge önümüzde
ki birleşimde işleme 'tabi tutulur. Yoklama yap
maya da lüzum yoktur. Açık oylamanın da gele
cek birleşime bırakılması gerekiyordu. Bu ne
denle 5 . 4 . 1973 Perşembe günü sat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

< 6 > •<••• 
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IV - SORULAR 

A) YAZILI SORUL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Nemrut Harabelerini turistik 
bölge haline sokacak etüt ve projenin mevcut 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz AkcaVın 
cevabı, (7/113) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

24 . 2 .1973 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

1. — Tarihî Nemrut Dağı Malatya ilinin 
Pütürge ilçesi sınırı içindedir. Malatya - Pü
türge yolu açılmıştır. Nemrut Dağı Büyüköz 
köyüne 8 km. mesafededir. Adıyaman üzerin
den gidecek turistler 320 km. lik yol katetmek 
zorluğu içindedir. Malatya'dan İm yol 90 km. 
ye inmektedir. 8 lan. lik yol için belki de on-
binlerce turist bu mahrumiyet bölgesine git
mekten mahrum kalmaktadırlar. Dünyaca önem 
taşıyan Nemrut harabelerini turistlerin akın 
edeceği bir turistik bölge haline sokacak etüt 
ve proje mevcut mudur? 1973 yılında bu 8 km. 
lik yolun yapımı ile orada barınacak bir kaç ba
raka acilen kurma cihetine gidilecek midir? 
Büyüköz köyü bu hususta etütcülere yardımcı 
olacaktır. 

2. — Yazıhan bucağına bağlı eski ismi An-
sur yeni ismi Buzluk tarihî bir Roma şehri
dir. Bugün hâlâ kiliselerin kalıntılarıyla. Gök
delen kayalardaki kale durumundaki yerleşim
leri ayaktadır. Manzara, şu ne Malatya'ya, ya
kınlığı birçok sayıda turist celbine ne yapıla
cak tesislerle turistik sayfiyeye elverişlidir. Bu
rası için Bakanlığın bir etüt ve projesi mevcut 
mudur 1 

v/E CEVAPLAR 

[R VE CEVAPLARI 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 
Plânlama Dairesi 

Başkanlığı 29 . 3 . 1973 
M.P.M. 

995-7159 
Konu : Nemrut harabeleri Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
(Kanun 1 ar Müdürlüğü) 

İlgi : 27 . 2 . 1973 gün ve 16630 - 1230 - 7/113 
saydı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazılarında, Cumhuriyet Se
natosu Malatya. Üyesi Sayın Hamdi Özer'in 
Nemrut harabelerini turistik bölge haline so
kacak etüt ve projenin mevcut olup, olmadığı 
hakkındaki sorusunun yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda gereği rica edilmektedir. 

Önerge cevapları aşağıda sunulmaktadır. 
1. — Nemrut dağındaki harabeleri 1967 Tu

ristik Yollar Programı çerçevesinde Kân bo
ğazından itibaren 5 532 000 TL. sı harcanarak 
14 km. lik bir yol açılmıştır. Bu yolun son du
rumu Bakanlığımız elemanları tarafından etüt 

; edilmiş ve etütler esnasında yörenin turizm çe
kiciliğini oluşturan bâzı arkeolojik değerlerin 
tahribi müşahade edildiğinden 16 Şubat 1972 gii-

i nü Bakanlığımız Plânlama Dairesi Baska.nlifrı-
nm koordinatörlüğünde, Ankara Üniversitesi 
Rektörünün, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 
Eski Eserler ve Müzeler Gene] Müdürlüğü, Or
man Bakanlığı Eğitim. Yayın ve Millî Parklar 
Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bakanlığı
mız Turizm Genel Müdürlüğü ilgililerinin işti
rakiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, 
mevcut yolun devamlı bakımla, hizmet arz ede
bilecek durumda tutulması. 1973 yılı içerisin
de ilgili kuruluşların iştirakiyle Adıyaman ve 
çevresinde bir envanter çalışmasının yapılma.sı 
ve 1974 yılı içerisinde alt ve üst yapı koordi
nasyonu için aynı kuruluşların ortak çalışmala
rı kararlaştırılmıştır. 
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Bakanlığımız, mevcut turist akımının orta
ya çıkardığı konaklama sorununu, Adıyaman 
ve Kâhta'daki konaklama tesisleri ile çözümle
me çalışması içerisindedir. Bu amaçla, Kâhta' 
da Bakanlığımız yardımları ile belediye binası
nın üzerinde 36 yatak kapasiteli bir konakla
ma tesisi gerçekleştirilmektedir. Konaklama so
rununun çözümlenmesi çalışmaları içerisinde 
bâzı teklif konaklama tesisleri yatırımlarına 
yardım hususu da Bakanlığımızca incelenmek
tedir. 

Konaklama sorununun Nemrut dağındaki 
harabelere yakın kesimlerde çözümlenmesi hu
susuna 16 Şubat 1973 tarihinde yapılan top
lantıda» eski eserlere asgarî 500 m. den fazla 
yaklaşılmaması gerektiği ve ayrıca görünümü 
bozacağı nedeniyle Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü tarafından şiddetle karsı çıkıl
mış ve sakıncalı bulunmuştur. 

2. — Bakanlığımızın, Tazıhan bucağına, bağ
lı Buzluk çevresinde herhangi bir etüt veya pro
jesi mevcut değildir. Bakanlığımızın plânlama 
çalışmaları öncelikle 6/12209 sayılı kararname 
ile belirlenen turistik gelişme bölgesinde ve 
8 .2 .1973 gün ve 7/5811 sayılı kararname ile 
Turistik Gelişme Bölgesi kapsamı içerisine alı
nan Kapadokya bölgesinde- gerçekleştirilmek
tedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Erol Yılmaz Akça! 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gazianterj Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, bâzı eski eserlerin imar duru
muna dair yazılı soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma 'Bakanı Erol Yılmaz AkçaVın Cevabı. 
(7/77) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ile İmar 
ve İskân ve Turizm ve Tanıtma Bakanları tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygı ile arz ederim. 

Gazia ntep Seııatörü 
Salih Tanyeri 

So.ru : 
Gaziantep şehrinde Kemikli Bedesten, Meci

diye hanı ile birlikte eski eser olarak bilinen 

3 . 4 . 1973 0 : 1 

ve turistik değeri olan Nakıp Hamamı, İmarda 
bu karakteri ve kısmen yeşil saha olarak mu
hafaza edilmiş ve sahiplerinin müteaddit inşaat 
talepleri bu nedenle -reddedilmiş olmasına rağ
men. sahip değiştirdikten sonra inşaat ruhsati
yesi verilmiştir 

1. — Nakıp Hamamı eski eser midir, değil 
midir? Eski eserse bu karakteri ile yerine nasıl 
inşaat yapılmasına müsaade edilmiştir? Eski 
eserlik vasfı kaldırılmışsa niçin ve nasıl ve han
gi tarihte kaldırılmıştır? 

2. — Mecidiye hanı, Kemikli bedesten, na
kıp ham üçüncüsü bu inşaatla turistik değerini 
muhafaza edebilecekmidir? 

3. —• Bu yer için İmar tadilâtı yapılmışmı-
dır? Hangi tarihte yapılmıştır? Bu tadilât tas
dik edilirken gayrimenkulun bu vasfı ve beş 
yolun kavşağı olması dolayısıyle trafik duru
mu dikkat nazarına alınmış mıdır? 

4. — Yansen plânında mevcut ve açılmasıy-
le şehrin trafiğinde büyük rahatlık meydana 
getirecek yeni sebze hali ile Pişiciyi birleştiren 
cadde bu inşaat ile nasıl bağdaştırılabilecektir? 

o. — Bu yerin, eski eserlik vasfı kaldırıl
mışsa, kısmen yeşil saha ve kısmen yola katıl
mak suretiyle kullanılmasında kamu yararı hat
ta trafik zorıınhığu varmıdır? Varsa bu in
şaatla çözümü güçleşmiş olmamakta mıdır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : XIV — 125 - 7076 29 . 3 . 1973 

Konu : Gaziantep Senatörü Salih 
Tanyeri'nin soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Md. 
7/74 -15722/903 sayılı yazı. 

Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri'nin ver
miş bulunduğu yazılı soru önergesinde adı ge
çen han, hamam ve bedestenler hakkında Va
kıflar Genel Müdürlüğünden yapılan soruştur
ma sonunda. Gaziantep'te: 

1 — Mecidiye Han, Kemikli Bedesten ve 
Nakıp Hanının şahıslara alt bulunduğu, 

2 -—• Nakıp hamamının Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne ait olan 1/3 payının eserin yıkıla-
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rak arsa haline gelmiş olmasından, yönetim 
Kurulu Kararı ile bedel takdiri suretiyle yine 
Antep'te üç katlı bir evle değiştirildiği, 

3 — Önergenin 3, 4 ve 5 nci maddelerinde so
rulan hususat-ın Gaziantep Belediyesi İmâr 

Müdürlüğünden veya İmar ve İskân Bakanlı
ğından sorulması gerektiği, anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Erol Akçal 

'Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
51 NCÎ BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1973 Sah 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

fi. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10)' 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçdne'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

15,00 

I 9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyc-
j si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 

alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın Personel Kanununun uy-

I gulanmasma dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
i (6/16) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli ili, Çal - Baklan, 
Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanma-

I sına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/17) 

I III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

I TIRILAN İŞLER 
IV 

I A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
| VERİLEN İŞLER 

I X I . — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul 'olunan metni ve Cum-

| huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana-
I yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla

rından 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) (Bitiş tarihi : 
5 . 4 . 1973) 

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 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
I Hüsnü DikeçMgil'in, Ankara İmar Limited Şir-



ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanınnı 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Se
nato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Ananim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu

na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/622, C. Senatosu : 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.1973) 

X 2. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
1/540; C. Senatosu : 1/150) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1973) 
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