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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan
-Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'ya ve
ISâkarya Üyesli Osman Salihoğlu'na ödene
ğinin verilmesine dair başkanlık teskereleri
Ikabul olundu.
İsfenlhul Üyesi Ekrem Özden'in, son bir
kaç ay içerisinde, özellikle İstanbul'da yangın
ların çıkmasında ve söndürülmesinde idarenin hataları olup olmadığının tespit ve tâ
yini için Senato araştırması isteyen önergesi
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gereğinin
yapılacağı bdldirildi.
Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülkem, Fran
sa'nın Marsilya şehrinde Ermeniler tarafın
daki dikilen ve aleyhiimüze bâzı sözleri ihtiva
eden anıt konusunda gündem dışı demeçte bu
lundu.

Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin, Anayasa
ve Adalet ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma koım(itsyouılarıodaıı çekildiğine dair öner
gesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Petrol Reformu kanunu tasarısının öncelijk ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak,
tümü üzerinde bir süre görüşüldü.
20 . 2 . 1973 Salı günü saat 15,00'te toplanıılımak üzere Birleşime saat 18,48'de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başikanve'kili
Sivas
Sırrı At al ay
Hüseyin Öztürk
Kâtip
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Bahriye Üç ok

II. — GELEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler
yapılma
sına dair kanun tekûifiniın Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/622; C.
Senatosu : 2/45) (B-ayındırlıik, Ulaştırma ve
İmar - İskân Komisyonuna) (Müddet : 15
gün).

2. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138
ve 148 indi maddelerinin bâzı fıkralarının değiştMlmesi ve 2 geçici madde efelenmesi hak
kında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 2/815; C. Senatosu : 2/46)
(Anayasa
ve Adalet Komisyonuna) ("Müddet : 10 gün).

BİRİNCİ OTURUM
Açılma öaaM : 15,00
BAŞKAN — Ba§feamv«ik3ili Mehmet ÜnaMi
KÂTİPLER

Mehmet Çaımflıcıa (Kastamonu), Hüseyüın Atımca (Denizli)

BAŞKAN 34 ncü Birleşimi açıyorum.
Müzakerelere basılıyoruz.
O

- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI

1. — Tabiî Üye Sezai O'kanhn, Marsilya'da
Türk Başkonsolosluğuna yakın bir yerde Erme
niler tarafından dikilen anıtın Türle -Fransız

dostluğu
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî
Üyesi Sayın Sezai O'Kan Marsilya'da Türk
Başkonsolosluğumuza yakın bir yerde Erme
niler vasıtasıyle dikileni anıtın, Türk - Fransız
dostluğu üzerindeki etkisine mütedair gündem
dışı söz talebinde bulunmuşlardır.
Buyurun Sayın O'Kan.
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Huzurunuzda sizlere ve diğer ilgililere ses
lenmem için beni zorlayanı, aktüalitesini muha
faza eden bir konu. bir olay rar.
Marsilya'daki Türk Başkonsolosluğumuzun
birkaç yüz metre yakınında bulunan kilise av
lusuna 1887 yıllarında kurudan Hmeak ve Taşnak Ermeni komitelerinin, komiteci artıkılan
tarafından dikilen tarihî gerçeklere ve Türk
Milletine karşı saygısızlık numunesi anıttan
'bahsetmek istiyorum.
Bu anıtın üzerinde Türkleri ve Türklüğü
rencide edecek ibareler bulunmasa idi, esef et
mekten ileri bir sözüm olmayacaktı. Bir sene
evvelimden hazırlanmış olan bu sakim taş par
çasının anıt olarak dikilmesinin
yaratacağı
üzüntü ve sakıncalar. Paris Büyükelçiliğimiz
vasıtasiylo Fransız Devletinin ilgili mercileriıtıe ısrarla anlatılmaya çalışılmış ve ikaz edilmiş
tir. Ancak Fransızların İm hassasiyetimiz kar
şısındaki dostluk idraki arı bir sene ömürlü
olabilmiş ve nihayet çirkin bir politikacı ör
neği veren Fransız Gençlik ve Spor Balkanının
desteğinde törenle bu anıt açılmıştır. Medenî
dünya milletlerinin içinde ve ön saflarında yer
aıldığını kabul ettiğimiz nazik ve duygulu Fran
sızların bu davranışlarını anlamak ne kadar
güç ise, mazur görmemiz de mümkün değil
dir.
45 milyonluk Fransa'da 250 bin kıadar Er
meni mevcuttur. Bunların bir kısmının oyuma
muhtaç görünen sorumsuz bir politikacının
tatmin edilmesi için, beş asra varan Türk Fransız iişkilerindeki mevcut dostluk değer
lerini bugünkü Fransız Devlet adamlarının na
sıl feda edebildiklerini yalnız bizler değil, tüm
uygar dünya milletleri de yadırgayacaktır.
Fransızlar, Birinci Dünya Harbinin sonun
da Almanları tel'in anlamını veren mütareke
nin imzala'iıdığı ormanlık bölgede bir anıt dile
mişlerdi, İkinci Dünya Savaşında Hitler or— $99
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duları Fransa'yı bir kez daha işgal edince, bu
anıtı da yok etmişlerdir. Savaş müttefiki erin;
zaferi ile nihayet bulunca, Fransa,-da kurtul
muş; fakat bu defa aynı anıt veya benzeri ora
ya dlkilmemişti. Fransızların bu hareketi, me
denî ve olumlu bir politika gereği olarak ka
bul edilip, takdirle .karşılanmıştı. Durum böy
le olunca Fransızların bize karşı kin kusan bir
avuç Ermeninin davranışları karşısındaki tutu
munu daha oiddî değerlendirmemiz gerekiyor.
Dışişleri Bakanlığımızın bu üzücü olay üze
rinde izlediği politikayı takdirle
karşılarken,
kamuoyunu oluşturacak sayın basınımıza da
değerli ödevler düştüğünü hatırlatmak isterim.
Bu münasebetle Amerika'da hunharca şehit
edilen Dışişleri Bakanlığımızın değerli ve aziz
Milletimizin sevgili öz ika. evlâdını saygı ile
anar, derin taziyetlerimi sunarım.
Saygılarımda. (Alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur
Sökmen'e bir ay izin verilmesine dair Başkanlık
tezkeresi (3/256)
BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi
takdim ediyorum.

var,

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Tay
fur Sökmen'in mazeretine binaen, 14 . 2 . 1973
tarihinden ütıbanen bir ay müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan
lık Divanının 19 . 2 . 1973 tarihli toplantısında
kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Sayıln Tayfur Sökmen'e mazeretine
binaen 14 . 2 . 1973 tarihinden bıaşlamak üzere
bir ay izsin verilmesi hususunu (oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka|bud .edilmiştir.
3. — Diyanet İşleri Başkanlığında
görevli
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araş
tırma yapan Komisyonun
görev süresinin bir
ay uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi (10/44, 3/255)
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betmiş olduğundan, Araştırma Komisyonu top
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
lantıları aksamaktadır.
yorum.
Bu sebepten dolayı hazırlanmış olan rapo
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
•
run
okunması için, Komisyonumuza verilen
Cumhuriyet Senatosu, Diyanet İşleri Baş
sürenin 19 . 2 . 1973 tarihten itübarecn, 30 gün
kanlığımda görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyet
daha uzatılmasını saygı ile arz ederim.
leri hakkında kurulan Araştırma Komisyonu
Araştırma Komisyonu Başkanı
araştırma konusunu ikmal etmiş bulunmakta- '
Naihit Altan
dır.
Bu hususta hazırlanan raporun okunması
BAŞKAN — Önergede talebedilen 30 gün
için Komisyonumuzun belirli sürelerde toplanıp,
müddetin verilmesi hususunu oylarınıza arz
raporun tümü hakkında mutabakata varabil
mek için, Komisyonumuz sayın üyelerinin di
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
ğer komisyonlardaki hizmetleri yoğunluk keseidil mistir.
IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Petrol Reformu kanunu tasarısının Mil
let Meclisinde kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve- İktisadî İşler, Anayasa ve
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon
raporu (M. Meclisi: 1/656; Cumhuuryet Sena
tosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) (1)
BAŞKAN — Petrol Refonmıı kanun tasarı
sının tümü üzerindeki müzakerelere devam
ediyoruz.
Sayın Bakan söz talebetmişlerdir; fakat
daha evvel bir sayın üye söz istemişlerdir. On
dan sonra sayın Bakana söz vereyim.
Saym Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri;
Görüşülmekte olan yasanın başlığı «Pet
rol Reformu kanun tasarısı!» dır. Aslında bu ta
sarıya «reform» kelimesini yakıştırmak ve «re
form» kelihıesini bu tasarı içerisinde
başlık
olarak görmek mümkün değildir.
Petrolde reform, gerçekten petrolün aran
masından satışına kadar, doğal servetin bütün
safhalarını takibeden hayat çizgisi üzerinde
köklü bir değişiklik yapıldığı takdirde, reform
niteliği taşır ve reform olabilir. Gelen tasarı
yüzlerce örneği Meclislerde geçen kanun tasa
rıları adları altında, falan falan maddelerinin
değiştirilmesi, şu maddelerin ilâve edilmesi, ek
(1) 221 S. Sayılı basmayazı
rihli 33 ncü Birleşim, tutanağına

15.2.1973 ta
eklidir.

şu veya bu maddenin çıkarılması şeklindeki,
çeşitli örneklerinden daha ileri
olmamasına
rağmen, reform adı altında gelmektedir, «re
form» kelimesi üzerinde ve reformun niteliği
üzerinde anlaşmak gerçc/Men bir bakıma güç
tür.
Sayın Başbakan daha -dün Millet Meclisin
de reformdaki anlayışını irtaya koymuştur.
'Sayın Başbakana göre, paylaşılacak hüküm şu
dur ve doğrudur; reform altüst etmek demek
değildir; fakat reform belirli bâzı maddeleri
tekrar etmek de değildir.
Gelen tasarı Birinci Nihat Erim Hükümeti
zamanında Yüksek Plânlama Kurulunda çıkış
şekli ile bir nispet dahilinde reform etiketini
taşıyordu ve kaderi içerisinde bir nispet dâ
hilinde reform var idi. Bugün huzurunuza ge
len ve görüşülmekte olan tasarının özellikle 2,
6, 121, 97 ve 116 ncı maddeleri değişmiş olarak
Meclise gelmiş, Millet Meclisinde
çoğunluğu
teşkil eden Adalet Partisinin kendi ekonomik
ve sosyal damgasını vurduğunu bir şekilde re
form niteliğini kaybetmiş, reform niteliğini yi
tirmiş, sadece Petrol Kanununda bâzı deği
şiklikler yapan bir kanun niteliğinde huzuru
nuza gelmiştir ve görüşülmektedir.
Örneğin, daha da geriye gidilerek kârdan
vergi nispeti eski yasada % 55 gibi bir baraj
ile bir sınırlandırmaya tabi değilken, «reforım»
adını taşıyan bu tasarıda kârdaki vergi nispeti
% 55 ile sınırlandırılmıştır. Böylelikle özel te
şebbüsün tatlı kârı, Adalet Partisinin liberal
ekonomik zihniyetine uygun bir şekilde, Türki-
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ye'nin kaderinde Parlâmentoda Adalet Partisi
yönetim iktidarında 'Sayın Melen'in birbirine
benzeyen, özel teşeibbiise yatkın ve ondan yana
olan politikalarının icabı olarak reform niteli
ğini tam mânasiyle yitirmiş bulunmaktadır. Bu
sebeple, tasarının başlığında ve adında «re
form'» kelimesinin yeri yoktur, çıkarılması ge
rekli bulunmaktadır.
Sayın M>elen'e göre, reform bir alt üst olma
değildir, doğrudur; ama reform, sadece bâzı
maddelerdeki kelime değişiklikleri ve bâzı
teşekküllerin yer değiştıirnıeai de değildir.
Hatırlardadır, İstiklâl Savaşını takibeden
yıllarda, devrimler başladığı sırada, Türk
Medenî hayatının tanzimcisi olan, medenî ha
yatını çeşitli tecellilerinin değiştirilmesi için
Mecellenin yerini alacak mevzuat tartışılmak
ta idi. Kurulan komisyonlar çeşitli görüşleri
ileri sürüyor, günler birbirini takibediyor,
hususî hukukumuzu düzenleyecek metinler
bir türlü meydana çıkmıyordu. Genç Adalet
Bakanı Bozkurt İstanbul'a gider, bir çırpıda
reformun ne olacağını gösterir ve Türkiye'nin
hususî hukukunu tâyin edecek Medenî Ka
nun, İsviçre modeli olarak aynen gelir. Re
form budur. Reform, bir memleketin muayyen
konulardaki işlerinde kaderini değiştirebile
cek nitelikte olan temeldeki değişikliklerdir.
Yoksa, idarenin şu şeklinin yerine bu şeklini
alması, aramada şu kadar günün yerine bu
kadar gün tâyin etmesi, hâkemin yerine baş
kasının getirilmesi bir reform değildir. Re
form, Meksika'da olduğu gibi petrolü devletlcştirdiği günü millî bayram ilân edip, nesil
ler boyu bunun millî bayram olarak kutlanmasıdır, reform budur.
Reform, bir gün sana ayak bağı olacak
mevzuatı kendi elinde getirip, reform adı al
tında yasalaştırmak demek değildir.
Bilmem hatırlarınızda mıdır?.. 1957 yılın
da meclislerden bir kanun çıkmıştı; Übeyde
Elli ve arkadaşlarının milletvekili aylıkarı
ie ilgili bir tekifi. Yıl 1957 idi, Meclise bir
çok genç ve kıymetli arkadaşlarımız gelmiş
ti. Cumhuriyet Halk Partisinin bu eski yeni
mdbusları arasında Sayın Melen de vardı,
Übeyde Elli Hanım dâhil, birçok mebus arka
daşlarımız milletvekili aylıklarını düşürmek
ümidi içinde idiler ve bir kanun teklifi hazır
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lamışlardı. Kendilerine dedik ki, Demokrat
Parti çoğunlukta böyle bir yasa çıkmaz, zin
har böyle bir kanun teklifinde bulunmayın,
ama arkadaşlarımıza dert anlatamadık. Arka
daşlarımız birer kanun teklifi hazırladı ve Mec
lise verdiler. Mebus maaşlarının azaltılması ile
ilgili Übeyde Elli ve arkadaşlarının kanun tek
lifli, Meclisten mebus maaşlarına zam olarak
çıktı.
Şimdi Birinci Nihat Erim Hükümeti tara
fımdan kısmen reform niteliğini taşıyan ka
nun teklifi, reform adn altında, reformla ilgi
si olmayan bir kanun teklifi hüviyeti içeri
sinde karşımadadır. Tarih bir tekerrürden
ibarettir. Bakalım, Hükümet, reformla
ilgisi
olmayan bir düzeltmeler serisinden ibaret bu
kanun teklifinde, kendisinin ilk getirdiği ve
sahibolduğu hususlarda ne nispette direne
cek! Dün, Toprak Reformu ile ilgili olarak Dev
let Bakanı «Öyle maddeler haline geldi ki,
Toprak Reformu artık, gitti.» eledi. Maden Ka
nunu için aynı şikâyet, Petı'ol Kanunu için ay
nı şikâyet olmayacak mı!
Ben, bununla, Adalet Partisinin muayyen
bir noktada davacısı ve şekvacısı değilim;
bir ekonomik görüştür bu, bir ekonomik sis
temdir bu. Adalet Partisi, özel teşebbüsten ya
nadır, memleketin yararını burada görmekte
dir. Biz, tam bunun karşısındayız. Bir ekono
mik, bir sosyal görüştür bu. Dünyanın her ye
rinde her memlekette partiler, buna göre ay
rılmıştır. Amerikadan Batı Almanya'ya ka
dar, İngiltere'den İsveç'e kadar demokratik
ülkelerde partilere hüviyet veren, zaten bu.
(A) partisi, ekonomik ve sosyal hayatında özel
teşeûbüsçü olacaktır, sosyal hayatında ona uy
gun hareket edecektir; ama falan yerdeki Hı
ristiyan Demokratik Parti, Sosyalist Parti ol
sun veya olmasın, ortanın solunda olsun ve
ya olmasın, bir başka parti bunun karşısın
da olacaktır; devletçilik veyahut halktan ya
na olan bir görüş içerisinde ekonomik bir
sitteme sahip olacaktır Yelpaze bu şekilde ola
caktır. Türkiye'nin bu yelpazeye bir türlü ta
hammülü yoktur. Bu, Mccaıthy
zihniyetinin
takipçisi olanlar, Türkiye'de herkesin aynı
türküyü söylemesini isterler, herkesin aynı
ekonomik sistem içerisinde yürümesini ister
ler ve bunların tahammiülü yoktur. (A) bir
yerden yer alacaktır, elbette ki, gerçek bir de-
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mokratik hayat içerisinde onun
görüşünün
karsısında olan bir siyasî teşekkül olacak
tır. Demokrasi budur. O-görüşü aldığınız za
man buna tahammül gösterilmez, 'bunun ko
münizme kayan bir sistem olduğu iddia edi
lir; ama bunu yapanlar bir taraftan da eko
nomik sistem içerisinde bâzı yasaları getirir
ler. üzerine «"Reform» kelimesini koyarlar
(îerçekçi ve samimî olmak gerekir. Pet
rol yasası, bir reform yasası değildir, reform
yasası niteliğinin tamamen dışındadır. Pet
rol yasası, falan falan tarihli Petrol Kanunu
nun şu, şu, şu maddelerinin değiştirilmesi, şu
geçici maddelerimin ilâvesi.. Samimî bir gö
rüş ieeıtisinde bunun ifadesi gerekir; ama
«Petrol reformu» dediğiniz takdirde, bir Tür
kiye düşünün ki, «Uçağımı kendim yapaca
ğım» büyük ve haklı dâvası içindedir. Bir Tür
lüye düşünün ki, «Donanmamı kendim yapa
cağım» davası ve inancı içerisindedir; ama
bir Türkiye düşünün ki, kendi petrolünün ba
şlından sonuna kadar dâvanın takipçisi olma
gururunu ve bunun yapıcılığını kendisinde
görememektedir. Niçin, onu öbür tarafta gö
rebiliyoruz da bu tarafta göremiyoruz!
Anayasa, reformudur. Anayasanın 130 ncü
maddesi reformcudur, bu görüş reformcudur;
ama bu yasa reformcu değildir. 130 ncu mad
denin temel felsefesi nedir? Doğal servet
ler ve bunların kaynakları Devlete aittir; bu,
reformdur. Bunların arama ve işletme hakla
rı Devlete aittir; bu, reformdur. Ancak, Ana
yasanın bu 130 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası
na. göre millî menfaatler gerektirdiğinde an
cak, bir yasa ile, bir yasa izni ile özel teşeb
büs. doğal servet ve kaynakların aranma ve
işletilmesinde görev alabilir; yani, onlar da
bu hizmetler içine girebilirler. Pir yasa izni
olduğu takdirde, bu reformdur.
P>u yasa, izin veren bir yasa mıdır Eğer,
izin veren bir yasa ise 3 ncü maddenin bu ya
sa la yeri olmasa gerekir. Çünkü, 3 ncü mad
deye göre, Bakanlar Kurulu karar vermiş ola
caktır; yani özel teşebbüse ve yabancı serma
yeye arama ruhsatnamesi verilebilmesine Ba
kanlar Kurulu karar verecektir. Anayasanın
.130 ncu maddesinin son fıkrasını bu anlam
da yoruma tabi tutmaya imkân yoktur. Doğ
rudan doğruya yasa izni verecektir. Yasa, mil-
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| lî menfaa't'lere uygun görüyor ise, özel teşeb
büse ve yabancı sermayenin talbiî servetler
ve kaynakları içerisindeki (Petrol, ona dâhil
dir) arama ve işletmesine doğrudan doğruya
izin verecektir. Takdirini Bakamlar Kuruluna
bırakamaz; yasanın bu hükmü, Anayasaya a.yj kırıdır. İzni, doğrudan doğruya
Anayasalını
| 130 ncu maddesi bir yasaya bırakmıştır, bir
I Hükümet takdirine bırakmamıştır. Bu şekliyi le çıkar ise, • ayrıca, Anayasaya da aykırı buİ hınaeaktır.
I
Şimdi biz, yabancı sermayeye ve özel teşeb
büse neden arama ve işletmede ruhsat alınma
sına belirli bir ölçüde katkıda bulunmalarını
-bir yasa ile öngörüyoruz? Hükümetin geıekçej sinde salık veriliyor ki;
1. Üstün teknoloji,
2. Malî imkânlar.
Teknolojinin ifadesi teknik ve beyindir; ya
ni bilgidir. Sanırım, Türkiye'de bugün petrol
i konusunda yeteri derecede çalışabilen, bu işle
ri anlayan ilim ve fen elemanlarımız mevcut
tur. Artık biz kırk elli yılın öncesindeki petrol
arama ve işletmesinin çeşitli safhalarında hiz
met yapabilecek insanların bağlılığını, kesecek
bir durumda değiliz. O takdirde Hükümetin bu
izni verilebilmesi için, bu iznin gerekçesi olmak
üzere petrolün çeşitli safhalarında yeteri dere
cede elemanın Türkiye'de bulunmadığını açık
ça ifade etmeli ve bunu göstermelidir.
Teknoloji, bugün artık, milletlerin malı ve
inhisarı altında değildir. Teknoloji, satmalınabilmektedir; yani işletmenin yürütülebilmesi
için mutlaka yabancı sermayenin Türkiye'ye
gelip, kendisinin bu tesisleri kurma ve arama
sına ihtiyaç yoktur. Milletler, eğer araç ve mal
zeme kendilerinde bulunmuyor ise, bunu satnıalabilir ve getirebilirler, daha ucuza mal edebi
lirler. Birçok memleketler bunu yapmışlar ve
ilk yıllarında sıkıntıyı çekmişlerdir; ama sonra.
rahata ermişlerdir. Hükümet, bu malzeme ve
araçların yabancı sermaye ve özel teşebbüs ol
madan Devlet, teşebbüsleri aracılığıyle yapıl
mayacağı yolunda kesin deliller vermelidir ki,
Yüce Meclisler bu izni ve Anayasanın 130 ııcu
maddesindeki izni verebilsin. Bu izni verebil
mesi için ciddî, gerçek, berrak gerekçelerin bu| lunması gerektir. Burada, berrak gerekçeler bu
lunmadan, Anayasanın 130 ncu maddesine göI de, bir yasa ile izni nasıl vereceğiz ?
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Adalet Partisinin ekonomik görüşü şu yol
da olabilir, Cumhuriyet Halk Partisinin ekono
mik görüşü şu yolda olabilir; ama Anayasa
bağlamıştır, bütün ekonomik görüşünün ayrın
tılarına rağmen, Anayasanın 130 ncu maddesi
bir izne bağlamıştır; Parlâmentonun izni. Bu
izinin de gerekçeye dayanması lâzımdır. Yoksa,
siyasî takdirlere göre değildir. Parlâmentonun
bu izni verebilmesi için; finansman kaynakla
rının bulunmadığını, döviz sıkıntısını çektiği
ni, eleman darlığı içinde olduğunu ve teknoloji
yi Türkiye'ye getireni ey eciğini, Türk teknoloji
sinin bunu yapamayacağını delilleriyle, bütün
ayrınıtılarıyle açıkça göstermesi lâzım.
Hükümetle Adalet Partisi çoğunluğu bir tezatın, çelişkinin içerisindedir.
ıHükümet ta
sarısında, petrol reformu Anayasanın 130 ncu
maddesi hükmü gereğince, petrol kaynakları
mızın millî yarara en uygun şekilde aranıp iş
letilmesinin yeniden düzenlenmesidir. Bu dü
zenlemede, petrol aranması, çıkarılması ve tas
fiyesi
faaliyetleri ve petrol boru
hatlarının
Devlet içinde yer alması öngörülmektedir. Ana
yasanın 130 ncu maddesinin 2 nci cümlesinde
yer alan «Arama ve işletmenin Devletin ö'zel
•teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık iznine bağlıdır.» hükmü de gözönünde bulundurularak, «Millî menfaatlere uygun
görülen ve finansman desteğiyle beraber üstün
teknolojiye ihtiyaç duyulan hallerde,» sayıyor,
bu hallerde, «Devlet adına petrol faaliyetlerini
yürütecek olan ihtisaslaşmış Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin, yabancı sermaye ve teknolojiden
yararlanmaları başvurulacak bir ihtiyaç olarak
düşünülmüş bulunm akt adır.»
Hükümet tasarısında hangi hallerde bu izin
verilebileceğinin sınırları çizilmektedir, özel teşebbüsiten baıhsedilmemektedir ve özel teşebbü
se bu izin içerisinde bir öncelik veyahut bir or
taklık verileceği Hükümet tasarısı içerisinde
mevcut değildir. Ancak, Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonunda Türkiye'de petrol kay
naklarının Kamu İktisadî Teşebbüsleri eliyle
süratle aranması ve işletilmesi amaç olarak sap
tanırken, özel sektörün de değişik alternatif
ler* içinde petrol arama işlerinde ve rafinaj fa
aliyetlerine katılmaları önerilmektedir.
Görüyorsunuz ki, Hükümet tasarısıyle Ada
let Partisi çoğunluğunun komisyonda almış ol
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duğu karar ve gerekçede gösterilen hususlar
birbirinden çok farklı bulunmaktadır. Hükü
met tasarısında, ki, gerekçesini
teferruatıyla
ve bütün ayrıntılarıyle bilmemiz lâzım. Bu iz
nin verilebilmesi için yasa ile Kamu İktisadî
Teşebbüsleriyle beraber olmak üzere bir ya
bancı sermaye hissedarlığının mümkün olabile
ceğini göstermektedir; ama, Adalet Partisi eko
nomik görüşünü gayet rahatlıkla getirip bura
ya yerleştirmiştir, özel teşebbüsü de koymuş
bulunmaktadır.
*
Hükümet bununla beraber midir, değil mi
dir? Bunu da bilmemiz ve açıkça öğrenmemiz
lâzımdır.
Ben bir teklifte bulunuyorum, bunun için
de bir yazılı önerge vermiştim. Reform niteli
ğinden uzak, reform niteliğinden nasip alma
yan ve karakterinde reform niteliğiyle bir ilişi
ği bulunmayan bu yasa tasarısı adımın içinde
bulunan «Reform» kelimesinin
çıkarılması,
«Petrol kanunu tasarısının Millet
Meclisince
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve Adalet ve
Bütçe Plân komisyonlarından ö'er üye alınmak
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu» ola
rak görüşülmesi ve maddenin gerçekleştirdiği
takdirde yasanın adının bu olması için bir öner
ge vermiş bulunuyorum.
Esasen bu tasariyle beraber daha önce Sa
yın Topaloğlu ve arkadaşlarının; ki benini ve
şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulun
mayan arkadaşlarımızın imzalan vardır, şu an
da görüyorum karşımdalar; •görüşlerini tespit
eden ıteklif vardı, bu hususkırda biz ayrı görü
şün içerisindeydik. Tasarının reformdan tama
men uzaklaşmış bulunması sebebiyle adının
«Petrol kanunu tasarısı» yahut «Şu şu madde
leri değiştiren Petrol Kanunu» olarak düzeltil
mesini istemekteyim.
«Reform» adını vermekle bir yasa reform ol
maz, bir reform niteliği taşımaz. İçinde reform
niteliği varsa, reformu bünyesinde getiriyorsa,
ancak o zaman reform olur. Bir gün Türkiyede
dileyelim ki, petrolün reformunu yapabilmek
için, bizden sonraki nesiller ıstırap çekmesinler,
mücadele etmesinler. Ayak bağını şimdiden
kenidimiz koymayalım, bütün mesele burada.
Hazur önümüze gelmişken, bir petrol reformu
nu yapalım, bir petrol reformunu getirelim.
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Yoksa, bâzı maddelerini değiştirip, eskisinden
<de daha geriye gitmek üzere bir petrol kamımı
kaibul etmeyelim; ama yasama çoğunluğuna
dayanarak bir tarafta Adalet Partisi, yürütme
çoğunluğunda Sayın Melen'in tor/birine tıpa
tıp uygun zihniyetleri 'bu kanunu çıkarırsa,
mücadele bitmeyecektir, devam edecektir.
(Petrol reformu ortanın solu politikasında,
(halikın yanında, halkın yararını ve Türkiye'nin
menfaatlerini düşünen Cumhuriyet Halk Par
tisinin politika siyle bu politikalar mücadele
edecek, devam edecektir, ama, er geç bir gün
Türkiye kendi petrolünün tek efendisi olacak
tır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından
^alkışlar;»)
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar
[Bakanı Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurun.
(Komisyonda mı söz istiyor efendim?
OEÇİGI KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂZIM
KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyon Karahisar) —
Sayın Bakandan sonra efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
(ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve
kili) _ Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli
üyeleri;
Petrol reformu kanunu tasarımız şu anda
Millet Meclisinde gördüğü (birtakım değişiklik
lerle 'beraber incelemenize sunulmuş bulunmak
tadır. Konu üzerinde geçen oturumda değerli
hatiplerin bir kısmı mütalâalarını dinledik.
Şimdi izin verirseniz, Hükümet adına önce ha
zırladığımız tasarının anafelsefesini ve bu ta
sarıya vücut veren ihtiyaç ve şartlan genel çiz
gileriyle arz edeyim. Bilâhara d a burada gerek
Hükümet tasarısı üzerinde, gerek genellikle bu
raya gelen metin üzerinde görüşlerini ifade et
mek lütfunda bulunan değerli üyelerin müta
lâalarına, Hükümettin anlayışı içerisinde cevap
vermeye çalışayım.
Sayın senatörler; petrol asrımızın en önem
li enerji kaynağıdır. Halen, dünyada kullanı
lan enerjinin % 50'sinden fazlası petrolle kar
şılanmaktadır. Ayrıca, petrolden elde edilen
ürünler, plâstik sanayimden, uzay araştırmala
rına kadar hemen <her sahaya girmiştir. Böyle
ce, petrol büyük bir hammadde rolü oynamak
tadır.
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Ülkemizde de petrol ihtiyacı, Cumhuriyetin
her devrinde kendisini şiddetle hissettirmiştir.
Özellikle Türkiye'de petro kimya sanayiinin ku
rulması ve sanayiin ancak çok büyük kapasite
lere u'laşmasiyle iktisadî olabilmesi, öte yandan
karayolu ulaşıimındaki .büyük ve süratli geliş
me, petrolün gerek hammadde ve gerekse ener
ji kaynağı olarak ihtiyaç ve önemini büyük öl
çüde artırmıştır.
19G1 yılında 785 hin ton olan petrol tüketi
mimiz, 1971 yılında yaklaşık olarak 9 milyon
tona yükselmiştir. 1980 yılında ise, tüketimimi
zin en az 20 milyon ve belki de 25 milyon ton
olacağı tahmin edilmektedir.
Petrol tüketimimiz 1990 yılında en az 55
milyon ve muhtemelen 75 milyon tona çıkacağı
tahmin edildiğine göre, gelecek için ihtiyacımı
zın büyük bir süratle artacağı ortaya çıkmak
tadır. Öte yandan 1961'de kullandığımız petro
lün yarısından azını ithal ederken, 1971 yılın
da tükettiğimiz petrolün '% 60'ını dışarıdan sa
tın almağa mecbur olduk. Bu yüzden geçen yıl
ödediğimiz d'öviz 90 milyon dolardır. 1980 yı
lında ise, ithal edeceğimiz petrol için bugünkü
fiyatlarla 250 milyon dolarlık dövize ihtiyaç
olacaktır. Bu ırakamlar petrolün Türk ekono
misindeki yerini ve önemini 'belirtmek için ye
terlidir, sanırım.
Türkiye'de petrol arama işlerine fiilen 19
ncu yüzyılda başlanmıştır. Bu çalışma 'bâzı pet
rol emarelerine rastlanmasından öteye bir so
nuç getirmemiştir. Cumhuriyetle beraber Dev
let petrol aramasını bizzat ele almış ve 1926'da
792 sayılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu ka
nun petrol arama ve işletme hakkını Devlete
vermiştir. 1934 de ilk derin sondaj yapılmış;
fakat petrol bulunamamıştır. 1935'de 2804 sayı
lı Kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
kurularak ciddî arama dönemi 'başlamıştır. İlk
petrol 1940'da (bulunmuş, 1951'de üretime geçil
miştir.
Memleketimizde petrolün varlığı artık anla
şılmış idi. Yeni kaynaklan süratle bulmak, iş
letmeğe açmak lâzımdı. Ancak bütçe imkânla
rının sınırlı olması, malzeme ve kalifiye perso
nelin hariçten getirilmesi yüzünden çalışmalar
çok yavaş gitmekte idi. Türkiye'de mevcudiye
ti kuvvetle tahmin edilen petrol kaynakların
dan biran önce yararlanmak zarureti karşısm704 —
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•da artık ihtiyaca cevap vermeyen 792 sayılı Ka
mımın değiştirilmesi kaçınılmaz hale
geldiği
düşüncesiyle, Devlet gayretleri yanında bıı sa
hada büyük sermaye, bilgi ve tecrübeye sahip
petrol şirketlerinin de Türkiye'de yatırım yap
maları ve kısa zaamnda kifâyetli rezervleri bu
larak petrol endüstrisini memlekette kurmala
rını teşvik etmenin gerektiğine inanıldı. Uzun
çalışmalar sonumda hazırlanan 6326 sayılı Pet
rol Kanunu 1954 yılında bu sebeple kabul edi
lerek yürürlüğe konulmuştur. Petrol politika
mızın ikinci ve önemli dönemi böylece başla
mıştır.
ıBu kanun ile petrol kaynaklarının Devletin
hüküm ve tasarrufunda olduğu prensibi kon
makla beraber, 792 sayılı Kanunun sisteminden
tamamen aynla.naT.ak bu kaynakların hususî te
şebbüs .eli ve yatırımları ile süratle fasılasız ve
verimli >bir şekilde geliştirilip kıymetlendiril
mesi ve Devletin Maden Tetkik Arama Enstitü
sü vasıtası ile yaptığı petrol ameliyatından je
olojik istikşaf dışında kalanların Hükümet ta
rafından 'kurulacak bir 'hükmî şahıs marifetiy
le yürütülmesi esası kabul edilmiştir. Bu Kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra Devlet, 6327
sayılı Kanunla kurduğu Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı vasıtasıyle hızla Türkiye'de pet
rol aramasına girişmiştir. 0 tarihten kanunu
değiştirmeği düşündüğümüz bugüne değin, yer
li ve yabancı petrol şirketleri istihsal rakam
larına aşağıda kısaca arz etmek istiyorum :
Bundan sonraki politikamızı daha gerçekçi
bir tabana oturtabilmek için bu rakamları 1955'
ten itibaren belli (aralıklarla vermekte fayda
vardır.
1955'te millî şirketimiz 178 596 ton petrol
üretmiş, Türkiye'de aşağı yukarı üretebildiği
miz kadar da petrol tüketilmiştir.
Özel sektörün Türkiye'de ilk defa petrol is
tihsaline başladığı yıl, 1961 yılıdır. Bu yıl da
414 271 ton millî şirketimiz, (27 477 özel sek
tör, 343 667 ton ithalât yapmışız ve toplam 785
415 ton petrol tüketmişizdir. Bu tarihten itiba
ren gerek millî şirketimizde gerek yabancı şir
ketlerin istihsalinde, gerekse hızla artan ihti
yacımızı karşılamak için ithalâtımızda dikkate
değer ve süratli sayılabilecek bir gelişme devri
başlar.
Filhakika, 1965'te millî şirketimiz 701 116
ton petrol istihsal ediyordu, özel sektör 832 775
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tona istihsalini çıkarmıştı. 3 milyon tondan faz
la ithal ederek o tarihte 4 582 874 tondan faz
la petrol tüketiyor idik.
1966 - 1967 yılları aynı süratli gelişmeyi mu
hafaza ederek devam etmektedir.
Rakamları
uzun uzun saymayacağım, ancak son üç yılı
müsaade 'ederseniz tekrar etmek istiyorum.
1969 yılında millî 'şirketimiz 1 110 709 ton
petrol üretmiş, özel sektör 2 488 485 ton petrol
üretmiş, 2 870 481 tona yakın petrol ithal et
mişiz, 6 469 675 ton petrol tüketmişizdir.
1970 rakamları ise şöyledir : 1 064 000 ton
millî şirketimiz, özel sektör 2 477 589 ton, it
halât 3 845 122 ton. Toplam 7 386 735 ton pet
rol tüketimi vardır.
1971 rakamları, millî şirketimizin istihsa
linde bir küçük düşme var, 993 000 ton. Özel
sektörde 2 459 483 ton, ithalâtımız 5 469 579
ton toplanı 8 992 065 ton petrol tüketmişiz.
Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılaca
ğı üzere petrol istihsalimiz ihtiyacımızın çok al
tında kalmaktadır. Halen Türkiye'nin tespit edi
len ham petrol rezervi bâzı görüşlere göre 38
milyon tondur. Bâzı iyimser tahminler ise, rezerv
miktarımın 100 ilâ 150 milyon ton olduğu mer
kezimde d ir.
Türkiye'de Irak ve İran'da olduğu gibi bü
yük petrol rezervleri bulunacağı hakkında bes
lenen ümitler bugüne kadar maalesef tahakkuk
etmemiştir. Geniş petrol /sanaları yerine teknik
terimi ile az rezervli petrol kapanları bulunabilnriştir. Bu petroller de umumiyetle ağır petrol
dür. Kuyu verimleri azdır, ortalama verim gün
de 270 varil kadardır. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının elindeki kuyuların verimi ise,
günde 120 varil civarında bulunmaktadır.
Bu rakamlar İran, Kuveyt, Libya ve Vene
züella'nın kuyu verimleri ile kıyas edilebilecek
kudrette maalesef değildirler; fakat Türkiye.'
ııin petrol imkânları henüz tam olarak tespit
edilmemiştir. Evvelce kapalı bölgeler
olduğu
için, yalnız M.T.A tarafından aranan Sivas ve
Erzurum bölgelerinde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının petrol aramaları devam ede
cektir. Bu bölgelerin gerçek potansiyeli ancak
bu aramaların sonucunda ortaya çıkabilecektir.
Açık bölgelerde daiha araştırma yapılmamış ba
kir sahalar çoktur. Petrol teşek'külüne elveriş
li 220 bin kilometre karelik bu bölgelerde se705 —
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yerli petrolümüzü bulmak ve işletmek olduğu
kadar, bunun yanında çığ gilbi artan petrol ih
tiyacımızı millî ekonomimize en ucuz yollardan,
en uygun ve teminatlı yollardan temin etmek
meselesidir.
Yukarıdan beri arz ve izaha çalıştığım ve
analhatlarıyla özetlediğim gerçekler karşısında
petrol reformunun hedeflerini ve ilkelerini şöy
le özetleyebileneğiınizi sanıyoruz :
jl)l Türkiye'nin petrol yataklarını süratle
tespit etmeliyiz,
Türkiye'de ihtiyacı uzun yıllar karşılayacak
2) Bulunan kaynakları süratli, fasılasız ve
petrol olup olmadığı ancak kara ve denizleriverimli bir şekilde geliştirmeliyiz,
mizdeki bütün safhaların tam olarak etüt edilme
13) Ham petrolü millî imkânlarımızla işle
si ve yeterli sayıda arama sondajları yapılması
meliyiz,
sonucunda anlaşılabilecektir. Uzun vadeli pet
4) Petrol faaliyetlerinin, aramadan dağıtı
rol politikamızı dalha isalbetli plânlara bağlayamına kadar bir bütün olduğu idraki içinde bu
Ibilmek için bu sonucu süratle ulaşmak zorunda
maksatlarla görevli millî 'kuruluşlarımızı tek
yız ve ancak o zaman dalha sağlam donelere da
elde ve rasyonel bir organizasyon içinde toplaya
yalı olarak takip etmemiz gereken politikayı
rak, yabancı dağıtım şirketlerine karşı daha et
(hem tespit etmek, hem de siyasî ortamda daha
kili ve başarılı bir çalışma imkânına kavuştur
isalbetli bir tartışmaya imkân bulmak mümkün,
malıyız,
•olacaktır.
Bir diğer ilke şu olabilir : Yerli üretimle
Kendi millî şirketimiz
Türkiye Petrolleri
karşılayamadığımız petrol ihtiyacımızı millî eko
Anonim Ortaklığımız Maden Tetkik
Arama
nomimizin imkân verdiği en iyi yollarla sağla
Enstitüsünün yaptığı iki keşif dahil, 15 ayrı
mak, bulunan yolların devamlı ve teminat altın
yerde petrol keşfetmiş ve bu maksatla 122 ara
da olmasına çalışmak mecburiyetimiz
vardır.
ma kuyusu açmış, yaklaşık olarak 250 bin met
Bu hedeflere, belirtilen ilkeler ışığında varabil
re arama sondajı yapmıştır.
mek için, alınması gerekli tedbirler ile, petrol
konusunda yapılması gereken değişikliklere de,
ıSon zamanlarda. Bütçe görüşmelerimizde de
bu arada pek önemli noktalarına inhisar etmek
ilk defa Yüce Huzurunuzda açıklamak mazha
kaydıyla, temas etmek istiyorum.
riyetine erdiğim gilbi «iSarıcak - 1» kuyusunda
gr a vitesi memnuniyet verici bir yeni istihsal
1)1 Petrol Kanununda petrol kaynaklarımı
imkânı elde etmişizdir. Bunu da bir büyük se
zın münhasıran hususî teşebbüs eliyle geliştiril
vinilecek nokta olarak teikrar etmek istiyorum.
mesini öngören 2 nci maddenin, millî müessese
Bu kuruluşumuz 1965'den bugüne kadar petrol
lerimize öncelik veren bir yönde anlaşılması ve
arama ve istihsali için toplam olarak 1,3 milyar
değiştirilmesine ihtiyaç vardır.
TL. sı harcamıştır. Yıllık tahsisler ancak 19*65
2)1 Petrol kaynaklarımızın arama ve işletil
yılından sonra 100 milyonun üstüne çıkmış ve
mesini millî kuruluşlar eliyle geliştirmek şayanı
1972 de 250 milyon lirayı bulmuştur. Üçüncü
arzudur. Bununla beraber, varılan sonuç ve kar
Beş Yıllık: Plân döne-minde ise, bu maksatla 2,6
şılaşılan güçlükler ile, gelecekteki ihtiyaçlarımız
milyar liralık bir yatırım yapılması öngörülmüş
ve petrol teknolojisindeki gelişmelerin çok sü
tür. Yabancı şirketler de aynı dönemde 15 pet
ratli seyretmesi yönlerinden, yabancı teşebbüs
rol kuyusu keşfinde bulunmuşlar, arama ve is
lerin çalışmalarından tamam iyi e müstağni kal
tihsal için de 1,2 milyar liralık yatırım yapmış
mak da pek doğru olamayacaktır.
lardır,
Bu görüşle Petrol Kanununun yabancı teşeb'İmkânlarımız ile bugüne kadar yapılanlar ve
se çalışma izni veren hükümlerinin muhafaza
•'gelecekteki ihtiyaçlarımız karşılaştırıldığında
edilmesi; fakat geçmiş tecrübelerden ders alı
önemli bir strateji ilkesi önümüze çıkmaktadır.
narak bu hükümlerde millî menfaatlerimize uyDemek oluyor ki, Türkiye'nin petrol meselesi
dimanter arazinin yarısı bile şimdiye kadar tanı
bir aramaya ta'bi tutulamamıştır. Türkiye'nin
petrol bakımından jeolojik etüdü de tamamla
namamıştır. Son 12 yıl zarfında petrol şirketle
ri tarafından toplam olarak 585 bin kilometre
kare genel ve 22i5 bin kilometre kare detay je
olojik etüt yapılmıştır. Henüz bütün dünyada
olduğu gibi yurdumuzda da derinlerde, 'meselâ
çok eski devirlere ait formasyonları hedef alan
arama kuyuları pek açılmamıştır.
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•gün değişikliklerin yapılması yerinde olacaktr.
Petrol Dairesi bu alandaki faaliyetlerin Dev
let adına denetiminin müessir ve sıhhatli olma
sını sağlayacak şekilde güçlendirilmelidir. Pet
rol politikasının oluşmasından ve gelişmesinden
'sorumlu bulunması gereken bu kamu kuruluşu
nu, Bakana değil, Bakanlığa bağlayarak mua
melâtın Bakanlığın bütün teknik murakabe im
kânları içerisinde işletilmesinde fayda görmek
teyim.
'Devlet İktisadî Teşebbüslerine ve Karma Te
şebbüslere petrol faaliyetlerinde
diğer petrol
ameliyelerinde bulunan gerçek ve tüzelkişilere
nazaran öncelik tanınmalıdır. Riski bulunma
yan, kârı kolay ve bol olan petrol tasfiye ame
liyelerinin yalnız millî kuruluşlarımız ile, ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete ait olmak
kaydı ile ve ancak istihsalini ihraç etmek mec
buriyeti ile mükellef bulunmak şartıyla özel ku
ruluşla re a yapılması öngörülmüştür.
Bununla beraiber, coğrafî ve siyasî avantaj
larımız dolayısıyle 'komşu ülkelerdeki petrolün
Türkiye'de tasfiye edilerek ürünlerinin ihracı
kaydıyla dışarıya dönük ortak rafineriler kuru
labilmesi mümkün görülmektedir. Ancak, bu
mümkünün memleketimizin millî menfaatlerine
uygun bir anlaşmaya varıp varamayacağı, ya
pılmakta olan müzakerelerin akıbetine bağlıdır.
Şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün olma
dığını takdir buyurursunuz. Fakat, hiç şüphe
siz bu müzakereler millî menfaatlerimizi daima
ön plânda tutacak ve Türk milletinin müstak
bel ihtiyaçlarını daha ekonomik imkânlar içeri
sinde temin etmek gibi bir amacı gerçekleştir
meye çalışacaktır.
Diğer bâzı değişiklikleri de şöylece kısa olaralk zikredip müsaade ederseniz sayın üyelerin
konuşmalarını özellikle ele almak istiyorum :
Kanunda yazılı itiraz şekli ve süreleri,
uygulamadaki sonuçlar gözönünde bulundurula
rak, millî menfaatlerimize uygun bir şekilde de
ğiştirilmektedir. Bilhassa ikazlar yönünden Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine öncelik tanınmakta,
Devletin ameliyesine karşı herhangi bir sınırla
ma konulmamaktadır.
Kazaî bir vazifesi bulunmayan ve sadece Ba
kana mütehassıs bir müşavir sıfatiyle rapor ver
mekle mükellef, Türk hukukunda pek emsaline
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rastlanmayan, çoğunlukla gayesinin aksine işle
rin uzamasına yol açan komiserlik müessesesini
kaldırmayı düşünmüşüzdür.
Petrol Kanunundaki arama ve işletme ruh
satlarına ait süreler memleket şartları da gözö
nünde tutularak petrol kaynaklarımızın hızla,
sürekli ve verimli şekilde geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak, fuzuli saha kapatmalarını önleyecek şekilde, makûl ölçüler ieerisinde ayarlanmaktadır. Yeni tasarıda aramadan
işletmeye geçiş şartları daha belirli bir hale
getirilmiştir. Memleketimizde petrol arama ruh
satnamesi ile, petrol işletmeciliği yapan şirket
ler mevcuttur. Meselâ en fazla petrol istihsal
eden SHELL, işletme ruhsatnamesi olmadan bir
takım salhalarda belli sürelerle işletme yapa/bil
miştir. İşletme ruhsatnamesi gibi, arama, ruh
satnamesinin de. tespit olunacak hallerde iptali
sağlanacaktır. Kanunda, arayıcının ve işletme
cinin ödemekle 'mükellef olduğu Devlet hakkı
hissesi bugün için ekonomik bir değer taşıma
maktadır. Bu miktarlar günün gereklerine gö
re artırılmaktadır.
Aralarında ortaklık bulunan 2 veya daha
fazla petrol hakkı sahiplerinin, kâr ve zararla
rını birleştirerek tek vergi beyannamesiyle bil
dirmeleri imkânı kaldırılarak, Hazineye hakkı
'olan daha esaslı gelir kaynakları sağlanmak is
tenmiştir.
Sayın Başkan, değerli senatörler; size çok
kısa 've anaçizıgileriyle arz ettiğim Petrol Refor
mu Kanunu tasarısının bu ilkelerinden sonra
ıbir önemli hususu ifade etmek ihtiyacını duy
maktayım : Bu tasarı, hiç şüphesiz millî irade
nin hakiki mümessil ve sahibi Meclislerimizce
ele alınmıştır ve Meclislerimizce son şekline ge
tirilecektir. Ancak, şu ana kadar tasarıda yapı
lan birtakım değişiklikler Hükümetin anlayışı
istikametinde olmamıştır. Bu değişikliklerden
bâzılarını Hükümet reform ilkeleri yönünden
'büyük önemle telâkki etmektedir ve bu nokta
lardaki değişikliklerin, yüne Senato'ca Hükü
metin anlayışı istikametinde düzeltilmesi için
kanaatlerini arz edecek, elinden geleni yapacaik
vo Yüce Senato'nun, size arz edeceğimiz gerek
çeler ve 'gerçekler karşısında Hükümetin anla
yışına uygun bir şekil alacağı inancını muhafa
za etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz
bu genel izahattan sonra sayın üyelerin muta-
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Malarını yine belli ölçüde kısa tutarak saJbrmızı
suiistimal etmeyerek cevaplamaya çalışayım.
Sayın, hatiplerin mülahazalarının hirkısmı ge
nel ve felsefî plânda düşünceleri ihtiva ediyor,
Ibir kısmı teknik meselelere taallûk ediyor. Tek
nik meselelere taallûk edenlerini müsaade eder
seniz maddelerine sıra geldiği zaman cevapla
mak istiyorum. Çünkü o tartışmalar maddelerin
görüşülmesinde tekrar edilmek ihtiyacında ola
caktır. Çünkü maddeler son şeklini alırken ge
rekçeleri üzerinde, lehinde ve aleyhinde düşün
celeri bir defa daha ve sıhhatle tartmaya ihti
yaç yardır. Ben, hafızalarınızı tazelemek ve şim
di yapacağım konuşmaları o tarihte tekrar et
memek için bu düşünceleri maddelerin görüşül
mesi sırasına bırakıyorum; fakat sayın hatiple
rin felsefî plânda sayılacak ve genel ilkelere iliş
kin mülâlhazalarmı mutlaka cevaplamak istiyo
rum.
Sayın Cumihuriyet Halk Partisi Sözcüsü Topaloğlu arkadaşımız, özellikle Hükümet tasarı
sının ve tafbiî tadillerden sonra önümüze gelen
metnin, Atatürkçü reform anlayışına uymadığı
(mülâhazasını beyan etmektedir. Hiç şüphesiz
şu anda görevli Hükümet üyesi sıfatıyla benim
vazifem, daha çok Hükümet tasarısının mahi
yetini, tedvinindeki maksatları ve bunun ge
rekçesini yüce Heyetinize arz etmek ve bu an
layışımızı savunmaktır. O itibarla mâruzâtımın
sınırlarını bu prensip sınırları içinde tutaca
ğım. Sözlerim, tamamiyle Hükümetin sevkettiği metnin savunulması maksadına matuftur. Ta
biî Yüce Senato Komisyonunun değerli Başka
nı da huzurunuza getirilen metnin gerekçesini
ve savunmasını yapacaktır. Kendimi bu nokta• da görevli saymıyorum; fakat buna ihtiyaç du
yulduğu anda Hükümet elindeki bütün bilgi ve
belgelerle hizmetinizde «olacaktır.
Sayın sözcü arkadaşım, Hükümet tasarısının
Atatürkçü reform anlayışına uygun olmayışını
şu gerekçeye bağlıyor. Diyorlar ki, «Atatürk
zamanında hiç/bir şahsa petrol arama için ruh
sat verilmediğine, hiçbir yaibancı şirket de ruh
sat almadığına göre Atatürk devrinin petrol
politikasında anlayışı, mutlak mânada Devlet
çidir. Halbuki Hükümet tasarısı özel teşebbüse
yer verdiğine nazaran, hattâ yabancı şirketlere
çalışma imkânları tanıdığına nazaran, Atatürk
çü bir reform anlayışına uygun düşmez» diyor
lar.
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Değerli arkadaşlarım; Atatürk Devrinde hiçhir yabancı şirketin Türkiye'de petrol aramadı
ğı doğrudur. Bu, o tarihteki uygulamanın fiilî
durumudur; fakat acalba Atatürk Devrinde pet
rol alanında tespit edilen politikanın ilkeleri fii
lî durumla aynı mıdır, buna bakmak lâzım.
Çünkü, meselâ 1954'te Petrol Kanununu yeni
den tanzim edenler, özel sektör ve özellikle ya
bancı şirketler marifetiyle Türkiye'deki petrol
kaynaklarının çok kısa sürede tamamiyle keş
fedilip, pek mükemmel işletilerek, Türkiye'de
petrol meselesinin çözümleneceğine inanmışlar
dı ve ona dayanarak adı geçen kanunu hazırla
mışlardı. O tarihten bu yana fiilî durum böyle
midir? Hayır, öyleyse fiilî duruma bakarak mı
o devri yönetenlerin felsefesine hüküm verile
cektir, yoksa o devrin yöneticilerinin yönetim
lerine hâkim olan mevzuatı tanzim ederken koy
dukları hükümlere mi bakılacaktır? Hiç şüphe
siz fiilî duruma değil, koyduklara hükümlere
bakılmak lâzımdır. Çünkü koydukları hüküm
ler, uygulamaya geçtikten sonra o hükümleri
tedvin edenlerin, vazedenlerin felsefesine uygun
cereyan eder mi, etmez mi; o ayrı bir mesele
dir.
Şimdi size, Atatürk devrinde çıkarılmış 26
Nisan 1912)8 tarihli ve 792 sayılı Petrol Kanunu
nun Ibâzı hükümlerini okuyayım.
«Madde 1. — Türkiye hududu dahilindeki
bilcümle arazide bitum ve petrol ve müştekkatı
tahliyesi madenlerinin taharri ve işletilmesi hak
kı, Ma adin Kanunu ahkâmına tahi olmak kaydiyle, Hükümete verilmiştir.
Madde 2. — Hükümet bu hakkı bizzat veya
efrat ve şirketlerle bilitilâf berveçhiâti istimal
eder.
a) Petrol ve müştekkatı madenlerinin mev
cudiyeti fennen mahsus olan arazide Hükümet
bizzat tahdit ve taharri ameliyatını icra eyler.
b) Müteharri bizzat hükümet olmadığı tak
dirde petrol madeninin fennen mahsus olan ma
hallerinde istikşafatı iptidaiye ve jeolojiyede
bulunmak üzere beheri beş bin hektarı tecavüz
etmeyen mahdut bir saha dahilinde bir sene
müddetle ruhsatname ita ve istikşafat için tah
sis olunan arazinin beher hektarı için müteharriden şerhî bir kuruş ardiye ücreti peşinen ahzolunur.» Ye hükümler devam ediyor.
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Şimdi, Büyük Atatürk Devrinde çıkarılan
Kanun ne diyor? Bu kanun çıkarılıncaya ka
d a r ; yani 1926 yılma kadar petrol arama ve iş
letme alanlarında Devlete verilmiş kanunî biı
vazife mevcut değildir. Bu kanunla Devlet bir
vazifeye davet edilmiştir. Çünkü o devirden
sonra artık devletlerin sadece zabıta devleti ol
mak değil, ekonomik rolü de ifa etmek kaydiyle
bir sosyal devlet vasfında işlemeleri gereği an
laşılmış ve dolayısıyie önemli bir yurt ihtiyacını
temin yönünden Devlet, birinci maddeyle vazi
feye eağırılmıştır ve hiç şüphesiz bu birinci
maddeyle bir 'hak tamamen Devlete verilmiştir.
Ancak ikinci maddeyle, Devlet ıbu hakkı bizzat
kullanabileceği gibi şirketler ve efrat ile birlik
te de kullanabilecektir» diye hüküm konulmuş
tur. Demek oluyor ki, Atatürk devrinin petrol
politikasındaki ilke, sarahatle bu iki maddede
kendisini bulmaktadır. G'örev ve hak Devletin
dir, ancak Devlet bu hakkını ister ise, şahıslar
ve şirketlerle birlikte kullanabilir. Kullanması
halinde de ne yapılmak lâzımdır, bu hususta
(maddeleri aşağıya doğru saymıştır.
Değerli arkadaşlarım, bu kanundan sizin
Atatürk devri petrol politikasında yabancı veya
özel şahıslara sureti kafiyede rol verilmeye
ceği ve dolayısıyie mutlak olarak Devlet eliyle
işletileceği anlamını çıkarmanız mümkün mü
dür? Değildir. Bu, Atatürk'ün o tarihteki poli
tikasını zorlayarak, yanlış bir istikamette anla
maya çalışmaktır. Binaenaleyh, Atatürk'ün po
litikası bu iki maddede açıktır ve bu politika
1980 Anayasasına da aynen sirayet etmiştir. Bi
raz sonra diğer değerli hatiplerin 130 ncu mad
deyle ilgili anlayışlarına cevap arz ederken bu
noktayı çok daha açık şekilde ortaya koyabile
ceğimi sallıyorum. O tarihte bu öVü ve ilkeler
le yola çıkılmıştır; ama bu ilke ve ölçülerin uy
gulanmasında yabancı şirketler şu veya bu se
beple rol almamışlar ise, bu fiilî netice Atatürk
devrinin petrol politikasının felsefesi olarak
kabul ve ilân edilemez.
Vaktinizi almamak için yine Atatürk devrin
de ve 1933'te çıkarılan Altın ve Petrol Arama
lîşletme İdareleri Teşkilâtına dair bir Kanunun
ilgili maddelerini okumayacağını., O maddeler
de de, Komisyonda da teferruatıyle arz ettiğim
gibi, birinci Kanundaki genel felsefe ve anlayış
aynen benimsenmiş ve ona göre hükümler geti
rilmiştir.
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Bir defa, mâruzâtımın şu noktasında büyük
bir sarahatle tespit etmek istiyorum ki, Ata
türk yeraltı servetlerinin işletilmesi hakkını
Devlete tanımıştır, Atatürk devrinde tanınmış
tır, bunların işletilme hakkının Devlete ait ol
duğu ilkesi konulmuştur. Ancak bu hakkın kul
lanılmasında, Devletin özel şahıs ve şirketlerle
işbirliği yapabileceği de derpiş olunmuştur. O
(halde Atatürkçü anlayış, zannediyorum, bu sa
hada mutlak olarak Devlet tekeli kurmak iste
yenlerin anlayışı değil; şimdi Hükümetin sevk
ettiği ve bu hakkı Devlete tanıyan, ancak Dev
letin, Anayasamızın 130 ncu maddesine dayana
rak bu hakkı başka özel teşebbüsle birlikte iş
letebileceğin e dair hükümleri ihtiva eden Hükü
met tasarısıdır. Onun içindir ki Hükümetiniz,
tasarısının gerçekten Atatürkçü bir reform an
layışı ylo hazırlandığı inancmdandır ve bunu
da biraz evvel arz ettiğim gibi ispata muktedir
dir. Hilâfına kanaatler, Atatürk'ü, belki de ken
di görüşlerinin daha güçlü olmasını temin için
yardıma çağırmak iyi niyetiyle izah edilebilir.
Değerli
arka d aslanım, Türk siyasî haya
tında, özelikle son yıllarda, keııdii kanaatlerimi
açıktan savunamayanlar, ya da açıktan sa
vundukları zaman gereği kadar güçlü oldu
ğunu ispat edemeyenler, Atatürk'ü yanlış an
layarak ve amlatarajk, onun böyle düşündüğü
iddasıyle kamuoyunda itibar toplamak iste
mişlerdir. Bu, alışageldiğimiz bir tutumdur.
O yüzden de Atatürk, blrb irine tama mı yi e zıt
felsefelerin sahibi gibi gösterilmiştir. Kanaamiz odur ki, Atatürk'ü kendi önyargılarımı
zın ve kendi görüşlerinizin haklılığını ispat
için başvurulacak bir vasıta gi'bi değil, bizzat
ne ise, olduğu gibi anlamaya iyi niyetle ça
lışarak ondan neticeler, fikirler çıkararak
Atatüı'k'e başvurmalıyız ve eğer
gerçekten
Atatüı'keü olmak istiyor isek, bu iyi niyet
ten hareket ederek vardığımız neticeye de
ilJkir haysiyetinin gereği olarak itaat etmeli
yiz. Eğer Atatürk'ün vardığı netice bizim
•önyargılarımız için değişik sonuçlar veri
yor ise, «Bu sonuçlar beıııim arzu etmedi
ğim sonuçlardır, ben Atatürkçülükten vazgeç
tim» dememeliyiz.
Mamafih Hükümcıt hiçbir zamaın önünüze
getlirdiği metin ile mazide de hüküm sürmüş
birtakım 'kaidelerin, mutlaka istikbalde hü-
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küm sürmesi zarureti anlayışı içinde de de
ğildir. Bir milletin
şartları ve ihtiyaçları
zaman içerisinde geliştikçe, o milletin şartla
rına ve ihtivaçianıma uygun yeni düzenle
meler yapmak Atatürk'ün devrimcilik ilkesi
nin bir gereğidir. Onun içindir ki, gerçek Ata
türkçüler Milletimizin ihtiyaç ve şartlarına
cesaretle ve realist olarak bakarlar ve bunun
gereklerini de cesaretle uygularlar, getirirle!'.
Hükümetliniz işte böylesine bir fdjkrî haysiyet
duygusunun kumanda ettiği bir anlayış ile
lıuzurıınuzdadır ve bu anlayış ile tasarısını
tanzim eıtmiştlir.
Aziz a ika da şiarını, değerli sözcünün ya
bancı sermaye meselesi amaç maddesi ve di
ğer hususlarla ilgili düşüncelerine maddeler
de ele almak istiyorum. Yiine tecrübelerimle
ifade etmeye artık izninizüı dinleyeyim, çünkü
Millet Meclisi Komjisyouıununda Yüce Meclisin
Genel Kurulunda, Senato Komisyonumuzda
yaptığımız çalışmalar göstermiştir ki, genel
likle karşılıklı
gerekçelerimiz
birbirimizi
ikna etmek için pek fazıla işe yaramamıştır.
Onun için şimdi vajktinizi almayacağını. Hakemliğinlzii kolaylaştırmak için, maddeler mü
zakere edilirken bir defa söyleyerek takdir
hakkınızı daha sıihhatli kullanım a niza yardımcı
olmaya çalışa -cağım1..
Aziz arkadaşlarım; Sayın Öztürkçmc, doğ
rusunu isterseniz pek de nüfuz edemediğim
konuşmalarında, «Reform yapılacalk ise, ev
velâ Anayasanın 130 ncu maddesini değiştir
meye ihtiyaç vardır. Bu madde varsa, reform
da yapılamaz.» Hatta bir ölçüde de, «Adlın
da Adalet Partiisi Anayasamın bâzı hükümle
rini beğenmiyordu; ama bugün bu hükümleri
yürütmek bize düştü» tarzında birtakım mülâ-alar söylediler.
Kendilerine, izin verirlerse, anlayabildi
ğim, nüfuz edebildiğim ölçüde cevap arz et
mek istiyorum; fakat önce, öteki hatiplerin
de mütalâalarında yer aldığı için, Türk Ana
yasasının 130 ncu maddesi nedir, ne değildir?
Bunu Hükümetin gözüyle bir defa huzuru
nuzda sermek istiyorum.
Sayın senatörler; müsaade ederseniz 130
ncu maddeyi bir defa daha okumak ihtiyacında
yım, 130 ncu madde aynen : «Tabiî servetler ve
kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
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dadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı
Devlete aittir.» diyor.
Şu hükümler, biraz evvel okuduğum Ata
türk devrinde çıkmış 792 sayılı Kanunun
1 noi ve 2 ncıi muaddele idildeki prensibi ne ka
dar güzel ifade ediyor. Demek ki, 130 ncu
made Atatürk devrinin ilkesdıni aynen benim
semiş bulunmaktadır.
Şimdi müsaade ederscnliz, maddenin ikinci
kısmını da okumalıyım.
«Arama ve işletmenin D e vü etin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılması, Jkanunuıı
açık iznine bağlıdır.» Tıpkı Atatürk devrin
de çıkan kanunun 2 nci maddesinde söylendiği
gibi. Orada da, «Devlet bu hakkı efrat veya şir
ketler ile bilitıilâf aşağıdaki esaslar dairesin
de icra eder» yollu hükümler vardı.
O halde, bu maddenin gerçekten olduğu
gibi anlaşılması gerekiyorsa, mesele gayet sa
dedir.
1. Yeraltı servetlerinin sahibi Devlettir,
2. Bunların
işletilmesi
hakkı
Devlete
aittir.
3. Devlet bu hajkkı, isterse kendisi tek ba
şına kullanır isterse özel teşebbüs veya şa
hıslar ile birlikte veya münhasıran onla r
eliyle işletir.
Ancak bu ikinci çeşit vazife görme, Kanunun açık iznine bağlıdır ; yani «Bakanın iznine, Bakanlar Kurulunun iznine veya bir
Maden Dairesinin veya memurunun
izniyle
olmaz» diyor.
Şimdi bu maddeyi, efendim özeil teeşbbüsle
binlikte işletme, tabiîdir, bininci fıkra esasları
esastır; binaenaleyh özel teşebbüse imkân
veriyorsanız, siz 130 ncu maddeye aykırı hare
ket ediyorsunuz denirse bu yanlıştır. Bu tamamıyle yanlış bir yorumdur.
Değerli arkadaşlarım; müsaade ederseniz
tekrardan salkınmak için Sayın Atalay'm bir
hükmü Anayasaya aykırı sayması ile ilgili
mülâhazasını burada cevaplamak istiyorum.
•Sayın At alay buyuruyorlar ki; «Getirdiği
niz tasarının 3 ncü maddesinde birtakım sir
katlere-petrol üretimi ile ilgili hakları Bakan
lar Kurulu eli ile veriyorsunuz. Öyle ise süz
kanııınla vermediğiniz bu izinden ötürü Ana
yasaya -aykırı davranıyorsunuz.» Hiç şüphesiz
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Sayın Atalay Yüce Meclisin yajkından tanıdğı J letdlmesinde imkân veren bir diğer partimizi
Anayasa dışı ilân edebiliyor veya bir başka par
değerli bir hukukçumuz'dur. Kendisinin bu ko
timiz yeraltı servetlerinin münhasıran Devlet
nuyu benden çoik daha güzel anladığına ben
eli ile işletilmesini öngören bir başka partimizi
kaaınilim; fakat tahmin edemediğim, bileme
Anayasa dışı ilân edebiliyor. Hiç şüphesiz bu
diğim bir sebepîle yanlış bir yorumda bulun
iki anlayış da Anayasamızın 130'ncu maddesi
dukları kanı'sın dayımı.
nin cevaz verdiği bir anlayış değildir.' Çünkü,
Mesele şudur : Arkadaşımızın, anlayışına
biraz evel okuduk, ve açıkça görüldü ki; Ana
göre, eğer arkadaşımızın anlayışına itibar
yasanın 130'ncu maddesi yeraltı servetlerinin
edersek; meselâ filanca sahada bir şahıs veya
münhasıran Devlet eli ile işletilmesine müsait
şirket petrol aranuiık istedi mıi biz Meclise
tir. Çünkü, kak devletindir bu hakkı tek başı
kanun sevjk etmeliyiz.
na kendisi 130'ncu maddenin birinci bölümü
Demeliyiz ki; falanca şirket filân yerde pet
ne dayanarak kullanabilir ve dolayısıyle bu bi
rol arayacaktır, izin verin. Böylece her teşöbrinci bölümden istifade ederek ve eğer Mecbüs için kanun getirmeliyiz. Petrol bulduktan
sonra işletme ruhsatı mı vereceğiz? Tekrar | 1 islerde çoğunluğu kazanabilmiş ise..
kanun getirmeliyiz, tekrar kanun getirmeliyiz.
HALİL GORAL (Aydın) — Sizin gibi.
Aziz arkadaşlarım;
Anayasanın
1.30'ııeu
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
maddesinin böyle yorumlauamayacağı
çok
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla)
açıktır. O kadar açık ki bu mesleğin dışında
— Milletten oy alıp, çoğunluk olarak Meclise
olan bendeniz bile meseleyi çok kolay anlayabi
gelip icrada bulunma hakkını kazanabilmiş ise;
liyorum. Burada kastolunan şudur: Petrol ara
öyle Ibir 'hükümet, ve Parlâmentoda ikinci fık
ma ve işletme konusunda genel olarak Devletin
rasında yazılı izni özel şaihıs ve şirketlere ver
kendine mahsus olan arama, işletme hakkını,
meyerek, münhasıran Devlet eli ile yeraltı ser
özel teşebbüsle birlikte veya münhasıran özel
vetlerimizi işletebilir. Bu tamamıyla Türk Ana
teşebbüs eli ile işletmesine kanun genel bir
yasasının ve 130' ucu maddesinin içinde bir siprensip müsaadesi verecektir. Ondan sonra bu
prensip müsaadesine dayanarak bu hakkı kul I yasî anlayıştır ve bu mümkündür. Hükümet bu
anlayışa saygılıdır; fakat bu anlayışı kabul
lanmaya talip olan şahsa, Devlet mevzuatı içe
etmemektedir.
risinde muamele yapacaktır.
Mesele budur.
Böyle anlaşılmalıdır. Bunun hilafı, bir Anaya
Öteyandan yine bir siyasî partimiz Millet
sanın kastedemeyeeeği kadar küçük teferrua
ten oy alıp Meclislerde çoğunluk sağlamış ise
tı murat ettiği anlamına gelir ki; Türkiye'de
ve yine Anayasanın 130'ncu maddesinin ikinci
hukuk mevzuatını tanzim edenler hiç şüphe
fıkrasına dayanarak, burada açıkça söylediği
siz bu kadar basit teferruatı Anayasaya koy
gibi «Doğrudan doğruya özel teşebbüs eli ile»
mayacak kadar basiretlidir.
I diyor; doğrudan doğruya, özel teşebbüs eli ile
yeraltı servetlerimizi işletmeyi düşünerek, Dev
Değerli arkadaşlarını; burada bir başka an
lete bu sahada hiçbir yol vermeyerek bir ida
layışı da izin verirseniz eleştirmek istiyorum.
re yolu tutsa, bu da tamamıyla Türk Anayasa
Meclislerimizde iktisadî içtihatları farklı siyasî
sının 130'ncu maddesine uygun bir siyasî dav
partilerimiz vardır. Böyle olması da tabiîdir,
ranış olur. Hükümet bu anlayışa ela sayıgılıdır;
lâzımdır. Türk Milletinin kendi kaderini ida
fakat Hükümet bu anlayışı da paylaşmamaktadır
re ederken çok çeşitli alternatiflerle karşılaş
Hükümetin anlayışı Türkiye'de yeraltı servet
ması ve bu alternatifleri inceleyerek tercihler
lerinin hem Devlet eli ile, hem özel teşebbüs eli
de bulunması millet hayatının daha sıhhatli
ile birlikte ve millî menfaatlerimize uygun bir
idare edilmesi için güzel bir yoldur. Bunun
takım hükümlere riayet kaydı ile işletilmesi
adına demokrasi diyorlar ve onun için de biz
bu yolu benimsemişizdir.
I taraftarıdır.
Ne var ki; siyasî mücadelenin zaman zaman
Şimdi burada, «Reform nedir, ne değildir»
bizi etki altına alması dolayısıyle bir partimiz,
yolunda yaptığımız, tâbirimi mazur görün, bir
meselâ özel teşebbüse yeraltı servetlerinin iş- I kötü dövüşüne de değinmek istiyorum.
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Birtakım siyasî sözcüler kendi siyasî kamp
larının, partilerinin, ya da bulundukları gru
bun anlayışına uyulduğu zaman ancak reform
yapılabileceği görüşündedirler.
Reform nedir? Reform, onlara göre söyle
mek gerekirse; benim anlayışıma uyarsa refom•dur. Aslında bu anlayış masum bir anlayıştır.
Herkesin kendi hayal ettiği hayat
düzenini
ihdas etmek arzusunu reform sayması masum
dur. Buna biz bir kmayıeı kıymet hükmü ile
karşı çıkmıyoruz.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Söyle
yen de mazurdur.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla)
— Öteyandan bunun hilâfına tamamıyla bir
başka zıt görüşü benimseyen ve hayal eden bir
başka siyasî sözcü bizim anlayışımıza uyulur
sa bu reformdur diyebilir. Bu da masumdur.
Peki, o masum bu masum ise reformun ölçü
sünü nasıl bulacağız ve şu müzakere ettiğimiz
tasarının reform niteliği taşıyıp
taşımadığını
nasıl tespit edeceğiz1? Şimdi bunun ölçülerini ve
kıstaslarını arz edeyim.
Değerli arkadaşlarım; her siyasî organ gi
bi Hükümetimiz de bir siyasî organdır ve bu
siyasî organ olmak sıfat ve ehliyeti ile bir re
form anlayışını oluşturmuştur. Bunu
Hükü
mete programına derç etmiştir ve programını
Yüce Meclislere takdim etmiştir. Yüce Meclis
ler bu programı onaylayarak bu programın ic
rasına izin vermiştir. Öyle ise Hükümetin «Re
form anlayışı budur» demesi tabiîdir. Anlayışı
nı savunması hakkıdır. Haksız olan Hükümetin
bu anlayışım reform saymayıp, Hükümeti mah
kûm etmek yolundaki beyanlardır.
Burada izin verirseniz bir noktayı ifade et
mek istiyorum. Hem bir hükümet
teşkiline
Türk Anayasasının kuralları içerisinde imkân
vereceksiniz, hem bu reform değildir, reform
•ancak devletçilikle olur diye siyasî parti men
subu arkadaşlarımızla birlikte güven oyu vere
cekler, bu güven oyuna dayanarak Hükümet
görev başına gelecek ve programına uygun bir
tasarı hazırlayacak. Bu tasarıyı
kanunlaştır
mak için Meclislerde çalışılır iken, Hükümet
anlayışının ahlâkiliği içinde bulunacak, ifrat
ve tefritlere boyun eğmeyecek; fakat neden
se zamanında verilen güven oyunun hesabını
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Milletimize anlatması gerekenler, onu unuta
rak Hükümetin nereden çıktığını yeni öğrenil
mişler gibi: «Bu nasıl Hükümet, millî iradenin
mahsulü müydü, değil miydi» gibi birtakım
tartışmaları da içine katarak
mütalâalarına,
Hükümetin reform anlayışını mahkûm edecek
ler. Bu Türk Anayasasının hükümlerine ve bu
Anayasayı işleten Meclislere ve bu işlemenin
neticesi ve mahsulü olan Hükümete haklı ve
insaflı bir bakış açısı değildir ve bu organlara
Anayasanın herkese emrettiği asgarî saygının
icabı değildir.
Kendi anlayışımızı hâkim mi kılmak isti
yoruz? Türk Anayasası yollarını göstermiştir.
Meclislerde çoğunluk isek; Hükümete güvensiz
lik veririz, yeni Hükümet kurarız, yeni hükü
mete yeni anlayışımızı uygulatırız. Meclislerde
ekalliyet isek; kanaatlerimizi başka kanaatlere
saygılılık sınırları içerisinde söyleriz, seçimle
re gideriz. Millet mezuniyet verir ise, o zaman
gelir mezuniyet aldıkları anlayış içerisinde Hü
kümet kurup, o reform anlayışım Millete 'uygu
lamaya kalkarız.
Biz ne Milletten mezuniyet alacağız, ne de
çoğunluk olacağız hattâ güven oyu versek bile
bunu hiçe sayacağız, sonra bütün bu Anayasa
hükümlerinin mahsulü olarak görev yapan
Hükümeti hakkın ve insafın sınırlan dışında
tahrip edeceğiz. Bu mümkündür; faydalı de
ğildir ve kamuoyunda da itibar görmemekte
dir.
Değerli arkadaşlarım; Anayasamızın 130 ncu
maddesine ilişkin tahlillerimi burada kesmek
istiyoruıaı ve Sayın öıztükçine'ye de arz etmek
isterim, tam bir saygı ve hulus ile, Anayasanın
130 ncu maddesi sizin de çok iyi benimsediği
niz Atatürk'ün ilkelerine tamamiyle uygundur.
Bunu hep birlikte benimsemeye devam edelim.
Sayın İsmen arkadaşımız son derece kısa,
gerekçe söylemeksizin; fakat son derece ağır
eleştirilerde bulundular. Ben özellikle kendile
rinden bu eleştirilerinin ve bizi muhatap kıl
dıkları kıymet hükümlerinin gerekçesini din
lemeyi çok arzu ederdim. Çünkü o zamanda daha
ç::ık istifade edecektim; fakat buna lüzum gör
mediler. Tabiî gerekçesiz kıymet hükümlerini
tartışmanın fazla faydası olmadığı için, bun
ların tamamına değinmeyeceğim. Türk vatanı
na sahibolimaıım her nedense mümkün olmadı-
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ğmdan söz ettiler ve«Bu duruma açmacalk di
yemiyorum, doğrusu utanıyorum» dediler. «Ka
sıtlı bir şey var; bu davranış ve tasarruflar
da izahını yapamadığım kasıtlı birtakım şey
ler var» diyerek de akla gelebilecek her kötü
ihtimali bize lâyık görüp kürsüden indiler.
Şimdi, bendeniz 7 yıla yakın süredir Yüce
Parlâmentoda naçiz bir üyeyim, özellikle
Yüksek (Senatonun üslûbunu ve konulara eğil
mekte gösterdiği yüksek seviyeyi derin bir saygıyle izlemiş insanlardan birisiyim. Bu saygı
mın neticesidir ki, arkadaşımızın üslûbunu ve
kelimelerini ben tercih edemeyeceğim. Yalnız
şu^u söylemek istiyorum, izah etmelerini ko
laylaştırıp huzura varmaları için, bizim dünya
larımız farklı kendileriyle; bizim kavramları
mız farklı kendileriyle; bizim ak gördüğümüzü
kendileri kara görmektedirler. Böyle olunca da
hiçbirimizi anlamamız kolay olmaz. Ancak ben
temin ederim, Hükümet olarak biz o anlayışı
derinliğine anlıyoruz. Anladıktan sonra
da
reddediyoruz; bilmeyerek değil, bilerek ve is
teyerek reddediyoruz. Sayın üyenin «utanma»
kelimesini kullanması, af buyursunlar beni, be
lim de bu kelimeyi kullanmama eğer hak verdirivor ise ve bir savunmanın mecburiyeti içe
risinde bu kelimeyi 'kullandığım için beni affe
deceğinize güvenerek, böyle gidersek biz bir
birimizden utanmaya devam edeceğiz, Sayın
İsmen.
'Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri ;
Şimdi müsaade ederseniz Sayın At alay'm;
«Bu nasıl reform tasarısıdır?» mütalâasına, kı
saca oevap arz etmek istiyorum.
Mâruzâtım başında ifadeye çalıştım. Bizim
reform anlayışımız Hükümet programında var
dır. Errer getirdiğimiz tasarının Hükümet prog
ramında beyan edilen ilkeler aykırı ve ondan
yozmus bir tarafını gösterirler ise,, o zaman
Hükümet kendi reform anlayışından uzaklaş
mış olacağı için eleştirileibilir; fakat Hıikümetin reform anlayışını kendi reform anlayışınızla
kıyas ederek mahkûm etmeye kalkar iseniz, işi
miz eok kolaylaşır. Biz dp sizi reform dışı an
layışla itham 'ederiz. Çünkü bizim refonm anlayısımiız budur O zaman birbirimizi birtaikım sı
fat! arda tavsif ederiz; fakat hiçbir
gerçeği
Türk Milletimin önünde tartışmış da olmayız.
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Bizim tasarımız gerçekten Atatürk'çü anla
yışın mahsulüdür ve Atatürk devrinde çıkmış
kanunların esprisine tamamiyle, 1961 Anaya
sasının 130 ncu maddesinin özüne ve sözüne
tümüyle mutabıktır ve onun huzuru ve cesare
tiyle sonuna kadar tasarımızın reformcu oklu
ğunu söylemey devam edeceğiz.
Sayın Başbaikan müteaddit görüşmelerde
ifade buyurdular. Bizim reform
anlayışımız
düzenimizi ters yüz edecek bir 'anlayış değil
dir. Bizim reform anlayışımız, mevzuatımızı
Atatürk'ün anladığı, Anayasamızın uygulan
masını emrettiği esaslara uydurmaktan ibaret
tir.
Misâl verdiler: «Bir çırpıda İsviçre modeli
bir kanun ile getirilen netice bir reformdur.»
dediler.
Hiç şüphesiz öyledir Sayın Atalay. Re
formdan da öteye bir devrimdir ve Türk Mil
leti bu devrimden büyük istifadeler sağlamış
tır. Onun içindir ki, Atatürk'e şükran borçlu
dur. Ancak bir çırpıda olmaz. İnandırmak için
adım adım gayret sarf ederek, adım adım Ana
yasamızın öngördüğü organların önüne saygı
ile gelip hesap vererek ve hulûs ile, sabır ile
gerekçesini arz ederek, sonra da bu organların
yetkili kuruluşlarınca çalışarak kanım yapılır
sa reform olmaz mı? Elbette olur... Elbette olur
Sayın Atalay. Reformun ne olduğu ne olma
dığına kanunların hangi prosedürle tedvin olun
duğu noktasından bakılarak hüküm verilmez.
Kanunların ne getirdiğine, ne götürdüğüne ba
kılarak hüküm verilir.
Bu noktada Sayın Atalay ve Sayın öztürkçine'ye bir cevap 'arz etmek istiyorum. «Re
form, bu kanunun neresinde?. Arıyoruz» bu
yuruyorlar. Ben bir tanesini size arz edeyim. Yü
rürlükte bulunan Petrol Kanununun 2 nci
maddesini beraberce aynen kanundan okuya
lım. «Bu kanunun maksadı Türkiye Cumhuri
yeti petrol kaynaklarının hususî teşebbüs eli
ve yatırımları ile süratle fasılasız ve verimli bir
şekilde geliştirilip, kıymetlendirilmesini ve bu
maksada uygun okluğu nispette Türkiye da
hilimde yabancı menşeli petrol ile yapılan pet
rol ameliyesini aynı surette inkişafını sağla
maktadır.» Öyle ise yürürlükteki kanunun 2 nci
maddesi münhasıran özel teşebbüs eli ve yatırımlariyle Türkiye petrol kaynaklannm değer-
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lendirilmesini öngöıımüş, Devlete görev yükle- I niteliğini yitirdi anlayışında iseniz, bunun ce
vabını size sayın komisyon başkanının arz ve
memiştir.
izaha çalışacağını sanıyorum.
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 121 nci
maddeyi de okuyun.
Türkiye'de Başbakanlar 'da Meclislerin yet
ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
kilerine saygılıdırlar ve itaat ile mükelleftirler.
NI
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) —
Ancak, Sayın Başbakan ve Hükümetin şu anda
Hepsini okuyacağız 121'i de okuyacağız, daha
görevli naçiz üyesi olarak İlendeniz getirdiği
pek çok maddeleri de tartışacağız.
miz reform tasarısının bâzı hükümlerinin dü
şündüğümüz şekilde muhafaza edilmesinin yurt
BAŞKAN — Lütfen müdahale
etmeyiniz
yararlarına daha uygun olduğu anlayışımızı de
efendim. Siz idare etmeyeceksiniz efendim.
ğiştirmedik. Bu anlayışımızı şimdiye kadar ko
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Buyuru
misyonlarda ve Millet Meclisi Genel Kurulunda
nuz zatı âliniz idare ediniz
yaptığımız gibi Yüce Senatoya da arz edece
BAŞKAN — Muhakkak. Buyurun Sayın
ğiz, sizleri ikna etmek için iktidarımızın ve
Bakan.
imkânlarımızın son hududuna kadar gayret
ENERİJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BA
edeceğiz ve zannediyorum artık bunların sonu
NI
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) —
cunda yüksek oylarınızla bir netice hâsıl olmuş
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
ise. Hükümetin görevi o neticenin önünde bit
mektedir. Bu itibarla her aıedense -birer fırsatıHükümetin getirdiği tasarı ne diyor? Hü
kümetin
getirdiği tasan 2 nci maddesiyle I nı bulup. Sayın Başbakanı hedef alarak siyasî
Türkiye'de petrol kaynaklarının değerlendiril
tartışmaların içinde reformlara sahip e ıkına mesini münhasıran özel teşebbüs eli ve yatırını- I inak ile ilgili 'birtakım umumî suçlamalara baş
lariyle değil, hem Devlet eli ve yatırımları, hem
vurul ak bir ihtiyaç gibi görünüyor bâzı arkaözel teşebbüs eli ve yatırımları ile değerlendir I daşlıarımız için. -Bu ihtiyacı biz anlayamıyo
meyi öngörüyor. Bu, tek başına -bir reform ni
ruz; ama bu ihtiyacın sebeplerini belli ölçüde
teliği ieiıı yeterlidir. Felsefe değiştiriyoruz...
seziyoruz.
Aziz arkadaşlarım, bu
değişiklik tek başına
Değerli arkadaşını, «Adalet Partisinin fel
önemli bir değişikliktir ve eğer reform anlayı
sefesi,
sindirilmiş halde önümüze gelen tasarı»
şından alt - üst etmeyi kasdetmiyorsak, bu itidiyor.
«Reformcu
değildir» buyuruyor. Arz ethara değer bir reform ilkesidir. Ötekileri saya
I tim, sayın komisyon başkanı cevabını verirler;
cağım.
fakat sonra dönüp biraz evvel değişiklikten
Aziz arkadaşlarım; «Reform» kelimesi «ye
I dolayı bile. suçladıkları Sayın Başbakana gös
niden şekillendirme» anlamındadır. Hiç şüphe
terilen insaf ölçülerini (Allah'tan ki) terkedesiz yelliden şekillendirme ihtilâlle de olur,
I rek; yeni bir ölçü ile «Adalet Partisine saygı
alt - üst ederek de olur, reformla da olur. Sa
lıyız, felsefesi budur. Biz bu felsefeye inanmı
nıyorum, dilimizde «Reform» sözcülüğü «Isla
yoruz, ama kendilerinin de bu görüşte olmala
hat» karşılığıdır ve bu anlamda getirdiğimiz
rına saygılıyız, mesele yok» diyorlar. Adalet
tasarı gerçekten değerli yeni düzenlemeler ih
I Partisinin felsefesine gösterdiğiniz saygıyı gütiva etmektedir ve bu düzenlemeler biraz ev
venoyunuzla işbaşına getirdiğiniz Hükümetin
vel arz ettiğini ilkeler içinde Atatürk'ün de an
felsefesine de göstermek lütfunda bulunsanız
layışına uygun olduğu için Atatürkçü bir an
da, bütün Cumhuriyet organlarını aynı insaf
layışla hazırlanmış reform tasarısıdır.
ölçüleri içerisinde değerlendirsek, milletimiz
ıSayın Atalay Meclislerde yapılan değişik
daha kolay hakemlik etmez mi?
liklerden Sayın Başbakanı sorumlu tutmak is
tediler.
Sanıırını ki, beyanlarında Sayın Atalay, doğ
Değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakanın
ru anlayabildimse, dikkatsizlik etmedimse, çe
reform-anlayışı, başında bulunduğu Hükümetin
lişkilerde de bulundular. Gerçi bu «çelişki» sö
altında imzası bulunduğu tasarının içinde var
zü kendi arkadaşları tarafından Hükümete çok
dır. Eğer tasarıdaki hükümleri reformcu saymı
yakıştırılıyor, ama ben bir tanesini kendileri
yor iseniz, onu tartışalım. Tadiller için reform
için şu anda teşhis ettim ; zaman zaman «Hükü714 —

C. Sanat osu

B : 34

20 . 2 . 1973

O : 1

•met tasarısı reform ismine lâyik değildir, re
timizin gereği olmayan birtakım dolambaçlı
formcu nitelikte değildir» diyorlar sonra -da
izah ve suçlamalara, başka hizmetlerin zedelen
«Adalet Partisi tarafından değiştirildiği için
mesine cevaz vermek bizim kanımızca, yanlıştır
niteliğini yitirdi» buyuruyorlar. Olmayan bir
ve sanıyorum dünyanın hiçbir yerinde de hiz
sevin yitirilmesi mevzuba'hsolnıadığma göre ya
met edilen halka, millete fayda getirmemiştir.
rarlığım kabul edeceksiniz, yittiğine hükmede
'Değerli aııkadaşun. soruyor; Hükümet bu de
ceksiniz; yahut da olmadığını kabul ettiğiniz
ğişikliklerden neye evet diyor, neye hayır di
şeyin yitirildiğindcn söz etmeyeceksiniz.
yor? Hiç şüphesiz (llükümotıin neye evet dediği,
Değerli arkadaşlarını; hiç .şüphesiz Türk
neye hayır dediği Millet Meclisindeki görüşme
Milletine hizmet etmek için buradayız, bütün
zabıtlarında, elimizde bulunan metinlerde bü
siyasî partiler ve şahıslar olarak. Bu hizmetin
tün açıklığı ile vardır ve Hükümet maddelerde
yollarım kendimize göre seçmekte serbestiz. Bu
ki müzakereler sırasında hangi hususlara evet.
yol, şu anda Türk Anayasasının hükmüyle bu
hangi
hususlara hayır diyor tekrar edecektir.
Hükümete hizmet şeklinde tecelli etmiştir. Bu
Hükümet,
'gerçekten muhafaza edilmesine inan
nu değiştirmeyi istemek mümkündür; fakat bu
dığı
ilkeler
için kanaatini muhafaza ederek, Na
nu değiştirmek isterken Millet Önünde gerçek
zif
esini
yapacaktır
; Fakat bu davranışı hiç bir
ten. haklı çıkmak için çelişkiler içinde de. olma
zaman ispat edilmiş gerçeklere sırt çevirme şek
mak lâzımıdır. Bugün açıkça 'söylenmelidir ki,
linde de olmaz. Bizim görevimiz, her nasılsa va
şu anda Hükümet Programı bütünüyle. Sayın
sıl
olduğunuz kanaatleri ne pahasına okusa ol
Adalet Partisinin programına mutabık değildir.
sun
zorlamak değil, gerçeklerin ve millet hay
Sayın Halk Partisinin programına da mutabık
rına
olanın bulunmasında doğrulara açık, yan
değildir. Fakat, Hükümet programının bile bu
lışlara karşı, ikna olamadıkları noktada da fik
derece yetersiz ve 'memleket hayrına olmadığı
rinin haysiyetli bir sarunmasım yapmaktan iba
iddiasında bulunduktan, sonra anlayışınıza çok
•daha uzak düsen bir başka siyasî organla bir- \ rettir ve zannediyorum bu medenî bir davra
liktc icra. sorumluluğunu taşımak arzusunu na- j nıştır.
sil izah. edeceğiz Türk seçmenine'
\
Değerli arkadaşım Sayın Hazerdağlfmn so
rusunu da cevaplayarak sözlerimi tamamlamak
Bir noktayı özellikle tespit etmek istiyo- ;
istiyorum.
rum, değerli arkadaşlarım Türk siyasî hayatı jj
ıSarıcak - 1 Kuyusu, SlıeU'in terk ettiği sa
kendi determinizmi içinde bir gelişme gösterdi, j
halardan. birisi üzerinde millî şirketimiz tara
Bu gelişmenin mahsulü şu anda bu Hükii- >;
fından bulunmuştur re muamele şöyle cereyan
mettir. Ve bütün iddialara rağmen, Yüce Mec- i
etmiştir. 5 nci bölgede Diyarbakır'a 40 Km. ka
Üslerin güvenine davandığı için de millî irade- t
rayolundan, havadan direkt uçuş yolu ile of)
ııin mahsulüdür. Eğer bu Hükümet millî irade- j
Em. kadar uzakta 14 - 15 sene önce Shell'e ara
nin mahsulü değil ise, bize verdiğiniz ıgüren oy- j
ma. ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat altı yıl, artı
1 arının değeri nedir söyleyebilir misiniz? Hiç ]
2 yıl, artı 2 yıl olmak üzere uzatılmıştır. Batışüphesiz bu güven oyu ile bulduğumuz çözüm
kayaköy re Şah ab an adı ile bu bölgede Shell
yolunu değiştirmek, yenisini yürürlüğe koy
iki keşif yapmıştır. Bu keşfi üzerine inkişaf et
mak Yüce Meclislerin hakkıdır, bu hakka içten
tirmesi için kendisine müddet verilmiştir, aşa
r e kâmil bir saygı içindedir Hükümet; ama bu
ğı - yukarı 14 yıl süresinde, şirket yaptığı keşfi
çözüm yollarını ararken vazife yapan bir Hü
istihsale dönüştürmek imkânı için işletme ruh
kümetin re özellikle hepimizin meselesi olan bir
satı istemiştir re bu ruhsat kendisine verilmiş
petrol reformunun kendi hüviyeti içinde tartı
tir. Merî Kanuna göre, ruhsat rerikliği andan
şılması yerine, bunu mahkûm ederek biraz eritibaren arama sahasının yarısını terk etmek
rel arz ettiğim tezatı örtmek için birtakım
mecburiyetindedir re Shell terk etmeye mecbur
eleştirilerde bulunmak yanlıştır. Bendeniz o ka
olduğu arama sahasını tamamen bırakmanuvk,
nıdayım ki, siyasî kana.at sahibi herkes kanaa
elinden çıkarmamak için başka sahada aldığı,
tinin gereğini doğrudan doğruya açıklamalı,
komşu sahada aklığı arama ruhsatına bu saha
anlatmalı ve savunmalıdır. Kanaat ve istikame
nın ilhak edilmesini istemiştir re sanıvorum
— 715 —
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BAŞKAN — Saym Somunoğlu.
Sayın Topaloğlu zamanında vâki oku bu talep i
ilk 3 ay kadar intacedilememiş, sonra Saym
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Konuş
Devres göreve başlamış 3 kadar da o devrede
mam sırasındaki eleştirilerimde Erzurum - Pa
mesele etüdedilmiş 6 ay sonra SheH'e bu saka
sinler - Tekman da MTA tarafından araştırma
ların bir başka saka ile birleştirilerek aranması
ve sondaj yapıldığı meselesini arz etmiştim;
hakkının verilmemesi o zamanki sayın Bakan
fakat Sayın Bakan cevap lütfetmediler Bura
arkadaşımız tarafından öngörülmüş, SheU'm
daki araştırmalar ne durumdadır?
talebi, Merî Kanunun millî menfaatlere uygun
BAŞKAN — ıBuyurun Saym Bakan.
luk maddesine
dayanılarak reddedilmiş. Bu
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAmüsaadenin verilmemesi üzerine Türkiye Pet
I NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Er
rolleri Anonim Ortaklığı o sahaya, otomatikzurum bölgesindeki çalışmalar, ilk adımlar ola
nıan ta.Iibokluğu için, sahibolmuş ve değerli
rak ümit vericidir. Bunu Türkiye Petrolleri
iş arkadaşlarının gayret ve himmetleri ile de
Anonim Ortaklığının imkânları içerisinde de
daha evvel müjdesini verdiğim neticeye, San
ğerlendirmeye devam edeceğiz. İş programı
cak - 1 kuyusundaki istihsale imkân bulmuşuzhakkında daha detaylı bilgiyi zatıâlinize bizzat
dur.
veya emrederseniz yazı ile arz ederim.
Soracağınız sorulara ve maddeler üzerinde
ki müzakerelerde emrinize ânı aide olmak üzere
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa
maruzatımı burada bitiriyorum. Beni dinlemek
yın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasını pek iyi
lütfunda bulunduğunuz için hepinize yürekten
tespit edemedim. Bu durumdan dolayı tatmin
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) ••
edilemedim. Bendeniz suali şöyle tevcih etmiş
BAŞKAN — Sayın Hazer.
tim : Sancak - 1 de Shell Şirketi bir arama yap
MEHMET HAZER (Kars) — Kapalı saha
mış mıdır? O arama yaptıktan sonra orada pet
ların bir müddet önce açık saha halinde bulun
rol var mı yok mu? Burayı terkten sonra tek
duğu ve Kars bölgesinde de bir arama yapıldı
rar müracaat ederek, aradan bir süre geçtik
ğı Bakanlığın malûmudur; fakat sonra burası
ten sonra, ben burada bir daha arayacağım de
terk edilmiştir. Konuşmamda arz etmiştim, da
mek istemiş mi? N^zih Devres Hükümeti zama
ha fazla bilgi vermeyi zararlı görüyorum. Ara
nında verilmemiştir. Neden burayı Shell Şirketi
ma sahasında ümidcdileıı bâzı emareler bulun
terk etmiştir? Saym Bakan başka yerlerle kamuştu. Terk edilmesinin başka sebebi var mı j rıştırdılar, anlayamadım.
dır?
BAŞKAN — Cevap verdiler; ama zatıâliniz
BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun.
I tatmin olmadığınız
için, tekrarlaımasrnı rica
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
edeceğim Sayın Bakandan. Kısa olmasını istir
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ka
ham edeceğim efendim.
palı sahalarda j^akancılarm arama yapma hak
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
ları yoktur. O sahada millî müesseselerimiz ara
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) —
ma yapabilir ve şu anda doğru hatırlıyorsam
Saym Başkan, değerli arkadaşımızın sorusunu
Maden Tetkik Arama Enstitüsü o sahada birta
Sancak - 1 bölgesinde keşfettiğimiz petrolle ilgili
kım aramalarda bulunmuştur ve bâzı faydalı
neticeler elde etmiştir; fakat yine doğru hatı I olarak anladık ve o bölgeye münhasır muame
lâtın macerasını da arz ettim. Eğer murat et
rımda. kaldı ise, petrol arama faaliyetlerinin
tikleri bölge, arz ettiğim Sancak - l'in bulun
tek elde toplanmasının arama gücümüzü daha
duğu bölge ise, maruzatım geçerlidir ve aynen
artıracağı mülâhazası ile plânlara
konan hü
tekrar
edebilirim. Bir başka bölge murat edili
kümler bizden önceki hükümetler
tarafından
yor
ise,
o takdirde...
yürürlüğe konulduğunda, Maden Tetkik Arama
Enstitüsünün bu sahadaki faaliyeti bir müddet
M. SALİM HAZERDAĞLI
(Elâzığ) — O
tatil edilmiştir. Her halükârda o değerli ipuçla
bölge.
rının izini birakmayacağız ve inşallah milleti
BAŞKAN — Orası olduğu söyleniyor efeıımize müjdeli sonuçlar vereceğiz.
I dini.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNıAKLıAB BAKA
NI M. NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) —
Bölgenm sahası hakkında bilgi verirseniz, size
ayrıca bilgi arz ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Gürsoytrak.
ORHAN KÜRÜMOĞEU (Bitlis) Son söz
mü Sayın Başkan?
BAŞKAN — Efendim, her ne kadar kifa
yet takriri gelmiş ise de, her üç grup da söz is
tediği için müzakerelerin etraflı yapılmış olma
sını temin bakımından bu gruplar konuştuktan
sonra kifayet takririni muameleye koyacağım.
ıM. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli üyeler;
Önümüzde bulunan Petrol Reformu kamımı
tasarısının kendi gerekç esindeki ifadesi ile söz
lerime başlamak istiyorum. Gerekçesinde, 6326
sayılı Kanunun 19 yıllık uygulamadan sonra
Türkiye'de vardığı sonucu Hükümet şu görüşe
vararak, gerekçesine dercetmiş ve kanun tasa
rısını Meclise sevk etmiştir. Bu gerekçede evve
lâ Anayasanın 130 ncu maddesi değerlendirili
yor; 130 ncu maddede yazılı şekli aynı zaman
da kanun tekniğine göre öncelik sırasını da be
lirttiğine göre, Devlet arama ve işletmeciliğinin
esas, özel teşebbüs arama ve işletmeciliğinin ise
istisna olduğunu açııkça göstermektedir» deni
yor.
Oysa ki, Sayın Bakan biraz önce yaptığı
açıklamalarda, şayet
herhangi bir hükümet
ilerde gelir, doğrudan doğruya kendi progra
mında ifade ettiği gibi, «Ben Devlet eliyle de
ğil de, doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle
petrol ameliyesini yürüteceğim» der ve bunu
uygulayabilir. «Hükümet bu görüşe de saygılı
dır» diye ifade buyurdular.
Böyle olunca, o zaman Anayasamızda, birin
ci metinde esas olarak ifade edilen hüküm or
tadan kalkmış olacaktır, geçerliliği kaybolmuş
olacaktır. O halde, hiçjbir Hükümet Devlet iş
letmeciliğini bir kenara iterek, bu Anayasa.
yürürlükte kaldığı sürece yalnız özel teşdbbüs
eliyle Türkiye'de petrol ameliyesi yapamaz,
görüşünde olduğumuzu evvelâ ifade etmek is
terim.
Sayın Bakan yine konuşmalarında, yapılan
reformu, Kanunun ikinci maddesinin değişti
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rilerek, millî menfaatlerimize uygun ve Dev
let işletmeciliğinin özel teşebbüs eliyle yapıla
mayacağı hükmünü getirmiş olduğunu beyan
etmek suretiyle değerlendirdiler.
Oysa ki mer'd kanuna baktığımız zaman bu
kanunun bölüm 3, takdiri esas olan kıstasla**
bölümünde, 4 ncü maddede, bu konudaki
faaliyetlerin m i l î menfaatlere uygun olacıağı
kıstasının yürürlükte olduğunu
görüyoruz;
yani o eski kanunda da petrol ameliyesi konu
sunda Türkiye'de yapılacak bütün işlemlerin
millî menfaatlere uygun olarak yürütülmesinin
esas olacağı kaydı bulunmaktadır. Oysa ki,
19 yıl 6326 sayılı Kanunun uygulaması sonu
cunda Hükümet kendi gerekçesinde, bu kanu
nun ne derece millî menfaatlerimize uygum ola
rak kullanılıp kullanılmamış olduğunu şu söz
lerle ifade (etmektedir:
«İnsiyatifi münhasıran kendi genel petrol
politikalarını yürüten yabancı şirketlere bıra
kan ve bunları arama ve istihsal yerine hampetrol ithalâtına dönük bir rafinaj monopolü
ne teşvük eden, eşitlik ilkesi adı altında Tür
kiye'nin kendi petrol kaynakları üzerinde tasar
rufunu kısıtlayarak; çalışmalar mı, hamleleri
ni ve muhtemeli bulgularımı engelleyen 6326 sa
yılı Kanun» demektedir.
Demek ki herhangi bir kanunda «Millî men
faatlere uygun olacaktır» ibaresinin bulunma
sı, yine Hükümet gerekçesindeki Hükümetin
kendi ifadeleriyle bir milletin millî çıkarları
na gerçekte tamamen uygun olmadığını Hükü
met gerekçesindeki bu sarih ifadeden anlamış
bulunmaktayız. Bu nolktaya da bu şekilde işa
ret etmek isteriz.
Binaenaleyh, biz büyük bir reform yap
tık, Kanunun İkinci maddesine «Millî menfaatlerimlze uygundur» ibaresini koyduk, demeyi
yeterli ve kâfi görmediğimizi işaret etmek is
teriz.
Sayın senatörler; konuyu dağıtmadan, Ata
türk döneminde şöyle idi, Atatürkçülük böyle
dir, ğilbi daha ziyade soyut münakaşalara gir
mekten ziyade, 6326 sayılı Kanunun 19 yıllık
uygulaması sonucunda Türk Milleti ne kazan
dı? Aldığımız sonuçlara göre, çıkarmamız ge
reken kanunda ne -gibi nitelikler olmalıdır ki,
bu kanun gerçekte hakikî bir reform hüviyeti
ni taşıyabilsin. Bu noktadaki görüşlerimizi ifa
de etmek isteriz.

O. .Senatosu

B : 34

Daha önceki konuşmalarımızda ifade etti
ğimiz gibi, 6326 sayılı Kanun, dünyanın taiiııyabikliği en liberal; yani yabancı şirkettiler
noktayı nazarından en liberal hükümleri ihtiva
eden bir kanun idi. Türk hukuk ve malî mev
zuatına uygun düşmeyecek derecede çok: fark
lı teşvik tedbirlerini de önermişti. Buna rağ
men, 50 küsur yabancı şirketin 19 yıl zarfın
da Türkiye'de arama için yaptıkları masrafın
1,3 milyar Türk lirası civarında kaldığını görü
yoruz. Buna mukabil kendi güçsüzlüğümüz
den, teknik kapasitemizin imkânsızlığından
bahis ile petrolcülüğümüzün geliştirilemeyeeeği gerekçesi ile çıkartılmış bulunanı 6326 sayı
lı. Kanuna rağmen, millî şirketimiz 'bu süre
zarfında bir milyarı mütecaviz arama maksadı
ile para sarf etmiş bulunmaktadır. O halde
gerek yabancı şirketleri, gerekse millî şirketi
mizi mukayese edecek olursak, - arama faaliyet
leri itibariyle yabancı şirketlerin Türkiye'de
aramaya, önem vermedikleri bu adedî rakamlar
la kesin olarak sabit bulunmaktadır. Yalnız
burada bir noktaya da işaret etmek isterim.
Türkiye'ye gelen bu şirketler, malî bünye
leri itibariyle ne tür şirketlerdir? Meseleye
bir de bu açıdan bakacak olursak, bugün Tür
kiye'de halen faaliyette bulunan Shell grubu
şirketleri, BP, Mobil gibi şirketlerin 1970 ve
1971 yılları yıllık cirolarına baktığımız zaman,
bu şirketlerden Shell grubu şirketinin Aimerika'mn dışındaki dünyadaki 300 büyük şirkettin
başında, goldiğini ve 1971 yılı cirosunun 12,7
•milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz.
Bir bu kadar miktara yakın da BP Şirketinin
yıllık cirosu olduğu sabit bulunmaktadır. O
halde, daha önceki tarihlerde bulunan ESSO
mm da bugün dünyada bu şirketlerden daha
güçlü bir şirket durumunda, olduğunu dikkate
alacak olursak, bu kadar büyük malî' gücü
olan şirketlerin Türkiye'de ciddî bir aramaya
yönelmiş olmaları mümkün olsa idi, cidden bu
yöne .yönelmiş olsalardı, her halde sarf ede
cekleri paranın değeri, kendi millî şirketimizin
sarf ettiği bir milyar lira civarında kalmaması
iktiza, ederdi. O halde, biz 19 yıl en geniş
imkânları ile bu yabancı şirketlere verdiğimiz
bütün tavizlere karşılık, yabancı şirketlerin
Türkiye'de ciddî bir petrol aramadıkları belli
olmaktadır. O halde yeni çıkaracağımız ka-
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nun tasarısında biz hâlâ ümidimizi bu yabancı
şirketlerin Türkiye'de petrol arayacağı ümidine bağlıyor isek ve bu hususlar hüküm halin
de kanunda yer alırsa, bu kanunu reform ka
nunu diye nitelemeyi bir kenara bırakıyorum;
Türk millî çıkanlarıma uygun hareket etnıediğimıize işaret etmek istiyoruz.
Yeraltı kaynaklarımızın aranıp bulunmasmda büyük ümitler bağladığımız yabancı şirket
lerin, aramada, bu türlü bir politika yürütürken,. gerçekte neye yöneldiklerine bakarsak,
anahatları ile şu faaliyetlerini görüyoruz:
Petrol Kanunu 1954 senesinde çıkmış olmasına rağmen, petrol şirketlerinin 1960'dan önce evvelâ rafinerileri harekete geçirme çabala
rına yöneldiklerini görüyoruz. Bu da, onların
politikalarının hangi yönde olduğunun diğer
noktadaki teyidi oluyor.
İkinci olarak Petrol Kanunu Türkiye'deki
pazarlama; yani mahsûllerin satışını uhdesinde
tutmadığı için, bu sefer Yabancı Sermayeyi
Teşvik Kanunundan yararlanarak, Türkiye'deiki satış piyasasına büyük önem verdiklerini
görüyoruz. Ancak 1960 yılından sonra, eskisi
ne nazaran çok daha ileri ölçüde petrol konu
su üzerinde Parlâmentonun eğilmeye başlama
sından sonra ve Türk kamuoyunun harekete
geçmesinden sonra, bu yabancı
şirketlerin
Türkiye'de petrol bulmaya başladıklraını ve
miktarlarının da tedrici olarak arttığını görü
yoruz. Burada genellikle şöyle bir karşı gö
rüş ileri sürülmektedir; bugün 1972 yılı üretim
durumuma göre, yabancı şirketler millî şir
ketimizden daha fazla yerli petrol üretmektedir
ler; demek ki, daha ciddî
çalışmaktadırlar,
noktasından hareket etmek suretiyle bunların
zararlı değil, bilâkis faydalı olduğu gerekçesi
ileri sürülmektedir. Oysa ki. duruma bir de
şu açıdan bakacak olursak, meselenin tama
men başka bir şekil arz ettiği görülmektedir.
Türkiye'de beşinci bölge dediğimiz, Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsünün bizatihi kendi
imkânsızlıkları ile bulduğu ve Türk Devletinin
o tarihe kadar kendi mahdut imkânları ile ha
rekete getirdiği rafineri faaliyetlerinden sonra
gelen bu yabancı şirketler, evleviyetle o böl
geye gitmişler ve. bu bölgede kendi millî şir
ketimizin elini kolunu sekiz arama ruhsatı hak
kı ile sınırla mamızdan istifade etmek suretiyle
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gerek kendileri, gerekse uydu şirketleri aracı
lığı ile petrolün bulunması çok kuvvette muhte
mel oılan bölgelerin etrafını çevirmek suretiy
le petrol bakımından zengin olan kaynakları
'kontrolleri altına almış bulunmaktadırlar. O
hallide en azılndan bire üç oranında bir fark varşdır. Sayın senatörler; bir millî şirketin sekiz
sahayı kapama hakkına karşılık üç şirketi;
Molbil, BP, Shell grubunu dikkate alacak olur
sak veya yalnız bu anabüyük şirketleri alsak,
oram bire üçtür. O halde sahaları kapama iti
bariyle biz petrol bakımından muhteimel bulu
nan bölgelerde sekiz sahayı kapatırken, bunlar
üç misli fazla olarak o bölgeleri kapama olana
ğını ele geçirmişlerdir. Bir de buruların çeşit
li filyalleri yahut uydu şirketleri yolu ile ka
pattıkları sahaları da nazarı dikkate alaeaik
olursak, saha adetli itibariyle elde ettikleri
avantaj dolayısiyle, mten Türkiye'nin yegâne
petrollü sahasının kontrolünü ellerine geçirmiş
bulunmaktadırlar.
Üretime gelince: Buradaki üretim sonucu,
sahaların adedimin artış miktarı ile mütenasip
olarak elbetteki yabancı şirketlerin ürettiği
petrol fazla olacaktır. Bundan daha tabiî bir
sonuç olamaz.
Burada bulunan, bu sakalardan çıkan pet
rolün, kuyularının zenginlik derecesini ötoeeden hiçbir şirket bilemez. Bu bir ölçüde tesa
düflere bağlıdır. Tesadüfen yabancı şirketle
rin eline geçen bölgelerde zengin yataklar çık
mış ise, bu onların kabiliyetlerine karine teşkil
etmez. Eğer bu açıdan hareket edecek olur
sak, (Bu tezi müdafaa eden arkadaşlara kar
şılık olarak söylüyorum) en basit yeni örne
ği, Shell Şirketinin petrol yoktur, diye terk et
tiği bir bölgede, millî şirketimizin petrol bu
lup çıikarmış olmasıdır.
Demek ki, meseleyi dağıtmadan toparlaya
cak olursak, bu kanuna reform niteliği veretbilmemiz içdın, yapmamız gereken çok büyük
önemli bir değişiklik; millî şirketimize herhan
gi bir sınırı tanımamaktır. Oysa ki, önümüzde
ki tasarı, eski kanunda saha adedi sekiz iken,
şiimdi 16'ya çıkmış olarak huzurumuzda bulun
maktadır. Biz yeni millî şirketimizin Türkiye
dahilindeki faaliyetlerini, hareketlerini, kendi
elimizle sınırlıyoruz. Diğer taraftan da diyo
ruz ki, Türk Devletinin, gelecek yıllarda pet

20 . 2 . 1973

O : 1

role olan ihtiyacı büyük ölçüde artacaktır. Yer
altı kaynaklarını harekete getirmemiz lâzımdır.
Bunu öncelikle kendi millî şirketimizle yapma
mız tercih e dilim ektedir, öbür taraftan, sınır
getirip koymaktayız. Biz, bu görüşü sureti
katiiyede paylaşmıyoruz ve Türk milî çıkarları
na uygun bulmuyoruz.
Sayın senatörler; yine yabancı
şirketler,
Türkiye'de bugüne kadarki faaliyetlerinin so
nucunda faydalı olup Olımadıkları noktasında
bir muhasebe yaptığımız zaman, biz bu şir
ketlerin Türkiye'de Türk Milletine yararlı ol
madıkları kanaatime varmışızdır. Şöyle : Ev
velâ 6326 sayılı Kanunun amacına uygun hare
ket etmemişlerdir; yani petrol aramalarına hız
vermeleri lâzım gelirken,, burada büyük yatı
rımlar yapmaları lâzım gelirken, bunu yapma
mışlardır.
2. Kendi millî şirketliımizin kontrolunda ol
ması icabeden sahaları kendi kontrolları altın
da tutmak, atıl bırakmak suretiyle birtakım
tavizler karşılığı kendilerine verilen avantajla
rı suiistimal etmişler, bu noktadan da yararlı
olmamışlardır.
Sayın senatörler; yine kurdukları pazarlama
şirketleri ile elbette takdir edersiniz ki, Tür
kiye'deki bu kadar devasa malî güçleri olan bu
şirketlerin Türkiye'de organize edip geldikle
ri satış şirketleri karşısında bulunan, millî
petrolümüzün satışını değerlendiren Petrol Ofi
si, bunlara rekabet ederek mallarımızı; yanıi
kendi millî şirketimizin, ürettiği malı satana ola
nağı mümkün değil idi. Nitekim, 1962 - 1963
yıllarında Senatoya kadar intikal eden araş
tırma konusu olan bu mevzu, uzun tartışmalar
dan ve yabancı şirketlerin direnmelerinden son
ra, komiserlik müesseselerine gidilmesi karşı
sında dahi çözümlenemedi. Ancak, Danıştaym
verdiği bir kararla öncelikle Türk petrolünün
Türkiye'de satılabilmesi hakkı elde edilebildi.
Buna direten güçler kimdi, arkadaşlar?
Bu noktadan bakacak olursak, yabancı şirket
lerin Türkiyelde kendi millî şirketimizin kendi
kaynaklarımızdan ürettiği petrolün satışına
daihi karşı çıktıkları hukukî ve belgesel bir
gerçektir.
Yine, faaliyetleri meyanında millî şirketi
miz, rafineri kurmak veya rafineri kapasitesi
ni genişletmek, geliştirmek istediği zaman ya
bancı şirketlerin derhal mukabil tekliflerle kar-
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şıya çıktıklarını ve itiraz ettiklerini ve ilgili
daireleri ve Bakanlığı ve hattâ Danıştayı yıl
larca bu konularla meşgul ettikleri de bir va
kıadır. Netice bir çözüm noktasına geldiği za
man, yabancı şirketler bir pazarlık
konusu
olarak kendilerinin de kapasite tevsii istedikle
rini bunu o zamanki hükümetlerin kolaylıkla
bu tevsi imkânına cevaz vermeleri için bir
taktik olarak ileri sürdüklerini açıkça da ifade
edebilmişlerdir ve bu, Millet Meclisinde yapı
lan bir araştırma sonucunda raporda dercedilen
hususlar arasında bulunmaktadır.
Sayın senatörler; bir Kıibns buhraını olayı
olduğu zaman, Hava Kuvvetlerimizin
jet
uçaklarının ihtiyacı için bu şirketlerin çıkardı
ğı zorluğu da dikkate alacak olursak, bütün
bu olaylar zinciri neticesinde de bu şirketlere
artık, Türkiye'de lüzum ve ihtiyaç olmadığı
ve bugüne kadarki faaliyetleri neticesinde fay
dadan ziyade zararlı oldukları sonucuma var
maktayız.
Bu arada bu şirketlerin bu kadar aşırı ka
zançları neticesinde, Hazineye vergi ödeyip
ödemedikleri meselesine de bakacak olursak;
Hükümetin getirdiği tasarıda açıkça da ifade
edildiği gibi, bu şirketler rafinaj şirketleriyle
arama şirketlerinin beyannamelerini müşterek
verebilme imkânındaın yararlanmak
suretiyle
arama şirketlerinin zararlarını rafineri şirketildinden elde ettikleri kârları götürecek şekil
de göstermek suretiyle Türk Hazinesine, Devle
tine yıllarca vergi de ödememişlerdir. Ancak,
bu kanun çıktıktan sonra, bu mesele bir istis
mar konusu olmaktan bir ölçüde kurtulacaktır.
Sayın senatörler; meseleye bir de şu açıdan
bakmak istiyoruz. Demek ki, bu şirketler
19 yıl zarfında Türkiye'de petrol aramadan
ziyade, rafineri kurmak, rafineride ürettikleri
petrolleri Türkiye'de satmak ve daha başka ül
kelerde bulundurdukları doğal kaynakları Türikiye'ye getirerek afişe fiyat dediğimiz
fiyat
üzerinden Türk Ulusuna satma yolunda faali
yette bulundukları belgelere dayanan birer ger
çektir. Nitekim, 1963 ve 1964 yıllarında bu
şirketlerin Türkiye'de dünyadaki piyasa fiyat
larından çok daha fazla fiyatlar üzerinden hampetrol ithal ettiklerini ileri sürmüş ve bunun
üzerinde ısrarla durmuş ve çeşitli hükümetler
zamanında mücadeleleri sürdürmüştük. Nite
kim, ancak 1964 yılından sonra, bu şirketlerin
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Türkiye'ye sattıkları ham petrol
fiyatlarında
% 18 oranında bir indirim yaptırmak mümkün
olabilmiştir. Oysa ki, o tarihe kadar bu ya
bancı petrol şirketlerinin Petrol Kanunundaki
«Millî menfaatlere uygun hareket edeceklerdir»'
hükümlerine rağmen, Türlk Milletine açıkça,
dünyada başka ülkelerde görülmediği derece
de, Türk Milletine ait olması icabedeın iktisa
dî değerleri haksız olaraik, gayri meşru olarak
bu Milletten alıp götürmüşlerdir.
İthal edilen ham petrol fiyatlarında yapı
lan indirimlerin gerçekte hangi tarihlerden son
ra Türk Devletinin Hazinesine bir gelir gelecek
şekilde intikal ettiğini de hir nebze açıklamak
istiyorum.
Evvelâ, 15 . 6 . 1960 (tarihinden itibaren
ATAŞ grubu şiıketİeri Mobil varil başına 19,80
eemt, SHELL 19,5 eemt, BP 19,5 eent, İPRAŞ
ortağı olan GARTEX ise 2 . 5 . 1964 ıtai'Mıı'den
itibaren % 10 indirimi kabul etmiş bulunuyorlar
dı; faika t bunu kabul etımiş 'olmalarına rağmen,
uygulamada her ne kadar Türk Devleti ithal et
tiği ham petrolde döviz olarak bu oranlarda az
bir miktar ödemişse de, Türk parası olarak ya
pılan kazançlar, bu şirketlerde kalmış ve Hazi
neye intikal 'edememiştir. Evvelâ bu noktayı be
lirtmek isterim.
İkinci çaba olarak, bu paraların şirketieide
kalmasını önleyecek, Hazineye intikal etmesini te
min edecek bir yol bulmak için, yapılan çabalar
sonunda nihayet 10 . 3 . 1966 tarihinde 6/6181
sayılı bir Kararnameyle bu şirketlerden varil ba
şına 40 eente tekabül eden bir indirim yapılma
sı. hususunda anlaşmaya varılmış. Ancak, burada
da yapılan bu indirim sonucunda elde edilen dö
viz avantajının karşılığı para, kurulan bir fona
intikal etmişse de, raf inerlerden çıkan mahsulle,
yani ithal 'dtıtiği ham petrolü kendi rafinerisin
de üreten bu grup şirketler kendi pazarlama şir
ketlerine bu indirimi intikal ettirtmemişlerdir.
O halde, netice itibariyle biz zahiren bir in
dirim sağlamış görünüyorsak da, hakikatte Tür
kiye dahilindeki satışlarda, mahsullere Ibu indi
rimler intikal etmediği için, ham petrol mahsul
lerini tıpkı afişe fiyattan sanki ham petrol ithal
edilmiş de Türkiye^de satılıyormuş gibisine, Tüı'k
milletine satılmıştır ve buradan elde 'Öttükleri kâr
ları bu şirketlerde 'transfer ettikleri için, netice
itibariyle "belki Türk Devletinin ham petrolde
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/c 18 oranına kadar döviz 'tasarrufu olmuşsa da,
iç pazardaki satıştan dolayı, doğan kârları trans
fer etmesinden 'dolayı hakikatte 'şirketlerin malî
bil* kaybı olmamıştır.
Maliye Bakanlığının yaptığı itirazlar üzerine,
tekrar 1967 yılında bu konu ele alınmış, üzeninde
çeşitli çalışmalar yapılmış, bir süre netice alına
mamış, nihayet Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kendiliğinden ve diğer bakanlıkların 'gö
rüşünü almadan bütün bu ithal edilen ham pJtrolde ve mahsulleri üzerinde % 8 oranında hir
indirim yapma fikri üzerinde anlaşmış olduğunu
deklare etmiştir ve biraz önce arz ettiğim 6181
sayılı Kararnameyi de yürürlükten kaldırmıştır.
Tabiî bu durum, eski oranların daha aleyhin
de bir durum arz 'ettiği içiin, tekrar bakanlıklar
'arasında münakaşa (konusu olmuş ve bu mesele
süregelmiş, nihayet 1971'den sonra bugünkü fiilî
sonuca ulaşabilmiştir. Burada arz etmek -istedi
ğim bütün şu fiyat mekanizması içersinde ya
bancı şirketlerin Türk Devletine karşı çıkardığı
müşkülât, direnme ve çeşitli kanunlarımızdaki
boşluklardan istifade etmek suretiyle oynadıkla
rı oyunları işaret etmekten ihanettir.
Sayın senatörler; biz bu yabancı şir-keOlere
Türk ulusunun af tik ihtiyacı olduğuna inanmıyo
ruz. Şu 'sebeple inanmıyoruz; şimdiye kadar ol
duğu gibi, her ne kadar çıkması muhtemel bulu
nan tasanda arama süreleri 12 yıldan 8 yıla in
dirilmiş, müşterek beyanname. verme esası olta
dan kaldırılmış, fiilen uygulanan afişe fiyat, pi
yasa fiyat mekanizması kanunî birtakım açık
hükümlere bağlanmış olmasına rağmen, bu şir'ketlerin müktesep hakları saklı olduğuna göre
ve şirketler de temel amaç olarak Türkiye'yi bir
pazar olaraJk elde bulundurmak istediklerine gö
re; bu şirketlerin Türkiye 'de petrol konusunda
hak sahibi olması ve faaliyetlerini sürdürtmelerinin pratikte Türk mil'ötine getireceği herhangi
bir yarar olmadığı kanısındayız.
Ayrıca, bu şirketler kısmen kendi mallarını
satan ve kısmen de aracı şirket niteliğinde oldu
ğuna göre ve Türtk ulusu da döviz imkânlarına
sahibölduğu müddetçe, serbest piyasadan rahat
lıkla ihtiyacı olan ham petrolü bulabileceğine
göre, şirketlere bu kadar büyük taviz ve imkân
lar veren tutumların hiçbir pratik sonucu olma
dığı kanısındayız.
Gerçekte bu şirketlere bağlı kalmanın yıllarca
Türk ulusunun ne derece aleyhine olduğunu çe-
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şltli örnekleriyle biraz önce arz etmiş bulunu
yorum. Dünya petrol üreten şirketler bildiğiniz
gibi, OPEC örgütünü kurmak suretiyle, Lâtin
Amerika'sından, Afrika ve Asya devletlerine ka
dar esas petrol üreten devletlerin birleşip, petrol
'kaynakları üzerinde yabancı Şirketlerin bugüne
kadar sürdürdükleri haklardan daha fazla hakla
rı elde ettikleri şu 'günlerde, bütün ümidi Türki
ye'de Ibu hakları 'elde eibmiş yabancı şirketlere bağ
layarak, onlara anormal tavizleri devam ettiren
bir statünün devam ettirilmesinde Türk ulusu
nun çılkarına bir fayda, bir yarar görmemekteyiz,
Nitekim, Hükümet Irak ile yaptığı anlaşmay
la hiç olmazsa gelecek 5 yıl için bu şirketlere naza
ran çok daha ucuz fiyattan ham petrol elde etmek
imtkânrnı temin etmiş bulunuyor. İran Şahı, basına
İntikal ettiğine 'göre, petrol şirketlerinin bugün
yılda 4 milyar 'varil olan üretimlerini, 8,5 milyar
varile çıkarılmadığı takdirde 1979 senesinde bi
tecek olan imtiyaz anlaşmasını onaylamıyaeağını
ve devletleştireeeğini -açıkça deklare eJtmiş bulun
mak tadır. Buna benzer hareketlerin Kuveyt, Bah
reyn, 'Suudî Arabistan'da da cereyan 'ettiğini ve
Libya'nın durumunu bildiğimize göre, bu dünya
nın en zengin petrol yataklarının ortasında bu
lunan Türk ulusunun, elbetteki bu şirketlerden,
bu devletlerden çeşitli teklifler almak suretiyle
Türkiye'sinin ihtiyacı olan hampetrölü daha ucuz
temin edebilmek imkân ve avantajına eskisine na
zaran çok daha fazla sahip bulunmaktadır. O hal
de biz bu şirketlerle ilişiğimizi keserek, Türkiye'
ye petrol temin edemeyiz, Türkiye gerek enerji
üretiminde, 'gerekse yakıt ihtiyacı bakımından
büyük sıkıntılara düşer gerekçesinin, bu gerçek
ler karşısında geçerli olmadığı' kanısındayız.
Sayın Senatörler; biz Ortak Pazara giriyo
ruz: Ortak Pazardaki devletler ve mevzuatları
itibariyle liberal bir politika izeleunektedlrler.
Petrol konusunda o devletlerde bu tür herhangi
bir kısıtlayıcı, sınırlayıcı hükümler yoktur görüş
lerini gerek basında, gerekse Millet M'eeîlsJnde,
gerekse yukarıda komisyonda yaptığımız tartış
malar arasında ileri sürüldüğüne şahit olduk.
oysaki, birkaç örnek vermek suretiyle iktifa 'ede
ceğim, fazla vaktinizi alınayaoaği/m.
Meselâ, Fransa^da bir yabancı şirketin araima
yapalbilmesi İçin Danıştayca onaylanmış bir ka
rarname müsaadesi çılkması gerekmektedir. Ayrı
ca müracatçı şirketin teknik ve malî yeterliliği
araştırılmaktadır. Bununla beraber yine, bir özel

O. Sejn&tosu

B : 34

teşebbüs veya kamu 'teşebbüsüne ortak olmadan
doğrudan doğruya yabancı şirketlere araıma mü
saadesi Fransa Hükümeti vermemektedir ve Fran
sa da Ortak Pazarın bir üyesidir.
Ayrıca, arama sahaları bakımından yabancı
şirketlere sınır getirmekte, buna mukabil millî
şirketleri için herhangi bir tahdit tanrmamaktadır. Keza, hem arama, lıem de istetme imtiyaz
larını sadece Fransız şirketlerine verebilmektedir.
Demek ki, 'bâzı arkadaşlarımızın ileri sürdüğü
gibi Ortak Pazarda yarın beraber buluna cağımız
Fransa'da petrol konusunda hiçbir sınırlama yok
tur» görüşü gerçekle ilgili bulunmaımak'tadır.
İşletme 'bakımından da bir yabancı şirketin
Fransa'da faaliyette bulunabilmesi için, Fransız
kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olmak mec
buriyeti de vardır. Nitekim Komisyonda, itasarınm 'maddelerine geçtiğimiz zaman işaret- edece
ğiz, dile özel yabancı şirketlerin Türkiye'de faa
liyette bulunmasını istiyen arkadaşlar çoğunluk
ta olduğuna göre, oy gücümüz de maalesef yet
mediğine göre, hiç olmazsa bu yabancı şirketlerin
Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler
olması niteliğini getirip koyalım, şeklinde yap
tığımız teklifler de maalesef liberal görüşlere uy
muyor gerekçesi ile, tabiî gerçekle alâkası olma
yan tutumla reddedilmiş bulunmaktadır. Oysa
k'i, Hükümetin getirdiği Madencilik Reformu ka
nunu tasarısında yabancı şirketlere arama, hattâ
Türk Ticaret Kanununa göre 'kurulmuş olsa da
hi işletme, imtiyaz sahibi olma hakkının tanınma
ması görüşüne yer verilmiştir. Demek ki, ileri sür
düğümüz fiikrlerin yabancı, yahut da Türkiye'
nin gerçeklerine uymayan birtakım fikirler şek
linde mütalâa edilip karşı görüş olarak müdafaa
edilmesinin bir gereği, gerekçesi ve aslı yoktur.
Sayın senatörler; İtalya'ya gelecek olursak;
arama müsaadesi yalnız İtalyanlara, ya da merkezi
İtalya , da hurunan şirketlere verilmektedir. Ken
di millî şirketleri olan ENİ için ruhsat verilirken
hiçbir kayıt, ve şart. aranmamakta, faaliyetleri sınııianmamaktadır. Oysaki, önümüzdeki kanun ta
sarısını her ne kadar Hükümet bir sınır t anılma
dan getirmişse de, Millet Meclisinden geçen ve
Komisyonda değ'iştinmeye muvaffak olamadığı
mız hükümleriyle millî şirketimiz sınırlamaya ta
bi tutulmuştur. Demek ki, İtalya'da da b-una
benzer kendi ülkelerinin realitelerinin gerektirdi
ği konularda her türlü sınırlayıcı tedbirleri ra
hatlıkla almışlar ve h-unları hiçbir zaman liberal
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ekonomik faliyetlere aykırı bir görüş olarak ile
ri süren de olmamış.
Sayın senatörler, buraya kadar arz ettiğim
görüşleri toparlayacak olursak, Hükümet progra
mımda Boraks ve benzeri stratejik madenler ile
Petrol Kanununda millî 'menfaatlerimize aykırı
hususların düzeltilmesi noktasından hareket ede
rek önümüze gelmiş bulunan tasarı, Hükümetin
getirdiği tasarıdan çok daha yozlaşarak gelmiş
bulunmakta, 'Bu nitelikleriyle Hükümetin öner
diği reform amaçlanndan dahi uzaklaşmış bulun
maktadır.
Konuşmamın başından beri arz ettiğim gibi
bir kanunda «millî menfaatler» tabirinin geçme
sinin yine Hükümet gerekçesinde ifade ve yeri
ni bulduğu gibi, bir milletin ulusal çıkarlarına
'mutlaka o kanunun uygun olarak uygulanabrleceğine karine teşkil etmediği delilleriyle sabit bu
lunmaktadır.
,
Sayın senatörler; 19 yıl zarfında dünyanın ta
nımadığı en geniş liberal imkânlara sahip kıldı
ğımız yabancı şirketlere ümit bağlayarak Türki
ye'deki petrol kaynaklarımızın 'bulunup 'gelişti
rilmesi politikasının yanlışlığı, biraz önce arz et
tiğim 'belgelerle sabit olduğu gibi, bu yabancı
şirketlerin Türk milletinin çıkarlarına uygun
hareket etmedikleri de çeşitli örneklerle sabit ol
muş bulunmaktadır.
Eğer, gerçekte petrol 'konusunda hakikî 'bir
reform yapaeak isek, yabancı şirketlerin bundan
(böyle Türkiye'de faaliyetine son verilmesi ve pet
rol ameliyesinin pazarlama dâhil, Devlet eliyle
yürütülmesinin zannet olduğuna işaret eder, 'hu
zurunuzdan saygı ile ayırılırım. (C. H. P. ve M.
B. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın İhsan Topaloğlu.
Yalnız sayın grup sözcülerinden ikinci, üçün
cü kez konuşmaları'olduğu cihetle, birinci konuş
malarında da çok uzun konuşmuş olmaları dolayısıyle tekrardan kaçınmalarını 'bilhassa istirham
edeceğim.
C. H. P. GRUBU ADINA İHSAN TOPALOĞ-LÜ (Giresun) — Sayın Başkan dikkat ede
ceğim.
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bâzı
konular üzerinde durmak için huzurunuzdayım
ve Sayın Bakanın değindiği noktalara da arzı cevabedeceğim.
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Değerli arkadaşlarım, Saym Bafean konuşma \ ederek, yabancı şirketlere bir hakkı tekaddüm
sını yaptığı sırada, dik yazılı metni okurken bâ ! 'tanıma çabasını doğru karşılamadığımızı ifade
zı hususlarda doğru olduğu kabul edilen nokta ] etmek isterim.
ların bulunduğunu görmekle memnun olmuştuk.
Elimde Chase Manhaıtten Bank'ın 1965 senesi
Bunlardan bir tanesi, ki daha sonraki fconuşmasıyraporu vardır. Burada okuduğumuz, dünyadaki
le bir çelişki 'arz ediyor, 792 sayılı Kanunun Ata
1965 'senesi petrol samayi yatırımlarının 13,2 mil
türkçü bir kanun olduğunu, devletçi bir kanun ol
yar dolar olduğunu, yalnız aramalar için ilâve-.
duğunu 'beyan etmişlerdi. Daha sonra bundan
ten 1,2 milyar dolar yatırdığını gösterir. Bütün
bir hayli ricait etıtiler. Ben o konuya döndüğüm
dünyada 16 milyar TL.'na yakın bir parayı 'ara
zaman tekrar üzerinde duracağını.
maya sarf eden yabancı şirketler, ortalama 6 şir
İkincisi, petrol ilş'erinin bir elde toplanması
ket halinde, 50 - 60 milyon lirayı geçmeyen bir
konusudur iki, biz bu konuya hemen hemen 12
yatırımı Türkiye'de yapmışlardır. Onbinlerde
yıldır savunuruz, bugüne kadar başarılamadı,
hesap edilirse, bir yüzdeyi bulur. Türkiye'ye ver
bundan sonra da endişelerimiz olduğunu geçen
dikleri önem ve yaptıkları çalışmaların rakamları
günkü Senato konuşmasında açıklamıştık. Bu doğ
bunlardır'.
ru bir yoldur.
Petrolü bir miktar istihsal etmiş olmaları, tü
Diğer bir konu yar ki, onunla mutabık deği
mü de değerlendirilse, bir şey ifade etmez. Bun
liz. Türkiye'de üretilen petrol konularını açıklar
dan sonraki hesaplarımızı yaparken, biraz da
ken şimdiye kadar usûl olduğu veçhile, Türkiye
şansın venmiş olduğu petrol buluşunu, geleceğin
Petrollerinin üretimleriyle, yabancı şirketlerin tüm
bir garantisi gibi kabul etmek mümkün değildir.
olarak üretimlerini «mukayese etmek yoludur.
Onun iiçin, kendi millî kuruluşumuza dönmek zo
Bu mukayese şekli bizi yanlış sonuçlara götürür
rundayız.
ve haksız olarak yabancı şirketlere iyi çalıştıkla
ISaym Balkan müşterek olan rakamları ver
rı kanısi'nı uyandıracak bir 'davranıştır. Biz bu
di, ben sîze istihsal yapan 8 şirketin ayrı ayrı
nu eskiden beri tenkid ederiz. Hattâ yabancı şir
rakamlarını vereceğim:
ketlerin, ıbir süre İPKAŞ yatırımlarını dahi ya
Elimdeki dokümanda diğerlerine gitmeden
bancı şirket yatırımı gösterilmesi sebebiyle yatı
evvel 1965 yılından başlıyorum. 1965 yılından
rımlarının büyütme çabasının karşısında olmuş
evvelki rakamlar, diğer şirketlerin istihsali kü
tuk. O son zamanlarda değişti.
çük bir miktarda. Meselâ, Türkiye Petrolleri
Değerli arkadaşlari'm, TPAO kurulduktan son
Anonim Ortaklığı 1965 yılında 701 bin ton,
ra faaliyete geçmiştir, Raman - Carzan sahaları
Mobil 443 bin ton, 'Shell 348 bin ton istihsal et
nı işletmiştir; doğrudur. Yabancı şirketler 1960
miş. 1966 yılında TPAO 765 bin ton, Mobil
yılından sonra bir petrol sahası bulmuş ve geliş
521 bin ton, Shell 712 bin ton istihsal etmiştir.
tirmişlerdir'.
Bu, bu suretle devam ederek 3 şirket arasında
Daha önce arz ettiğim gibi MTA nm başarılı
ıSheirin daha fazla istihsal ettiği, onun kadar
çalışmaları sonucu o'nei bölge petrolü olarak bu
büyük bir şirket olan Mebil'in de Türkiye
lunmuş ve TPAO mecburen bulunan petrol sa
Petrollerinden daha az istihsal ettiğini görü
halarının hemen civarında arama yapmaya de
yoruz. Son 1971 yılı istihsali ise; TPAO 992
vam 'etmiş ve buradaki petrol verimsiz olduğu
bin ton, Mobil 502 bin ton, IShell 1 882 bin ton
için, ilaha sonra Kayaköy ve civarında bulunan
istihsal etaıiş.
petrollerin verimliliği sebebiyle daha az istihsal
Şimdi, ISHELL'in bulmuş okluğu istihsal ra
yapmak durumunda kalmıştır. K'ayaköy'ün daha
kamlarını MöbiPle birleştirip, Türkiye Petrol
önce MTA'nm graveme'trik metatlarıyle bulunan
lerinin karşısına çıkarmak, dediğim gibi, hak
'bir saha olarak yabancı şirketlerin daha fazla is
kaniyete uymaz. Çünkü memleketimize 'gelmiş
tihsal etmesi, bilgiden çok petrolcülükte olan
olan, bugün bütün şirketleriıı en büyüğü olan
şansa bağlıdır1.
Standard Oil Of New Jersep petrol bulamadan
Bugün, Sayın Gürsoytrak'm da 'Söylediği gi
(gitmiştir. Demek ki, ilki yabancı şirkeftin istih
bi, malî güçleri 'milyarları aşan şirketlerin faali
salini alarak kendi (gücümüzü küçümser bir
yetlerini, daha nema halinde bulunan, bir fidan
hava yaratan rakamla mukayese etmeyi doğru
halinde bulunan Türkiye Petrolleriyle mukayese
bulmuyoruz.
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Bu noktaya değindikten sonra, reform ka
nunu üzerine dönmek isterim:
Değerli arkadaşlarım, reform kanunundan
aldığımız şey, bugünkü şartların içerisinde ba
şarıya ulaşmayan bir metodun yerine, bir gö
rüşün yerine, diğer birini ikâme ederek mem
leketin kaynaklarını süratle istifade edilir ha
le getirmekdir.
Getirilen kanunun 2 nci, 6 ncı, 120 maddedeleri, gene burada ifade etmek isteriz ki, bu
na kifayetlideğildir.
Sayın Bakan, 2 nci maddeyi okudu. 2 nci
madde : «Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumihuriyeiti petrol kaynaklarını hususî teşebbüs eli
ve yaltırımlariyle süratle fasılasız ve verimli bir
şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini ve bu
maksada uygun olduğu nispette Türkiye da
hilinde yabancı menşeli petrol ve yapılan pet
rol ameliyesinin aynı suretle inlkişafmı sağla
maktır.;»
Burada yabancıların,
öziel teşebbüsün, ki
burada kastedilen yabancılardır, Türkiye'de
'özel teşebbüs ERSAN'm dışında kurulmuş
önemli hiçbir teşebbüs petrol bulmuş teşebbüs
yok diyebiliriz. Büyük şirketlerin gelmesi için
bu kanun çıkmıştı. Büyük şirketler getirdiği
zaman da süratle ihracatçı memleket olacağı
mız ikanunun gerekçesinde ifade •edilmişti. Bu
tahaikkuk etmemiştir. Bunun maddeden çıkmaisı bir aşama ve bir büyük reform olarak göste
rildi. Biz bu kanaatte değiliz. Çünkü, bundan
sonra bu kanunun çıkarılmış olan hükmünün
yerine, yeni bir hüküm getirilmemiştir; yani
yeraltı kaynaklarımızı süratle, fasılasız gelişti
rilmesinin nasıl yapılacağı hakkında açık ve
sarih bir hüküm gelen tasarıda yoktur.
6 ncı madde, kimlere belge verileceğini, ya
hut ruhsat verileceğini tarif eder.
121 nci madde de Türkiye Petrollerinin ça
lışma ruhsat müsaadelerini
veya kanunların
maddelerinin istisnalarını verir. Bundan evvel
k i mevcut kanuna ıgöre, «Özel teşebbüs eliyle»
demekle beraber, 120 nci maddeye göre Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştu,
faaliyet halinde idi ve halen de faaliyet halin
dedir.
Bu getirilen kanun tasarısında da, bu mad
delere gör e gene yabancılar çalışacak, gene
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı faaliyet
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halinde olacaktır. Bunun içerisinde
getirilen
bâzı maddelerle Türkiye Petrollerine verilen,
iki meselâ Devlet hakkından istisna tutulması,
zamanların (kısılması, yani aramaların kısılma
sı veya hampetrol fiyatının üzerinde alınan
bâzı tedbirler, petrol bulunması için kifayetli
tedbirler olarak görünmemektedir. Getirilen
kanunun amacı, yalnız Türkiye Petrollerine
sağlanan birtakım haklar değil, mömleketimüzde hampetroliin süratle bulunmasını sağlayıcı bir
kanun olmalı idi. Bu niteliğini kaybettiği için
biz buna reform kanunu tasarısı demiyoruz.
Anladığımız kadar, her tezin bir antite
zi vardır. Özel teşebbüs elliyle yapılacak bu
faaliyetlerle ilgili görüş eğer tutmamışsa, ka
mu teşebbüsleri eliyle yapılmalı'dır. Bunun
hiç olmazsa 2 nci miaddeye girmesi lâzımı idi.
Yoksa bu açük bırakılırsa, bundan sonraki
tatbikatta özel teşebbüs dediğimiz buradaki
yaibancı şirketlerin çoğunluğu, bunun yanı ba
şımda da Türkiye Petrolleri aynı faaliyetlere
belki ufak farklarla devam edecektir; fakat
Türkiye'de petrol bulunması meseli esi gele
cek yıllarda süratle intacedileceği ümidini bi
ze kaybettirecektir.
Değerli arkadaşlarım; bugünkü durum,
kaibul etmek lâzımdır ki, bir 12 Mart Muhtıra
sı ile oıtaya- çıkmıştır. Hükümetin de mevcu
diyeti ona bağlıdır, 12 Mart Muhtırası da re
formların Atatürkçü görüşle olmasını söy
lemektedir.
Şimdi geçen gün konuşmamızda 792 sayılı
Kanuna değinerek, hattâ tutanaklardan bâzı
kasımları okuyarak, o günün şartları içerivsin'dıe Cumhuriyet devrinde 1923'ten 1930'lara
kadar süren liberal bir ekonomi düzeni içeri
sinde getirilen kanundan bahsetmiştim. Bu
Kanun, Hükümete arama hakkı vermekle ilk
adımı atmış, bâzı kısıtlamalarla maddeleri bu
rada aynen okumam mümkündür.) müşterek
çalışmayı da meydana getirmiştir. Bunu tek
rar okumak mecburiyetindeyim, çünkü Sayın
Bakanla bu noktada anlaşamıyoruz.
Bu tutanakları tekrar okuyorum: O zaman
ki Ticaret Bakanı Ali Cenana Bey «Eferidim,
elde mevcut bir Maden Kanunu vardır bu
kanunun mucibince Türk ve ecnebi her fert
'bir istida ile muayyen bir sahayı taharri hak
kını istihsal eder, istidayı vermekle beraber
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tabiatiyle muamelesi ikmal olunur Ruhsat
namesini alır, ruhsatnamesinin aihkâmını ik
mal ettikten sioııra imtüyaz alması m'ecburidir. Hükümet ona imtiyazı vermezse kendisi
ne hakkı itiraz verilir. Petrol m ademi erinde
böyle bir hakka mâni olmak için, fertlere
verilen hakka mâni olmaz için böylıe 'bir mad
de sokulmuştur. Yalnız, Devlet taharri etti
rebilir» demektedir.
Sonra, Sinop Üyesi Yusuf Kemal Bey «Dev
let Hükümet
münasebetleri» üzerinde dur
muş, 'bir milletvekili olan Muhtar Beyin sözü
bahis konusu edilerek; pekâlâ izah buyur
dukları üzere burada bir nevi inhisar hak
kı vardır. Bu, Devletindir. Yani Frenk tabi
riyle etatize edilmiştir. Bu, 'budur, başka bir
şey değildir.
Sonra Hükümet namına Maliye Bakanı Ha
san Bey konuşuyor. «Yeraltı zengjnlûkleri hak
kında diğer ülkelerdeki usulleri izah ettik
ten sonra alelûmum, maden hakkında herke
sim ve hattâ ecnebi tebasıımn sei'bestçe haiz
olduğu hakkın, taharrinin petrol madeni
için de verilmesine imkânı siyasî ve idarî mev
cut değildir.:»
Atatürk devrinde çıkan 'bu kanunun tuta
naklardan, o zamanın bakanlarının ifadesi, ya
bancılara taharri hakkı verilmemesi konu
sundadır. Bu böyle olurca 'bugün getirilen
Atatürkçü Eıeform Kanununda da hiç olmazsa
'bunları asgarî şekilde kısıtlayacak; yani as
garîye indirecek
bâzı hükümlerim olması
beklenebilirdi, hiç olmaması şayanı temenniy
di.
Sonra Mashar Müfit Bey: «Şimdiye kadar
ruhsatname vermekle hiçjbir fayda hâsıl ol
mamıştır. Bilhassa petrol siyasetinin nasıl
âllemşümul '"bir siyaset olduğu malûmunuzdur.
Binaenaleyh, petrol gilbi mühim olan bir me
selede Hükümet, öteki (berikine taharri şek-,
l'iııde ruhsatname vermemek için bu kanunu
yapmıştır.»
Bilindiği gibi Maslıar Müfit Bey Atatürk'
ün ilk günlerde yanında bulunan O'nunla An
kara'ya kadar beraber gelen birkaç kişiden
birisidir.
Değerli arkadaşlarım; bunun dışında o za
man daha maden, petrol konuları belki açık
lıkla ayrılmamıştır. Size Reisicumhur Atatürk'
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ün Kamutaydaki açış ııutuklanından pasaj
lar okuyacağını.
1 . 11 . 19137 tarihinde bir defa genel sana
yileşmeden bahsederken «Sermayesinin tama
mı ve büyük kısmı Devlete ait ticarî». O gün
kü ifadeyle «ıSınaî kurumları malî kontrol
şeklini, bu kurumların 'bünyelerine ve kendi
lerine istediğimiz ve isteyeceğimiz ticarî usul
ve zihniyetle çalışma icaplarını süratle teş
vik etmek, tefrik etmek, bu gibi kurumların
bugünkü, usullerle çalışanilmelerini ve inkişaf
etmeler ine imkân yoktur.»
Maden konusunda aynen şöyle söylemek
tedir. «Türkiye Devlet madenciliği, millî kal
kınma haröketiıyle yakından alâkalı mühim
mevzulardan 'biridir. Umumî endüstrileşme
telâkkimizden başka maden arama ve işletme
işine her şeyden önce harici tediye vasıtalarımı
zı, döviz geİllilerimizi artırabilmek için deva
ma ve hususî bir eihemmiyet vermeye mec
buruz. Maden Tetkik ve Arama Dairesinin çalış
ma] arma azamî inkişaf vermesini ve buluna
cak madenlerim rantalbiliite hesapları yapıl
dıktan sonra plânlı şekilde hemen işletmeye
konulmasını temin etmek lâzımıdır.»
Değerli arkadaşlarını; Saiyın Bakanın da
kabul ettiği gilbi, bundan sonraki devrede
hidbir yabancı şirkete petrol konusunda bir
ruhsatname
verilmemiştir, 792 sayılı Kanun
çıktıktan sonra.
2139 sayılı Kanunun gerekçesi de şöyledir:
«Memleketimizde petrol taharriyatı hakkın
da şimdiye kadar muhtelif zamanlarda teşebbüssata girişilmiş; fakat bütün bu teşeb
büsler, hususî araştırmaları teşvik ve tescil
mahiyejinden ileri geçmemiştir. Bu maksat
ile 14 Mart 1926 tarihinde neşredilen bir ka
nunla petrol taharriyatına Cumhuriyet Hü
kümeti zamanında hususî bir ehemmiyet atfe
dilmiş ve bu taharriyatı fiilî sahaya çıkarmak
için bütçeye 300 bin lira kadar bir para ko
nulmuş ise de, bu işi tam bir salâhiyetle idare
edecek hususî bir teşkilâtın meydana getiııilme'mesinden yalnız tetkikatla kalınmış ve
bugün© kadar müspet bir netice 'elde edileme
miştir. Hususî teşebbüslerin âdemi muvaffa
kiyet sebepleri ise, esasen memlekettie p>etrol
bulunamamasında kati kanaat hâsııl okluğun
dan mütevellit olmayıp, ancak müteşebbisle-
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rin bu işi ehemmiyetiyle mütenasip şahsî fe
dakârlıklara katlanamanıaSından ve, bâzıları
nım bu fedakârlığa inzimam eden teknik kabi
liyetlerinin zaıfından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. Asırlarca elimizde tutup, istifade ede
meden terk ettiğimiz Musul petrolleri bunun
en açık bir delilidir. Saltanat devrinde bu
giib madenlerin imtiyazlarını ya bizzat sul
tanlar veya devitin nüfuzlu ricali ellerinde
tutmuşlar ve Avrupa'da kapı kapı dolaşarak:
satacak sermayeler aramakla vakit geçir
mişlerdir. İşte, gerek saltanak devrinin Musul
petrollerinde doğurduğu bu acı akibet, gerek
son seneler zarfımda memleketimizin bugüngü hudutları dahilinde bulunması kuvvetle
ümit edilen menbaların taharrisinde hususî
teşebbüslerin müspet bir neticeye varama
masını gören Hükümetimizin bu meselenin
ehemmiyetini bihakkın düşünerek
fiiliyata
geçmek üzere bu lâyihayı Büyük Meclise sevk
etmesini Encümenimiz takdirle karşılamış
tı r.,v
Bu iki kanun tekliflinin altında Sayın İnö
nü'nün imzası vardır. Geçen sefer de okuduğum
gibi Sayın İnönü de. gerek 6324 sayılı Kanun
çıktığında gerekse 1965 yılında, petrolün Dev
let eliyle işletilmesinin lâzım geldiğini açık
ça ifade etmiştir. Atatürk devrinin Başbakanı
olarak, o günkü politikayı en yakından izle
yen bir insan olarak bu konudaki tutum ve
söylediklerinin ağırlığı açıktır.
Şimdi burada reformcu ve Atatürkçülüğü
Sayın Bakanın ifadesiyle, «Bir partinin görü
şü olarak masum ifade veya beyan tarzı» de
melerini yerinde bulmadık. Çünkü aynı görü
şü, Hükümetin görüşü için söylemek mümkün
dür. Anayasaya dayanarak kurulmuş parti
ler. gayet tabiî burada görüşlerim savunacak
lardır ve düşüncelerini söyleyeceklerdir. Çıkan
kanun üzerinde ve hele bu kanun Petrol Ka
nunu olursa bunları açık açık beyan edecek
ler ve gereken mücadeleyi vereceklerdir.
Hükümetin her getirdiği şeyi doğru ka
bul etmek, güvenoyu vermiş olmakla bağdaştırıkmaz. Kanunlar tabiîdir ki tetkik ve mü
nakaşa edilir. Kaldı ki C. H. P., Hükümette ver
miş olduğu oyu çoktan almış ve Hükümete
güvenini kaybettiğimi de açıklamıştır. Böyle
olunca, bugün Sayın Bakanın bilhassa Halk
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Partisine dönerek söylemiş olduğu sözleri ben
ciddî bir davranış olarak kabul etmedim.
Değerli arkadaşlarım; bütün bunlara rağ
men, gerek Maden Kanunu olsun, gerek Pet
rol Kanunu olsun bâzı noktaları üzerinde yi
ne savunan C. H. P. olmuştur. Sayın Bakan,
kanunun kendi getirdikleri şeklini daha çok
değiştiren parti ile bir münakaşaya
girmek
yolunu tutmadan, bu kanunun bâzı noktala
rını komisyonlarda savunanları muhatap al
ması şayanı dikkattir.
Kaldı ki burada bir noktanın üzerinde dur
makta kendimi görevli sayıyorum?. İki büyük parti arasında kurulacak herhangi bir
koalisyon olabilir, olmayabilir. Bu. günün poİltibasının şartlarına uygun olarak
cereyan
eder. Bunlar, politik hayatın tabiî sonuçları
olabilir. Bundan, Hükümet olarak bir endişe
duymalarını tabiî karşılarım; ama bunun üze
rinde herhangi bir şekilde bir yorum yapma
durumuna gelmelerini de yadırgadığımızı söylemeden geçemeyeceğim.
Değerli arkadaşlarım, maddeler
geldikçe
yer yer bu konulara tekrar döneceğiz. Onun
için burada. Sayın Başkanın da ikazına uygun
olarak, sözümü, kesmek istemin. Daha sonra
maddeler üzerinde, esasen önergeler de takdini etmişimdir, görüşlerimizi açıklayalağız.
Hepinizi saygı yi e selâmla mm. (C. H. P. sılalarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Baban, hemen mi söz
istiyorsunuz?

I
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAj XI N'URÎ KODAMANOĞLU (Niğde Milletve'' kili) — Komisyondan sonra.
:
BAŞKAN — Peki.
i
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cenıalet\ tin İnkaya, buyurun.
j
A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN İN| KAYA (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın seI natörler;
Petrol Reformu kanun tasarısı üzerindeki
• görüşlerimizi ilk konuşmamızda Umumî He| yetıin'ize arz etmiştik. Bugüne kadar yapılan
) müzakereler sonunda, bu görüşlerimizde bir
I
I değişiklik olmamıştır; bunlar yine bizim as\ iî görüşlerimiz olarak devam etmektedir.
Bu görüşlerimize karşı, muhtelif konuşma
cıların b'izıi bâzı suçlamalar altında tutmuş ol-
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maşıdır ki, tekrar kürsüye çıkmak ihtiyacı
nı hissetmişizdir.
'Muhterem arkadaşlarını; burada görüldüğü
gibi, Petrol Kanununun bütün ağırlığını Tür
kiye'de petrol ameliyelerini tamamen kamu
sektörü mü yapsın, özel sektörle beraber ka
mu sektörü mü yapsın ve buna ilâveten ya
bancı sermaye .de bu işe gıirs'in mi vöya gir
mesin mi konusu teşkil etmektedir.
Bu açıdan, ta Atatürk devrinden günümü
ze kaıdar çıkmış olan kanunlar ve bugünkü
Anayaisamız ele alınarak, mulhtelif şahısların
mulhtelif görüşleri oklu. P>u görüşler, elbette
bir yerde neticelenecektir. Yani şu bakımdan
neticelenecek; bir 'mercide rağbet
bulacak
veya bulmayacak, sonuçlanacak. Bu sonuca
hepimizin rıza göstermesi mecburidir. Siz,
«Çoğunluk bu taraftadır, azınlık bu taraftadır.
Binaenaleyh, çoğunluğun verdiği karar doğru
değildir. Biz buna uymayız. Bu millî men
faatlere aykırıdır. 8iz yabancı şirketlerin avu
katlığını yapıyorsunuz» gibi sözleri geliniz bı
rakalım. Parlâmanter demokratik mizamın ta
biî neticesidir bu. Bu kürsülerde bu meclis
lerde tartışacağız, oylayacağız, netice ne çı
karsa buna saygı duyacağız ve bu meşruluğun
ta kendisidir. Bundan sonra buradan çıka
cak bu kanunun "gördüğü tatbikat meşrudur,
bu tatbikatta gayrimeşruluk aramak gerçek
çilikle bağdaştırılamaz.
Muhteremi arkadaşlarım; bize yabancı şir
ketlerin avukatlığı izafe edildi. Biz yabancı
şirketlerin avukatı değiliz. Neden değiliz? Bu
nu, kendi ifadeleriyle cevaplayayım. Buraya
çıkan bütün konuşmacıtlar: «Biz, (memlekete
fayda getiren yabancı şirketlerin karşısında
değiliz.» dediler. Eh biz Adalet Partisi olarak,
memlekete zarar getiren yaibancı şirketleri mi
savunuyoruz burada? Memle.kete fayda geti
recek yabancı şirketleri savunuyoruz. O hal
de bir noktada beraberiz. Bu beraberliğıimizi sonra niçin bozuyorsunuz? Biz, bu memleke
te faydalı olacak, bu faydayı da muhtelif mer
ciler, mulhtelif teşekküller, muhtelif yerler el
bet tâlyin edecektir, kanunlar tâyin edecektir.
Bu faydayı temin edecek şekilde yaibancı ser
mayenin Türkiye'ye gelmesinde siz de nıalhzur
.görmüyorsunuz, biz de mahzur görmüyoruz;
ama o fayda nispetini, seviyesini geliniz müna
kaşa edelim.

20 . 2 . 1973

O : 1

Bakınız ben, biraz evvel şurada otururken
küçük bir hesap yaptım, yanlış olabilir. Bu
güne kadar yabancı şirketler Türkiye'de 16
milyon ton hampetrol üretmiştir. Eğer Türki
ye Petrolleri bu zaman ve imkânlar içerisin
de petrol arama işlerine devam etseydi (Baş
ka kaynaklar bulunaımasaydı, belki bulunur
du başka, ama o alternatifi .akmıyorum,) bu
hacimde petrol üretemeyecek ve ithal zorun
da kalacaktık. 16 milyon fon hampetrolün kar
şılığı aşağı yukarı 250 milyon dolardır; yani
değişen kurlarla ortalama bir hesap ne'ticesiride 2 milyar 200 milyon Türk lirası civarın
da bir ekonomik değerdin*. Bunu kim çıkar
mış? Yabancı şirketler gelimiş çıkarmış. Fe
na mı olmuş? Eğer bunu çıkarmasaydıık 2 mil
yar 200 milyon lira veya 250 milyon dolar ci
varında 'bir dövizimizi yabancı ülkelere doğ
rudan doğruya arkataracaktik.
Bunun karşılığında yabancı şirketler no
götürmüştür Türkiye'den Denin hesaplara gir
miyorum, ama yine elimdeki bilgilerden, not
lardan edindiğim neticeye göre, 580 milyon
lira civarında bir kâr transferi yapmışlardır.
Bu 580 milyon Türk lirasını, kazandırılan bu
ekonomik değerle kıyaslandığınız zaman %
20-25 civarında bir nispet tutuyor. Bir ekono
mik: faiiyet için gelmiş bir sermayenin, o eko
nomik faaliyet neticesinde muayyen bir kârı
istihsal etmesi, onu da yine mer'i kanunlarımı
za göre transfer etmesi bir suç mudur? Veya
hut yanlış bir iş imidir?1
Şimdi burada şu kalıyor; yabancı şirketle
rin, Türkiye'de belki kanunun boşluklarından
istifade ederek, yahut 'başka yollardan istifa
de ederek, Türk millî menfaatlerine aykırı bâ
zı (Ben bunlara ayak oyunları diyeceğim)
ayak oyunları temayülleri olmuştur v'eya bu
yönde bâzı gayretleri olmuştur. Bu olabilir.
Bunu kim kontrol edecek? Küm. bunların Türk
millî çıkarlarına aykırı hareketlerini mura
kabe edeeek, kontrol edecek? Tabiî Devlet
kontrol edecek. Kanunlar yetki vermiş. Eğer
Devletimiz, ilgili kuruluşlarıımız bugüne ka
dar yabancı şirketlerin bu gibi faaliyetlerini
iyi kontrol edememişise, bunun ka/baıhatiriin
faturasını yabancı şirketlere çıkarmaya lü
zum yok. Kendi kendimizin bu noksanını bu
lalım, tashih edelim ve bu kusurlarımızı izaleedeeek tedbirleri alalım.
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Bıı arada yafo.an.ci şirketler konusunda kü
çük foir saplama dalıa yapmak, istiyorum.
(Bugün komünist, sosyalist bir ülke olan Sov
yet Rusya'dan misali çok veriyoruz, Sayın
Topalioğlu buna 'işaret buyuruyorlar; ama gü
nümüzün ekonomik bir faaliyeti olduğu için
mutlaka zikretmeden de geçemiyorum. 30.1.1972
tarihli Time Dergisini Sayın Topaloğlu'nun oku
masını rica edeceğim ve bunun dışında Dev
let idaremizde bu hususlarda foilgi bulunması
lâzımigelen mercilere eğer müracaat ederse, bâ
zı bilgilerin alınabileceğini kendisine ifade et
mek isterim. Bugün Sovyet Rusya Şimal de
nizinde, Şimal Kutbunda ve Şiiinal Sibirya'da
'birçok yeraltı kaynaklarını değerlendirmek için
Fransız, Kanada, Amerikan ve Japon sermaye
lerini kendi ülkesine çekmek gayreti içinde
ve hattâ bunlardan foir tanesi ile, American
Occıldental Petroleum Şirketiyle Doğu Sibir
ya'da tabiî gaz araştırması hususunda bir an
laşma yapmıştır. Japonlarla anlaşma yaparak
memleketinde faibrika kurdurmuştur. Hattâ
benim edindiğim bilgiye göre, yeraltı kaynak
larından bâ
denlerden yabancı sermaye
ye, «Gel bunu çıkar, yarısı senin yarısı be
nim olsun» diye değerlendirme yollarını ara
maktadır. Böyle sosyalist bir ülkemin, komü
nist bir ülkenin 'bu yolları ararken Avrupa
Entegrasyonuna, Ekonomik Topluluğuna gi
recek bir ülke olan Türkiye'nin fou gibi serma
ye hareketlerinden korkmasını biz izah ede
miyoruz ve anlayamıyoruz
Şimdi, bütün bunları söyledikten sonra
bize hâlâ; «Yabancı şirketlerin avukatısınız»
derseniz, bizim de size siz kimin avukatısınız?
diye elbette sorma hakkımız doğar
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan,
kime hitaibediyor acaba?
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN ÎNKAYA (Devamla) — Sayın Başkanım, kim
bize bu kürsüde..
BAŞKAN — Müsade edin Sayın înkaya;
.Sayın Atalay, hatip isim vermiyor.
SIRRI ATALAY (Kars) — iyi ama kim
söyledi?.
BAŞKAN — Şimdi, bundan evvel konuşan
hatipler... (A. P. sıralarından görültüler) Mü
saade buyurun efendim. İstirham ediyorum.
J
Müsaade buyurun.
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Bundan evvel konuşan hatiplere herhangi
bir sayın üye lâf atmış olsa idi bendeniz be
ğenmezdim, o konuşan hatibin mensufoıolduğu
partiye mensufololan diğer üyeler de mem
nun olmazlardı.
Şimdi, bir sayın ü)ye 'bir parti grulbu adına
konuşuyor, siz müdahale ediyorsunuz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, soruyo
rum, müdahale etmiyorum.
BAŞKAN — Ama İsim vermiyor. Kim öyle
konuşmuşsa ona hitaibediyor. Eğer siz konuşnıuşsanız siz üzerinize alınırsınız. Başkası ko
nuşmuşsa o alınıır.
SIRRI ATALAY (Kars) — Ya hiç konuşulmamışsa?
BAŞKAN — Hiç konuşulmamışsa o zaman
kimsenin bir .diyeceği olmaz. Kimse üzerine
alınmaz efendim.
ISIRRI ATALAY (Kars) _ İyi ama o za
man da sanki söylenmiş gibi oluyor.
BAŞKAN — İstirham ediyorum müdahale
etmıeyin. Bakın bu saate kadar ne güzel bir mü
zakere usulü tatbik ettik. Bundan sonra da
bozmayalım bunu.
Devam buyurun efendim.
A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN ÎN
KAYA (Devamda) —• Sayın Atalay'in ilk gö
rüşmede burada bulunmadığını zannediyorum
veya konuşmacıların söylediğini dikkatle takibedemediğini zannediyorum. Bakınız Sayın
Haydar Tunçkanat ne diyor?
«Türkiye'de birtakımı arkadaşlar şu kür
süden sanki yabancı şirketlerin avukatı imiş
gibi konuştular ve onlar adına çok güzel şey
ler söylediler.» Demek ki, söylenmiş Sayın
Atalay. Kim söyledi ise bu sözlerimin arasın
da kendisini bulsun.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE
(İstanbul) — Ay
naya bakan kendisini görür.
A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN ÎN
KAYA (Devamla) —• Şimdi isim zikredeyim:
Sayın Topaloğlu diyor ki; «Biz yalbancı şirket
leri kendi çikarlarımıza uygun politikaya, zor
lamak imkânına salhip değiliz.»
Muhterem arkadaşlarım; bu nasıl devlet
anlayışıdır? Nasıl olur da. Türkiye'ye gelmiş
foılr yabancı şirket istediği gibi bir politikayı
tâyin eder? Biz bu şirketleri kendi isteklerimiz istikâmetinde, kanunların verdiği imkân-
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lar isitikâmetıiııde zorlayanlayız? Bu ciddî bir
devlet anlayışı ile kabili telif değildir; eğer
ifadesini yanlış zapt etmedi isem.
Sayın Başkan, ayrıca bizim petrol konusunu
siyasî ve ekonomik tercihler altında mütalâa et
memizi yadırgayan bir sayın arkadaşımız söz
lerinin başında diyor ki; «Ben 1954'de çıkan ka
nunlarla Türk petrolüne köstek vurulmuştur
demek istemjyorum.» Bu arkadaşın konuşması
na devam ediyorum. «A. P. sözcüsü arkadaşın
geçmişe, geçmişteki emeklere, geçmiş hükümet
lerin, İnönü hükümetlerinin buradaki hizmetle
rine bir kadirşinaslık olarak temas etmiş olsa
idi, ben 1954'den sonraki hizmetleri de aynı şe
kilde takdir ederdim.»
Yani kendilerini, kendi devirlerindeki hiz
metleri ben takdir eder, methedersem o da bi
zimkileri edecek. Ben etmediğim için o da bi
zimkileri yeriyormuş.

litikası. millî politika olur, siyasî ve ekonomik
tercihler burada yer almaz» gibi sözler bugün
kü dünya görüşü ile, ekonomik görüş ile, ka
nun anlayışı ile kabili telif şeyler değil. Her me
selede, bugünün milletlerinin şevki idaresinde
ekonomik ve siyasî görüşler elbette rol oynar ve
bu görüşlere sahip olan siyasî teşekküller mil
letin önüne geçer, yetkisini alır gelir ve kendi
görüşüne uygun ekonomik ve siyasî tercihlerini
tatbikata koyar.
Şimdi ben, bu saym arkadaşıma biraz evvel
verdiğim rakamlarla, verdiğim misal içerisinde,
bu 250 milyon doları doğrudan doğruya dışarı
ya verse idik; 2 milyarı aşan Türk lirasını dı
şarıya bağlayıp, petrol üretimimizi az tutup ya
bancı şirketler kanalı ile yapmasa idik de is
tihsalimiz az kalsa idi ve bu meblâğları dışarı
ya intikal ettirmiş olsa idik, acaba millî politi
ka bu mu olurdu?

Şimdi, esasında mesele bu değil. Esasında
ben 1950'den evvelki Türkiye petrol politikası
nı ve o devirlerde geçen faaliyetleri de zikret
tim ve. hattâ yanılmıyorsam konuşmamın ara
sında; «Maden Tetkik Aramanın çalışmalarını
A. P. Grubu olarak şükranla kaydederiz.» de
dim. Binaenaleyh, inönü devrine ait olan bu fa
aliyetleri şükranla karşıladığımızı ifade ettim;
ama arkadaşımızın maksadı o değil. Sözlerine
bir mesnet teşkil etsin diye bunu söylüyor-, ama
biraz sonra arkasından; «Ben 1954'lerrie Türki
ye'deki petrol arama ve işletme, işinin belki iyi
niyetlerle yapılmıştır; ama bir köstekleme dev
rine girdiğini kabul edenlerden biriyim.» di
yor. x\ynı konuşmanın içerisinde yukarıda kös
tekleme olarak kabul etmivor; iki sayfa, bir savfa sonra köstekleme olarak kabul ediyor. Bu
mantık silsilesi içerisinde konuşan arkadaşımız
en sonunda şunu söylüvor: Diyor ki; «Petrol
de böyle siyasî, ekonomik tercih yoktur, millî
tercih vardır.»

Şimdi, Sayın Bakanın da bir görüşüne de
ğinmek isterim. Belki takdimde yanlışlık oldu.
Petrol konusunda iki görüşü takdim ederken or
ta yere iki ekstremi koydu. «Birisi devletçi bir
görüş» dedi, «Anayasa içinde» dedi. Tamam, bu
nu biz de ifade ettik. «Tamamen özel teşebbüs»
divor. Bu da Anayasa içinde, bu da Anayasava
uygun bir gönis: ama bunu ifade ederken bir
kanat olacak Halk Partisini ve onun yanında
kileri, diğer kanat olarak da Adalet Partisini
gösterdi. Belki bir yanlış anlama oldu. Bu eks
tremin içinde biz yokuz; yani yalnız özel te
şebbüs ekstreminin içinde yokuz. Adalet Par
tisi kamuya dıa öncelik veren, kamunun da bu
sahada yeri olması lâzım gelen ve ama onun ya,nmda da özel teşebbüsün bulunması lâzım ge
len bir görüşün sahibi ve görüntüsü içerisinde
dir. Binaenaleyh, başkalarının yanlış değerlen
dirmemesi için bu hususu tashih ediyorum.

Muhterem arkadaşlarım, siyasî, ekonomik
tercih içerisinde millîlik yok mudur? Bizim ter
cih edeceğimiz görüş gayrimillî olabilir mi? Bu
mümkün müdür? Hangi partinin olursa olsun
takip edeceği ekonomik ve siyasî görüş Anaya
sanın içerismde mevcuttur. Anayasamn içerisin
de mevcut olması da millîliğin tâ k e s i ş i d i r .
Binaenaleyh, biz bunu söylerken Donkisot'un
yel değirmenine hücum etmesi gibi «Petrol po-

Saym Atalay da kanunu eleştirirken, tabiî
kanunu getiren hükümeti muhatap alırken, bâ
zı şeyler söyledi ve bu arada kanunun komis
yonlarda değişik şekil almasını da Adalet Par
tisinin oyları ile olduğu için «Saptırılmış bir kai
nim, kendi reform niteliğini yitirmiş bir kanun,
Adalet Partisinin kendi ekonomik ve sosyal gö
rüsünü damgalamak suretiyle getirdiği kanun»
gibi ifadelerde bulundu. «Bu itibarla da bu ka
nım reform niteliğini taşımıyor» dedi. Sormak
!I isterim: Saym Atalay, acaba sizin devletçi gö-
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rüşünüz burada hâkim olduğu zaman böyle bir
görüşle çıkacak olan kanun mu reformcu ka
nundur f
SIRRI ATALAY (Kars) — Elbette.
A. P. GRUBU ADINA CEHALETTİN İNKAYA (Devamla) — Yani devletçilik olursa
reform, olmazsa reform olmayacak. Düzen de
ğişikliği varsa tasarının içerisinde, reform; dü
zen değişikliği yoksa reform olmayacak. E, bu
sizin normal bir hakkınız. Diyeceğimiz yok. Say
gı duyuyoruz fikirlerinize. Anayasanın içinde,
yasaların içinde olduğu müddetçe saygı duyu
yoruz; ama siz de bizimkine lütfen saygı duyu
nuz. Biz de bunları ilân etmişiz. Buraya öyle
gelmişiz. Şöyle yapacağız demişiz ve bu görü
şümüze uygun bir kanun çıkarıyoruz veya gö
rüşümüze yakın bir kanun çıkarıyoruz. Bizim
de. iştirak etmediğimiz hususlar var. Yüce Mec
lisler bunun nasıl çıkacağını, nasıl değiştirilece
ğini, maddelerde ne yapılacağını bilecek; ama
kendi görüşünüzü reformca olarak kamuoyuna
ilân etmek ve bunun dışındaki görüşleri reform
culuğun dışında mütalâa etmek, insafla kabili
telif bir husus değildir ve tecrübeli Sayın Atalay'm da bu hususta daha mutedil olması arzu
ya şayan gözükmektedir.
Şimdi Meksika'da petrol millileştirilmiş,
devletleştirilmiş ve bayram yapılmış; ifadeleri
ni kuvvetlendirmek için bunu söylüyorlar. Mek
sika'da günde 5 bin varil, 10 bin varil petrol
istihsal edilirken bu noktaya girilmiş. Türkiye'
de hangi seviyedeyiz? Eğer kendi kendimize ye
terli bir noktaya hattâ onun üstüne çıktığımız
anda başka çözümler üzerinde elbette durulur.
Bunu da ifade ettik. Kanunlar zamanla değişen
hususlardır. Sosyal, ekonomik ihtiyaçlara göre
bu geliştirilir, noksanları tamamlanır, o zama
nın ekonomik görüşlerine uydurulur ve tas
hih görür; ama Türkiye bugün Meksika'daki
şartları haiz değildir.
Sonra buyurdular ki: «McCarthy zihniyeti
nin temsilcileri aynı türküyü herkesin söyleme
sini ister.» Eğer bu sözden bizi kastediyorlarsa,
kimsenin bizim türkümüzü söylemesini istediği
miz gibi bir çabamız yok. Herkesi dinleriz, her
kes istediğini söyler, tabiî yasalar, Anayasa
içinde, bunları da dinleriz, değerlendiririz; fa
kat kendi görüşümüzü de gücümüz varsa tatbi
kat safhasına koruz.
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Bizi böyle McCarthy'cilikle falan suçlayan
ları, kelime bulamıyorum, yani Marks'cılıkla
mı niteleyeyim sizi ben de? O zaman nasıl
anlaşacağız? İSiz de bunu söylüyorsunuz de
rim; siz beni Mc. Carthy'cilikle itham edersi
niz, gelip bir noktada anlamamayız.
Sayın Atalay geliniz ben çok gencim, siz
çıok tecrübelisiniz ikimiz de şu kürsülerde söz
verelim bu ithamları birbirimize yapmayalım.
Senelerdir milletten rağbet bulamamanızın hın
cını, hırsını bize yüklem ey iniz Sayın Atalay.
Gidiniz, milleti ikna ediniz ve siyasî, ekonomik
görüşlerinizi gelip burada tatbike koyunuz.
«Ortanın solunda halkın yanında
olmak
politikasında ve Türk Milletinin petrolde efen
disi oluncaya kadar mücadeleye devam edece
ğiz» diyorsunuz.
Tabiî bu sizin hakkınızdır,
milletten bu yetkiyi alıncaya kadar.
Muhterem arkadaşlarım; biz petrol konu
sunda kendi ekonomik ve sosyal görüşümüzü
sonuna kadar savunacağız. Nasıl ki, siz kendi
ekonomik ve sosyal görüşünüzü sonuna kadar
savunuyorsanız, biz de bunu savunacağız. Bu
nun aksini bize kabul ettirmeniz mümkün de
ğildir. Bütün zorlam a'lar ve suçlamalar bizim
^memleket severlik duvarlarımıza çarpıp yine
size iade edilip gidecektir, dönecektir.
Bizim söylemek istediğimiz, yeraltı servet
lerimizi biran evvel yerüstüne çıkaralım, bi
rer ekonomik değer haline getirelim. Yeraltın
daki zenginliğin hiçbir ekonomik değeri yok
t u r ; ama bunu nasıl çıkaracağız, bunu nasıl
ekonomik bir değer haline getireceğiz1? 'Siz di
yorsunuz ki, tamamen Devlet çıkarsın. Tamam
saygı duyarız. Biz diyoruz ki, Devlet çıkarsın,
Devlete ağırlık vereliım, özel teşebbüs girsin,
yabancı sermaye girsin, bütün bu güçleri se
ferber edelim, biran evvel yeraltında Türkiye'
de petrol varsa, başka kaynaklar varsa, zen
ginlikler varsa bunları Türk ekonomisine sü
ratle katkıda bulunacak şekilde yerüstüne çı
karalım.
Burada yabancı şirketlerin, biraz evvel de
ifade ettiğim gibi, Türkiye menfaatlerine ay
kırı hareketleri olurmuş. Yaptırmayalım, bu
nun yollarını bulalım.
Muhterem arkadaşlarım; bir sayın konuş
macının çok üzüldüğüm bir ifadesine kısaca ce
vap vererek sözlerime son vereceğim.
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Bakınız Sayın İsmen ne diyor?.. «Bunun
da kim (bilir ne gübi kasıtlı sebepleri olsa ge
rektir.» Yani böyle yabancı şirketleri, yabancı
sermayeyi, özel teşebbüsü buraya
sokuyorsu
nuz,
bunu
müdafaa
ediyorsunuz,
sene
lerdir münakaşa edilen konu, bunda bâzı
kasıtlar var. Şimdi buna belki Hükümetin
cevap vermesi gerekir; ama bize şu ifade edil
di: «Siz oy çoğunluğuna sahipsiniz, binaenaleyh
tasarıya siz yön veriyorsunuz.» Bu itibarla ben
hu sözleri üzerimize alınıyorum.
Sayın tşmen burada yok; ama herhalde du
yar veya zabıtlardan okur. Sayın İsmen: Bizim
hiçbir kastımız yok; ama sizin ne kastınız ol
duğu Anayasa Mahkemesince Türk
tarihine
tescil edilmiştir.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından
«Bravo
sesleri» alkışlar). •
BAŞKAN — Daha önce söz istemiş olan ko
misyon ve Hükümetin söz hakkı baki kalmak
üzere kifayet takriri var, takdim ediyorum.
Divan Başkanlığına
Petrol Reformu kanun tasarısı üzerindeki
müzakerelerin kifayetine karar verilmesini arz
ve talebederim.
Çanakkale
Nakit Altan
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan,
üyenin son söz hakkı baki midir?
BAŞKAN —• Tüzüğümüz 'âmirdir.
Tümü üzerindeki müzakerelerin, Hüküme
tin ve komisyonun söz hakkı baki kalmak üze
re, kifayetini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
'edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon adma komisyon Sözcüsü Sayın
Kâzım Karaağaçlıoğlu.
Sayın Karaağaçlıoğlu, 19,'00'a kadar bitme
diği takdirde 19,00'da kesmek zorundayım.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂZIM
KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyon Karahisar) —
'Saym Başkan, ikazlarınıza uyarak kısa konuş
maya çalışacağım.
Saym Başkan, çok değerli arkadaşlarım;
Dünya politik ve ekonomik hayatında ol
duğu gibi, Türkiye'nin de siyasî ve ekonomik
konjonktürü içerisinde vakit vakit politikanın
en mühim polemik unsurlarından biri halinde
mütalâa edilmiş olan Petrol Reformu kanunu
tasarısı hakkında komisyonumuzun görüşlerini
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kısa zaman ölçüleri içerisinde arz ve ifade et
meye çalışacağım.
Çok değerli, arkadaşlarım; petrolün dün
yadaki ekonomik ve politik yönleriyle tekno
lojik sahadaki istihsaline kadar bütün hususla
rını sayın konuşmacı arkadaşlarım ilmî ölçüler
içerisinde kendi görüş ve kanaatlerini, siyasî
düşünce ve temennilerinin istikametinde 'dile
getirmiş bulunuyor.
Yüce Senatonun adına niyabet en hizmet >gören komisyonumuz teknik nitelikte bir çalışma
ile Petrol Reformu kanunu tasarısının Yüce
Senatoya gelmeden önceki hazırlıklarını enine
'boyuna tartışmak suretiyle geniş bir zaman fa
sılası içerisinde ele almış ve Türk Milletinin
menfaatlerine uygun bir reform tasarısının ha
zırlanarak Yüce Senatoya intikâlinde büyük
hizmet göstermiştir ve bu anlayışta hiçbir si
yasî görüşün değil, tümüyle milletin millî men
faatlerini ve Anayasanın öngördüğü istikamet
teki bir kanunî dokümanın, argümanın hazır
lanmasına gayret göstermiştir.
Muhterem arkadaşlarım; hiç şüphe yoktur
ki, kanunlar şu üç anaunsuru bünyesinde taşı
maya yahut üç anaunsuru dikkate almaya mec
burdur :
İçinde bulunduğu şartlar içerisinde hizmet
veya ihyaçları karşılayacak bir hukukî argü
manı meydana getirmek ve bu meydana gel
miş olan hukukî 'doküman içerisinde Anayasa
ya aykırı hükümlerin bulunmamasını temin et
mek; bunun ötesinde de plânlı bir dönemin
kalkınmaya matuf çalışma ve gayretler içeri
sinde hizmetlerin veya karşılanacak olan, ihti
yaçları karşılayacak olan cevapların
plânlı
esprisine uygun bir istikamette bu kanun içe
risinde yer etmesi ve böylece millî menfaatlere
uygun, igelişecek.olan şartlar içerisinde hizmete
cevap verecek bir hukukî mutanın hazırlanma
sı yönünden olacaktır.
Huzurunuza getirilmiş olan kanun tasarısı
bu üç unsuru da yerine getirmiştir.
1954'lerde çıkan 6326 sayılı Kanun, o gü
nün şartları içerisinde kalkınmak azminde ve
çabasında olan Türkiye'nin imkânları içerisinde
hizmete cevap verecek, teknolojinin, malî im
kânların bulunmadığı, istihsailkı istihlâkle den
geli olarak bulunduğu bir devrede ileriye muzaf gelişmeleri nazarı dikkate alarak Türkâ-
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ye'de yeraltında bulunması mutasavver
olan
petrolün en kısa zamanda süratle millî menfa
atlerin hizmetine amade kılabilecek olan husus
ları bünyesinde taşıyabilecek nitelikte yapıl
mıştır. Filihal, liberal bir görüşün gerçek
mânada tatbikatına imkân veren bir hususu
bünyesinde toplamıştır. 2 nci maddesiyle mün
hasıran özel sektöre ve yabancı sermayeye
geniş mânada imkânlar tanıyan bu kanun, o
günün şartları içerisinde bir zaruretti, her me
seleyi şartları içerisinde mütalâa etmek lâzım
dır.
17 sene içerisinde dünya ekonomisinde ve
teknolojisinde gelişmeler süratle olmuş ve bu
nun neticesi olarak geçmiş hükümetler de dâ
hil parlâmentolarda vazife görmüş olan bütün
parlamenterler tarafından bu kanunun
millî
menfaatlere artık yaramadığı ve binaenaleyh,
bu hususların değiştirilmesinin zarurî olduğu
defalarca ifade edilmiş ve hattâ plân argüma
nında bu konuda tavsiyeler dahi yapılmıştır.
Bu da gösteriyor ki, gelişen şartlar içeriisinde meydana gelmiş olan şartların ve ihtiyaç
ların karşılanması için yeni bir hukukî yola
gidilmesi ve kanunun tashih edilmesi lâzım idi.
Bu, hayatta carî olan tabiî istifa kanununun
Devlet hayatında bir devamını, bir zaruretini
ifade etmektedir, bunun bir işaretidir. Bu iti
barla Petrol Kanununu reformist bir görüşle
görmek lâzımdır. Çünkü, kendi kendisini ye
nileyen bir hukukî sistem getirmiştir. Bunu
sununla ifade etmek lâzımdır ki, 6326 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinde; «özel teşebbüs
eliyle yapılır» ifadesinin yerine, 3 neü maddede
kamu k u r u l u ş k n n a öncelik tanımak suretiyle
petrol gibi mühim bir konuda, stratejik bir
•konuda Devleti öncelik tanıyan birtakım im
kânlara kavuşturmak dahi başlı başına reform
mânasını taşımaktadır. Komisyonumuzda bu
hususta bütün arkadaşlarımız aynı görüşü sa
vunmuş ve 3 ncü maddenin tedvininde ittifak
la reylerini izhar etmek suretiyle bu kanunun
Anayasanın 130 ncu maddesinin bütün hüküm
lerini bünyesinde taşıdığım kabul etmişlerdir.
Elbetteki birtakım hususlarıyla belki arka
daşlarımın görüşlerine ters düşen noktalar ol
muştur, ama yine Komisyonumuzda yapılan
müzakerelerde büyük bir ekseriyetle mesele hu
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zurunuza getirilen metin şeklinde tedvin edi^
miş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımızın
ifadelerine bir hususta Komisyon olarak cevap
vermek istiyorum. Zira, kendi görüşlerinin
ifadesi olarak ayrıca takdim ettikleri Millet
Meclisi 777 sıra sayılı kanun tasarısının bunun
la ilgili maddesini okumak suretiyle görüşlerin
nasıl politik maksatlar istikametinde istismar
edilmiş olduğunu Komisyon olarak ifade etmek
ten geri kalamayacağız. Çünkü, Petrol Kanu
nuna reform kanunu değildir diye bakmak
mümkün değildir. Beformun mânası Sayın
Bakanın da benden evvel izah etmiş olduğu gi^
bi, bütün yönleriyle maksadı ve hedefi tâyin
de yeni bir değişiklik getirmiştir, Devlete
ağırlık tanımıştır ve rafinerlerde pipe - line
hatlarının inşasında Devleti tümü ile hâkim
Tnlmıştır. Ancak, petrolün Türkiye için ileri
de arz edeceği, ihraz edeceği ehemmiyet naza
rı dikkate alınarak, bunun ticaretini Türki
ye'de yapabilme imkânını getirmek üzere Ana
yasanın 130 ncu maddesinin son fıkrasına «ka
nunun iznine bağlı olan özel teşebbüste veya
doğrudan doğruya Devlet eliyle bu ameliyele
rin yapılmasına cevaz veren» paragrafı kon
muştur. İleride Türkiye'nin ekonomik yapısı
üzerine müessir olabilecek istihdam politikasına
ve gelişen petro - kimya tesislerine, hattâ hat
tâ siyasî varlığını koruyabilmesi için, jeopoli
tik durumunu muhafaza edebilmesi için askerî
maksatlarda kullanılabilecek olan petrolü şayet
Türkiye'den zengin bir şekilde istihsal imkân
ları, şansı olmazsa, civarda mevcut olan im
kânları Türkiyelin menfaatine
kullanabilme
şansını da yitiren hukukî bir görüş içerisinde
tedvin edilmiştir.
Arkadaşlarımız kendi görüşlerinin
ifadesi
olan hazırlamış oldukları Petrol Reformu Ka
nunu tasarısından bir maddeyi okuyacağım, bu
radaki iddiaları ile kendi maddeleri arasındaki
tenakuzu gayet açık bir şekilde görmek müm
kün olacak. Millet Meclisine verilen kanun
şu;
«Petrol Reformu kanun tasarısı ve Istanul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan
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Topaloğlu ve 36 arkadaşının Petrol Ofisinin
kaldırılması ve mal varlığının TürMye Petrol
leri Anonim Orttaklığma devri ve bu ortaklıkça
(kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında
ki 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu Kanunda
değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırıl
ması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama, satış işlerinin Devlet eliyle ya
pılması ve anadepoların devleti estirilmesi hak
kında kanun teklifleri ve 84 sayılı Geçici Koimiisyon raporu.»
Şimdi bu teklifin 3 noü maddesini okutu
yorum :
«Madde 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değ%tirilmiştir.
Madde 6. — Bir müsaadeye, arama ruhsat
namesine veya işletme ruhsatnamesine Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan Kamu
İktisadî Teşebbüsü veya tacir sayılan tüzel
kişiler ile yabancı Devlet mevzuatına göre ta
cir sayılan tüzel kişiler saıhip olabilir»
-Muhterem arkadaşlarıım.; huzurunuza geti
rilmiş olan tasarının 3 ncü maddesine bakacak
olursak, bunumla onun arasında fark olup ol
madığı hususu gayet sarih şekilde görülür.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan 28 nci sayfadaki imzaları okusun da,
zapta geçsin.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂZIM
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Onu oku
ruz efendim. Bu teklifte imzaları bulunanlar,
Sayın Topaloğlu, Sayın Atalay ve diğer arka
daşların hepsi var. Burada konuşma yapan
arkadaşlarımız bu kanun teklifine imzalarını
atmışlardır.
Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan
Petrol Reformu Kanunu tasarlısının 3 ncü mad
desini Komisyonca kabul edilmiş şekliyle oku
yorum. Meclisten gelen metinden biraz farklı
dır. 3 ncü madde şöyle diyor:
«Müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesiiyle belge alma hakkı, Devlet adına, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerine aittir.
Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartı
ile kollektif ve âdi komandit şirketler dışında
kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yaibancı devletler mevzuatına göre tacir olan tü
zel kişilere de müsaade, arama ve işletme ruh
satnamesi verilebilir.
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Yuikardaiki fıkrada tarif edilen tüzel kişile
re belge hissesinin yarıdan fazlası Devlete ait
olmak kaydıyla ve Bakanlar Kurulu
kararı
ile belge verilebilir»
Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, as
lında burada yapılmış olan konuşmalar kanu
nun amaç maddesini tarif eden bu kısmın ya
ni, petrol gibi mühim bir maddenin Devlet
eliyle yahut İktisadî Devlet Teşebbüsleri eliy
le yapılmasını öngören bu maddesinin ötesinde
bir ifade tarzını taşımıyor. O hailde, yapılan
münakaşalar aslımda sadece işin politikası isti
kametinde bir görüşün inikasından başka bir
şey olamıyor.
Muhterem arkadaşlarını; değerli arkadaşla
rım bu kanun hakkında çok şeyler söylediler.
Bu kanunun getirmiş olduğu yenilikleri şöyle
ce özetlemek istiyorum. 3 ncü maddemin kamu
ya ağırlık veren hükmünün dışında getirtmiş
olduğu hususları da muhterem heyetinize arz
etmek istiyorum. Petrol Reformu Kanunu ta
sarısının başlışa esaslarını şöylece özetlemek
'mümkündür.
1. Tasarının amacı; tasarının 1 nci ve ka
nunun 2 nci maddesinde yazılı olduğu üzere
petrol kaynaklarımızın millî menfaatlere uy
gun olarak hızla sürekli ve etkili bir şekilde
aranması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
dir. Kanunun maksadıma uygun düştüğü tak
dirde, ithal edilen dış menşeyli petrolün tas
fiyesini ve himayeye matuf mevcut hüküm çı
karılmıştır. Asıl maJksat, petrol kaynakları
mızın aranıp işletilmesi olduğundan, ithal ma
lı ham petrolün tasfiyesini himaye gibi tali
bir maksat niyetinde yer verilmiştir.
2. Kamu İktisadî Teşebbüslerine petrol
ameliyelerinde öncelik ve üstünlük tanınmıştır.
Devlet adına arama ve işletme ruhsatlan, tasfi
yehane ve boru hattı belgeleri alma hakkı mün
hasıran (Biraz evvel ifade ettiğim gibi)
bu
türlü teşekküllere, yani Kamu İktisadî Teşeb
büsü niteliğindeki teşekküllere verilmiştdr. Dev
letin yapacağı petrol ameliyesini, bunların yap
ması öngörülmüştür.
Bulunmua, arama ve işletme bakımından
yerlii ve yabancı özel sektör dâhil, petrol şir
ketlerinim faaliyeti ortadan kaldırılmamış sa
dece kontrol altıma alınmıştır. Bu bakımdan
tasarının getirdikleri nelerdir? Bunları iki kı
sımda mütalâa etmek mümkün;
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a ) Arama ve işletme ruhsatlının Kamu
İktisadî Teşebbüslerime verilmesi burada kaide
olarajk kabul edilmiştir. Bu teşekküller blir şir
ketin bir bölgede âzami 8 arama ruhsatı ve
en çak 150 bin hektar işletme sabası alabile
ceğine dair eski Kanunun bütün şirketler
için koyduğu sınırlayıcı hükümlere tabi olma
yacaklardır. Bununla birlikte Kamu İktisadî
Teşebbüsü de (Asa biir şirketin bütün memloketi aynı zamanda ve aynı imkân ve ölçülerlerde araması maddeten imkânsız olduğu, ara
ma ruhsat sayısına bir sınır jkonülmadığı
takdirde ilgili Kamu İktisadî Teşebbüsü yö
neticilerinin, «Şurada da petrol bulunabilir,
burada da bulunması ihtimali vardır, bunlar
için arama ruhsatı almazsak belki bir başka
şirket buralar için ruhsat alabilir ve petrol
bulabilir; iyisi mi> buraliarı da alalım» diye ne
redeyse bütün memleketi kaplayacak sınır
sız ve sorumsuz bir tutum içerisine düşmeleri
de muhtemeli bulunduğu için, Kamu İktisadî
Teşiöbbü^lerünin bir bölgedeki arama
ruhsatı
sayısı 16 üle bu kanunda sınırlandırılmış bu
lunmaktadır.
Bu 16 sayısı hiç şüphe yok |ki, hesabedil
diği takdirde 11 bölge olan T ülküye'de 800
bin hektarın üzerinde bir sahayı kapsıyor ki,
çok geniş bir sahadır. Bugün Türkiye Petrol
leri! Anonim Ortaklığının teknik malûmat
lara göre, elindeki imfcânllarıyle ve hattâ bu
nun ötesinde güçlü şirketlerin, Amerl'lkan ve
Alman şirketlerinin dahi öyle geriş bir Ba
hada süratle petrol aramasının mümkün ola
mayacağı, petroıl ameliyelerinin:
hakikaten
çok dikkatle takib edilmesi, güçlü bir ekipma
na., güçlü bir teknik kadroya zaruret göster
mesi sebebiyle mümkün değildir.
Bu suretle D evli etin bu kadar geniş bir sa
hada çalışmasının ötesinde bütün ülkeyi ka
patacak biir vüsatte çalışmasına imkân ve
rilmesi kamunda öngörülmemiş ve millî men
faatlerine uygun düşmediği gerekçesiyle bu
sınır Komisyonumuzca uygun mütâlâa edil
miştir.
İşletme ruhsatında Kamu İktisadî Teşeb
büsleri için sayı ve yüzölçümü bakımlılarından
bir sınırlama konulmamıştır. İşletmeye geçil
diği zıamf,n aramanın öt eslimde ('ki, petrol bu
lunmuş c'emektir, onun için kamu kuruluşla
rına bir unır da getirilmemiştir.)

20 . 2 . 1973

0:1

Yüzölçümüne
ait -mevcut tahdit hükmü
bu teşebbüsler için, yani Kamu Teşebbüsleri
içlin kaldırılmış bulunmaktadır. Özel ş'irjketler
ise bu tahditlere tabi olarak arama ve işlet
me ruhsatı alabileceklerdir.
b ) Tasfiyehane ve boru hattı belgeleri
allma hakkı münhasıran Kamu İktisadî Te
şebbüslerime bırakılmış, yerli ve yabancı şir
ketlere ancak istisnaî hallerde Bakanlar Ku
rulu kararı ile, o da belge hissesinin yarısın
dan çoğu Devlete aidolamak kaydıyle, belge
mevzuu işleri yapabilme İmkânı tanınmıştır.
Genel görüşmemde de ifade etmiş olduğum
gibi, Türkiye gelişen ihtiyaçları ollan blir
memielkettir. Bugün 10 milyon ton petrol
kullanılıyor. İstihsal ettiğimiz 3 600 000 tein
civarındadır. İleride 18 milyon ve Plân dö
neminin sonunda 1995'lere doğru Türkiye'min
istihlâki 25 ila 30 milyon tona doğru çıkacak
tır. O halde bunları nıevcudoilan rezervde kar
şılamak mümkün değildir. Çünkü 38,5 milyon
tonluk bir rezervimiz var. Bugüne kadar
kullanılmış
olan 21,5 milyon tonluktur. O
halde Türjkiye yeni petrol imkânlarını ara
maya mecburdur. Bunu araıken
kurulmuş
olan endüstrilerini, biraz evvel dediğim gibi,
millî savunma lihıtiyaçlarıın], enerjinin hâkim
tepelerine oturmuş olan petrolün % 50'sini
enerji;lc kutlanan bir ülkede bunun pazarını,
bunun dışarıdan ithalini düşünmesi lâzımıdır.
Civarımızda petrolü zengin ülkeler
vardır,
bunların petrollerini Türkiye'de işlemek su
retiyle bir kısmını emin olarak memlekette
kullanmak, fazlasını da ihraç etmek suretiyle
istihdam olanaklarım ve işçiliklerimizi değer
lendirmiş olmamız lâzımdır. Komisyonumuzda
bu hıısular enlik onu konuşulmuş ve ddlayısryle
BakaMar Kurulu kararıyle yarısından fazlası
Devlete aidolmak üzere kurulacak plipe - üne
veya tasfiyehanelere bu maksatla dışa dönük
bir petrol ameliyesine imkân verecek bir hu
kukî mevzuatın hükmün 'getirilmesi amaeıyle
burada yer almıştır.
3. Tıaitib:|katta g"örülen çedişik uygulama
lar, personel israfı ve petrol
politikasının
koordone yürütülme mesi hususları
gözönüne
alınarak Petrol Daiiresi Petroıl İşleri Genel
Müdürlüğü adı altında Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına Yakıtlar Dairesi ve Pet-

— 734 —

C. Sdnatosu

B : 34

rol işleri Genel Müdürlüğüne bağlanmak su
retiyle petrolle ilgili 'kamu 'hizmetleri tek ıelde
toplanmıştır.
4. İşletene sahalarının daha etkili bir
şekilde kontrolünü sağlayıcı ve istihsali ar
tırmaya yönelen tedbiri er alınmış, ayrıca Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğü ile Genel Müdür
lüğün denetim imkânları Kamu İktisadî Te
şebbüsle ilinin istirajki sağlanarak * genişletil
mişi tlir.
5. Kısa zamanda petrolün keşfi ve ekono
mik üretim seviyelerine ulaşılmasını sağlamak
için arama ve işletme ruhsatnameleri sürele
riyle hak sahiplerinin mükellefiyet süreleri kı
saltılmıştır.
6. Petrol aramalarında gün geçtikçe bü
yük bir önem kazanan denlrz aramailarıyle
ilgili yeni hükümler bu mevzuatla getiril
miştir,
7. 6326 sayılı Kanunun rekabet, eşitlik
ve özel teşebbüsün önceliği esprisinden do
ğan, Petrol Dairesinin dahi belli bir ölçü
de hakem rolünde düzeıılenınıeaine yönelen
bir anlayışla tesis edilen ve geneliljjkle ihti
lâfların uzamasına sebebiyet vermiş bulunan
ve hukuk sistemlimize yabancı düşen komi
serlik müessesesi kaldırlımış, ihtilâflanın halli
normal idarî kazaya bırakılmıştır.
8. Müktesep haklar saklı tutulmuştur.
9. Malî hükümlier yeniden
düzenlenerek
petrol hakkı sahipleri için tanınan özel ver
gilendirme rejimi [kaldırılmış, arama
zarar
larının rafinaj kârlarımdan mahsubuna, imkân
veren 'Mrieştirilmiş beyanname esası ile nispî
tükenme payına bu kanunda yer verilmeımliştir.
Bu suretle birtakım yenlilikleri getiren
Petrol kanunu tasarısının bir reform niteli
ğinde olduğu Komisyonumuzca kabul edilerek
Yüce Heyetlinize takdim 'edilmiştir.
Diğer hususlarda, maddelerin
müzakeresi
esnasında gereken malûmatı arz etmek üzere
sözlerimi burada bağlıyorum.
'Saygılar sunarım.
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(SIRRI ATALAY (Kars) — İzin verirseniz
bir soru soracağım.
BAŞKAN — Buyurun.
SIERI ATALAY (Kars) — Sayın Ko
misyon sözcüsü, acaba yanlış mı anladım, ko
nuşması sırasında bizim teklifimizin başlık
larını olkurken «Petrol Reformu kanunu tek
lifi» dedi. Acaba ben mi yanlış anladım, yoksa
bizim vermiş olduğumuz tekliflere kendiileri
«Reform» kelimesini mi koydular ?
GEÇİCİ
KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — «Pet
rol Reformu Ikanunu tasarısı» diye sizdin tekli
finizin 'başında var, efendim.
•SIRRI ATALAY (Kars) — Biziim tekliflerlmizn hangisinin başında1?
GEÇİCİ
KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bu,
sizin Büyük Millet Meclisine takdim...
BAŞKAN — Efendim, şimdi burada mu
hasebesini yapmayalım. Orada elinde bir şey
var...
SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim kanun tek
liflerinin başlığında 4 adet teklif vardır. Bun
lardan birisinde imzam yoktur, diğer 3 tanesin
de imzam vardır. Herhangi birisinde «Reform-»
kelimesi geçiyor mu? Bunu anlamadım. Bunu
rica ediyorum; yoksa ben mi yanlış anladım?
BAŞKAN — Okuduğunuz basılmış sıra sa
yıda var mı efendim ?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KÂZIM
KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Efendim,
var. Büyük Millet Meclisi sıra sayısı 777, Millet
Meclisine verilmiş olandır.
SIRRI ATALAY (Kars) — Millet Meclisi
metninde yani bizim kanun teklifimizde yok.
BAŞKAN —• Pekj anlaşıldı efendim, tamam
efendim.
'Sayın Bakan, artık yarınki Birleşimde rica
.edeceğim.
'21 . 2 . 1973 Çarşamba günü saat 15.00'de
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
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V. — «SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Denizli İline televizyon verici
sinin [kurulmasına dair soru önergesi ve Başba
kan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/102)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Ege'nin ikinci büyük merkezi olan Denizli
halkı televizyon yayınlarından yararlanamamak
tadır. Denizli halkı televizyon vericisinin ku
rulmasında maddî fedakârlığa katlanacaktır.
Denizli civarında bulunan Honas, Karcı ve
ya Çolkelez dağlarından birisi üstünde kurula
cak bir verici civar il, ilçe ve köylerde yaşıyan
2 milyon vatandaşın televizyondan yararlanma
sını sağlayacaktır.
Denizli'ye televizyon vericisinin ne zaman
yakılacağının Başbakan tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile rica
ederim.
22 . 1. 1973
Hüseyin Atmaca
Denizli Semaforu
T. C.
(Başbakanlık!
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 77 -123/13165

14 . 2 . 1073

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 24 . 1 . 1973 tarih ve 7/102 - 16297/
1122 sayılı yazınız.
C Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'
nın, Denizli iline Televizyon vericisinin kurul
masına dair 22 . 1 . 1973 tarihli yazılı soru öner
gesinin nevabı ilişik olarak sunulmuştur.
Saygıyla arz ederim.
Ferid Melen
Başfbakan
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin
Atmaca'nın, Denizli ili'ne televizyon vericisinin
kurulmasına dair 22 . 1 . 1973 tarihli yazılı soru
önergesinin cevafbıdır.
ITRT Kurumu G-enel Müdürlüğünden alman
biligiye göre :
Denizli il merkezi ile il sınırları içinde kalan
yerleşme merkezlerinin tamamı, 1973 yılmda

VE

CEVAPLARI

«Küçükçiökelez Tepesinde» inşaatına başlanacak
olan 100 Kw efektif güçlü televizyon verici is
tasyonunun yayın alanı içinde bulunmaktadır.
Bu istasyon 1974 yılında yayına girecektir.
Aydın, Burdur ve Uşak il merkezlerimizle
bu illerimizin sınırları içinde kalan yerleşme
merkezlerimizin büyük bir kısmı aynı televiz
yon verici istasyonunu iyi kalitede izleme imkâ
nına sahip olacaklardır.
Bilgilerinize sunarım.
Ferid Melen
Başjbakan
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, bir dernek tarafından makbuzsuz para toplandığının ihbar edilip edilmediğine
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/109)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı cevaplandırılmasını saygıyle rica
ederim.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Mehmet özgüneş
Soru •
1. Merkezi Ankara'da bulunan Taşçı, Me
zarcı ve Sanatkârları Derneğinin, bir şahıs hak
kında hazırlanan tertipte kullanılmak üzere makbuzsuz para topladığı içişleri Bakanlığına veya
Emniyet Genel Müdürlüğüne ihbar edilmiş mi
dir?
2. İhbar edildi ise, bu ihbar üzerine ne gibi
işlemler yapılmıştır?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Genci Güvenlik
Şube : TOP. OLAYLAR (A)
Konu : 3 - 2793
Ankara Taşçı, Mezarcı
Sanatkârları Derneği

Ustaları ve

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 4 Şubat 1973 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 16-405-1176/7-109 sayılı
yazıları.
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Merkezi Ankara'da olmak üzere
kurulan
«Ankara Taşçı - Mezarcı Ustaları .ve Sanatkâr
ları Derneği» hakkında Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş tarafından verilen
yazılı soru önergesi üzerine gerekli inceleme ya
pılmıştır.
(Ankara, Taşçı - Mezarcı Ustaları ve Sanat
kârları Derneği); 17 Haziran 1963 tarihli bildi
rim ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar
Kanununa göre kurulmuştur.
Bünyamin Bal imzasiyle alman 3 Ekim 1972
tarihli ihbar dilekçesinde; mezkûr dernek yöne
tim kurulunun, kuruluşundan bugüne kadar

makbuzsuz olarak toplamış oldukları en az 120
bin lirayı aralarında taksim ettiklerinden, hesap
ve kuyudatının tetkiki için bir müfettiş gönde
rilmesi talebedilmiştir.
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre
kurulan teşekküllerin kuruluş ve denetimi Tica
ret Bakanlığını
ilgilendirdiğinden,
dilekçe
19.10.1972 gün ve 180652 sayılı yazımızla mez
kûr Bakanlığa gönderilmiştir.
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Bilgilerine arz ederim.
Ferit Kubat
İçişleri Bakanı

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
34 NCÜ BİRLEŞİM
22 . 2 . 1973

Salı

SaaJt : 15,00
I
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL
KURUDA SUNUŞLARI
1. — Komisyonlarda açık
lere seçim.

bulunan üyelik

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Sen altosu İstanbul Üyesi
Rıfat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/570)
2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Harndi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567)
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575)
4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi
Ahmet Demir Yüee'nin, Almanya'dan gelen
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel (bakanlarından sözlü
sorusu (6/580)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2)
6. — Cumhuriyeit Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
(6/8)
7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/10)
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Havayollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11)

9. — Cumhuriyet Senat;osu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu
(6/19)
10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, sporcularımıza dair, Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21)
11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Koratürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/22)
12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nm Personel Kanununun uy
gulanmasına dair, Başbakandan sözlü sorusu.
(6/16)
13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli ili, Çal - Baklan,
Çivril - Işıklı ve Acıpayam, ovalarının sulanma
sına dair, Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/17)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IY
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X 1. — Petrol reformu kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alımnaik suretiyle kurulan,
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656;
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221)
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 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 tes
limi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45)

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dike eli gil'in Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önerge
si (10/2)
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köke r 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 nei maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşamayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta. Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararlan. (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972)

ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/5)
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973)
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz ve Ağustos 1972 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapora
(5/6) (S. Sayısı : 224)
(Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1973)
S. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim ve Kasım 1972 aylanna ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
5/7)
(:S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi :
13. 2 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1972 aylarına

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
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