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1. — Petrol Reformu kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 
arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında, C. Senatosu 
Giresun Üyesi îhsan Topaloğlu ve 36 ar
kadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması ve 
mal varlığının Türk Petrolleri A. O. na 
devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağı-

Sayfa 
tim şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 
yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması 
ve eklenımesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet eliyle 
yapılması ve anadepolarm devletleş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Maliye, Ticaret, Adalet Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici 
Komisyon raporu (1/656, 2/35, 2/631, 
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Bu Birleşimde iki otunum yapan Genel Ku
rulda : 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, beyaz ze
hir kaçakçılığı konusundaki gündem dışı de
mecine Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap 
verdi. 

Sakarya Milletvekili i. aşar Bir, Orman Ba
kanlığındaki insan kıyımı, zıyaa uğratılan mil
lî servet ve israf konusunda gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Petrol Reformu kanunu tasarısının (1/656, 
2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. Sayısı : 777) 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul edile
rek, tümü üzerindeki görüşmeler grup sözcüle
rinin hazırlanamamalan nedeniyle ertelendi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde-

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine 'dair kanun tasarısının 
(1/583, 2/572, 2/515) S. Sayısı : 584 ve 595'e 
1 nci ek) maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Çalışma süresi dolduğundan; 

26 . 12 . 1972 Salı günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.30'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Kâtip 
Kayseri 

T. Doğan Avşargil 

Kâtip 
Tunç e1 i 

Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

II. - GELEN KAĞITLAR 

Rapor 
1. — Melımetoğlu Eliften doğma, 1933 do

ğumlu BoğaZİıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Şener hakkında 

Özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (İS. Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nci 
ek). (Dağıtana tarihleri : 21 . 10 . . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkenvekili Ketoıal Ziya öztürk 

KATİPLER : Tufan Doğun Avşargil >(Kayseri), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meeligiııiıı 28 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1- — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reğit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun 'bâzı 'maddelerinin de
ğiştirilmesi 've %âzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, -C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 'To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A, O. no, devri ve bu ortaklıkça kurulacak da

ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı madd-eelri-
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve e'klenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve aıutdepo-
ların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tdhii 
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Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (<S. 
Sayısı : 177) (1) 

BAŞKAN — Petrol Reformu kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmalarımıza devam ediyo
ruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İlgili Komisyon ve Hükümet üyesinin yeri

ni almasını rica ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Zaptı 

sabık hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hangi konuda efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Dün 

Sayın Koçaş burada konuştuktan sonra, aramız
da bir konuşma geçti. Zabıt elimde, Sayın Ko-
çaş'm konuştuğu hususlar zapta geçmiş, benim 
kendisine verdiğim cevap zapta geçmemiş. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkında 
söz hakkı münhasıran kürsüden söz söyleyen 
sayın üyelere aittir. Kürsüden söz söyleyen sa
yın üyeye hiçbir üyenin yerinden cevap verine 
veya karşılıklı konuşma hakkı yoktur. 

Bu itibarla, zaptı sabık hakkındaki söz iste
ğinizi yerine getirmem, İçtüzüğe göre, mümkün 
bulunmamaktadır efendini. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Gün
dem dışı söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçtik efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Beye

fendi, tahrifat var zabıtta, 
BAŞKAN — Gündeme geçtim, rica ederim 

Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Zabıt

ta tahrifat var beyefendi. İşte zabıtlar elimde. 
BAŞKAN — Zabıtta tahrifat olmaz efen

dim. Onu Meclis Başkanlığına duyurursunuz, 
incelenir onun da usulü vardır. 

Kaldı ki, ben, zabıtta tahrifat olduğu iddia
sını mücerret sizin beyanınızla kabul .ederek 
bunu muameleye koyamam. Müracaat edersiniz, 
incelenir. 

(1) 777 S. Sayılı basmayaoı 27 nci Birle
şim tutanağının sonundadır, 

Ayrıca, zabıtta tahrifat demek, zabıtlarla il
gili (memurların zabıtları değiştirmesi anlamma 
da gelir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evet, 
zapta geçmemiş... 

BAŞKAN — Zapta geçmemiş ayrı, tahrifat 
ayrı beyefendi. 

Efendim, ilgili Komisyon ve Hükümet üye
sini rica etmiştim.. 

Efendim, dünkü Birleşimin ikinci oturu
munda Sayın Hükümet üyesi aranmış, buluna
mamıştı. Bu defa da bulunmadıklarına göre, 
müzakereye devamda bir engel yoktur. 

Müzakerelere devam ediyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NÂHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Komisyon adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Menteşe. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHÎT 

MENTEŞE (Aydın) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Petrol Reformu kanunu tasarısının müzake
resine Heyeti Umumiyemizde dün başlamış bu
lunmaktadır. 

Bilindiği üzere, bu tasarı İkinci Erim Hükü
meti zamanında Yüce Meclislere sunulmuştur. 
Tasarının hazırlanışı ve komisyonlardaki mü
zakeresi çeşitli safahat geçirmiştir. Birinci Erim 
Hükümeti, Demirel Hükümetince, Meclis Araş
tırma Komisyonu raporlarından da esinlenerek 
sevk edilen Petrol Reformu kanun tasarısını 
geri alarak yeni bir Petrol kanunu tasarısı ha
zırlıklarına girişmiş, ancak İkinci Erim Hükü
meti zamanında bu tasarı Meclislere sunulmuş
tur. 

Bunu ifade etmemdeki maksat, Hükümet 
programlarınım değişikliğine rağmlen ve bu 
programlar muvacehesinde, Petrol Reformu 
kanun tasarısının uğradığı değişikliklerdir. Ta-
biatiyle, bu kabine ve bakan değişiklikleri tasa
rılarda da değişikliklere sebebolmuş, birbirine 
mütenakız hükümlerle karşılaşılmıştır. 

Geçici Komisyon tasarısı üzerinde mümkün 
olan değişiklikleri yapmıştır. Mer'i Petrol Ka
nununun uygulanmasında güçlükler vardır, gi
derilmesi lâzımdır. Vuzuhsuz noktalar açıklığa 
kavuşturulmalı, ekonomimize en yararlı hale 
getirilmelidir. Buna inanmaktayız. 

Gönül isterdi ki, Melen Hükümeti bu tasarı
yı geri çeksin ve yeni bir tasan ile Meclislere 
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gelsin. Bu tasarının benimsenme yolu ile Mec
lislere gelmesi, çok teknik olan Petrol Kanunu
nun müzakeresini komisyonlarda güçleştirmiş
tir. 

Buna rağmen muhtelif partilerden oluşan 
komisyon büyük bir anlayış içinde çalışmış, 
maddelerin müzakeresinde çoğu zaman ittifaka 
varmıştır. Yani, maddelerin hemen hemen % 
98'i ittifak ile kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, petrolün, en önemli 
enerji kaynaklarından biri olarak memleket 
kalkınmasında taşıdığı değer çok büyüktür. 
Gerek millî güvenlik, gerekse sanayi ve tarım 
alanlarında ileri hamileler yaparak gelişmemiz 
bakımından petrolün arz ettiği önem malûm
dur. 

Memleketimizin petrol ihtiyacı günden gü
ne artmaktadır. Hızlı bir tempo ile artan bu ih
tiyacı yerli kaynaklarımızdan sağlamak asgarî 
hedef olmalıdır. 

.1955'te petrol tüketimi 178 596 ton idi. 1975 
te bu 10 400 CÖO ton olacaktır. 1976'da bu 
11 600 000 ton olarak hesaplanmıştır. 1977'de 
18 milyon ton olacak. 1980'de 25 milyon ton 
hampetrol talebiyle karşılaşacağız. 

Üçüncü Beş Yıllık gelişme talebine gövo, 
1972 yılında enerji tüketimi 157,2 trilyon kilo 
kaloridir. Kabul edilen Üçüncü Beş Yıllık Plâ
na göre, büyük nispetlerde bu artacaktır. 1977 
ticarî enerji tüketimi 307,2 trilyon kilo kalori 
olaeak. Petrolden karşılanacak enerji ise, 204,5 
trilyon kilo kalori olacaktır. Geri kalan 102,7 
trilyon kilo kalori ise köm'ür ve hidroelektrik 
üretiminden karşılanacaktır. 

Karayollarımız gittikçe ımükemmel bir hale 
gelmekte, otomativ sanayimiz gelişmekte, sos
yal ve ekonomik gelişmelere muvazi olarak tu
ristik faaliyetler de küçümsenmeyecek bir artış 
kaydetmektedir. 

Şu hale göre, me&eleleri his yönünden değil, 
akıl açısından mütalâa etmek lâzım. Tüketim 
bu şekilde artarken, üretimimiz nedir? Dün 
sayın Bakan burada uzun uzun rakamlar verdi. 
Ben birkaç rakamla iktifa edeceğim : 

1964'te 634 548 ton Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, 289 870 ton özel şirketler ol
mak üzere, 921 418 ton hampetrol üretilmiş
tir. 

1969'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı 1 110 709 ton, özel şirketler 2 488 485 ton 

hampetrol üretmişlerdir. İstihsalin en yüksek 
okluğu 1969 yılında, ceman yekûn istihsal edi
len petrol 3 600 000 tondur. 

Bu sene ve geçen sene bu miktarlar düşme
mektedir ımuhterem arkadaşlarını. Türkiye Pet -
rilleri Anonim Ortaklığının istihsali 993 bin 
tona-^düşmüş. Diğer özel şirketlerin, ise 2 459 483 
tona düşmüştür. Dün burada iSayın Kodaman-
oğlu, bunun düşme sebeplerini teker teker izah 
ettiler. Onun için aynı sebepleri tekrar etmek is
temiyorum. 

Petrol rezervuarları su kuyuları gibi de
ğildir sayın arkadaşlarım. Yeni keşiflere ihti
yaç gösterir. Yağışla beslenmez. O baklamdan 
meselelere, demin de arz 'ettiğim gibi, his yö
nünden değil, akıl yönünden bakmak icahetmekte-
dir. Petrol sanayii büyük yatırımlar yapılma
sını gerektirir. Geniş ölçüde sermaye, teknik 
bilgi ve elemana ihtiyaç gösteren bir sanayi 
koludur, özellikle petrol aramaları büyük risk
lere katlanılmasını gerektirir. Ekonomik, kül
türel, sosyal alanlarda hızla kalkınmaya mec
bur olan memleketimizde, petrol faaliyetleri 
için ayırabileceğimiz sermayesinin azamî kapa
sitesini, una kul ve realist ölçülere göre hesabet-
mek ve bunu daima gözönünde tutmak gere
kir. 

Petrol sanayiinde kendi kendimize ne de -
rece yeterliyiz? Bunu hesabetmemiz leabeder. 
Böyle olmakla beraber, tasarı karma ekonomi 
düzenini muhafaza etmeikle beraber, Devlet 
adına faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına öncelikler, üstünlükler ve is
tisnalar tanımıştır. Kamu teşebbüsü olan Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına rafinaj ve 
boru hattında mutlak üstünlük tanınmış, özel 
kuruluşlara bu konuda belge almak hakkı ta- J 
nmmamıştır. Muhtelif şekilde gazetelerde yan- f 
lış beyanlara raslanmaktadır. Merî Kanunun 
6 ncı maddesini değiştiren 3 neü madde çok 
sarihtir; ruhsatnameyi kimler alaealktır, Dev
let adına bu haikkı kim kullanacaktır, belge 
alma hakkı kime aittir? Bunlar sarih bir şekil
de kanunun 6 ncı maddesinde belirtilmiştir. 

Şu hale göre, demin de arz .ettiğim üzere, 
özel şirtketlere rafinaj hakkı kapatılmış, boru 
hattı yapma hakkı yine kapatılmıştır. 

Tasarıdaki 49 ncu maddede bir değişiklik 
yapılmış ve 50 nci madde olarak Yüce Heye
tinize sunulmuştur. 

66 — 
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Bu düzeltme yapılmasaydı o takdirde Pet
rol Kanununa lüzum yoktu, Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğüne de ihtiyaç yoktu. Çünkü, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı bugünkü Petrol 
Dairesinin yerine geçmekte, Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığı bütün Türkiye'yi arama 
sahası olarak kapatma imkânına sahibolmakta 
idi. Bu hüküm kısmen değiştirilmiştir. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına, yine karma 
ekonomi kurallarına aykırı olmakla beraber, 
Devlet adına arama yaptığı için, üstünlük ve 
istisnalar tanınımıştır. Türkiye Petrol Anonim 
Ortaklığı eskiden 1 bölgede, 8 sahada ve aza
mî 150 000 hektarlık sahada arama yaparken, 
komisyonda yapılan değişikliklerle bu, 16 adet 
arama ruhsatı alma olanağına kavuşmuş ve 
150 000 hektarlıık tahdit kaldırılarak 800 000 
heiktara çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımı, Türkiye 11 bölge
ye ayrıldığına göre, 11 ile 800'ü zarbedersek o 
takdirde büyük bir arazi parçası karşımıza çı
kar. İnşallah temenni ederiz ki, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı verilen imkânlar mu
vacehesinde burada müspet aramalara girişsin 
ama, bu noktada şüphemiz olduğunu da itiraf 
etmek: mecburiyetindeyim. Bakıyorsunuz çeşit
li beyanatlar çıkmaktadır: «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı jmlkânlara kavuşturulama
mıştır.» Yok böyle şey muhterem arkadaşlarım. 
Arz ettiğim üzere, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı 8 saha yerine bundan 16 sahada ara
ma yapacak, 150 000 hektarlık tahdit 800 000' 
e çıkarılmıştır. İnsaf ile mütalâa etim ek lâzım
dır. Eğer eski hüküm, Hükümetin sevk ettiği 
hüküm Ikabul edilmiş olsaydı Türkiye'nin bü
tün sahalarında Türkiye Petrolleri Anonim Or-
talklığı arama yapma imkânına sahib olacaktı. 

Efendim denecektir ki, 15 günlük bir süre 
tanınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Petrol Dairesi midir, yahut 
da Petrol İşleri Cfenel Müdürlüğü müdür? 15 
nci gün müracat edecek, bütün sahaları kapa
tacaktır. O takdirde hem gerçekleri dile geti
riyoruz - sayın Bakan dün burada ifade etti; 
«Yabancı teknolojiden ve parasından istifade 
ıetmek zorundayız» dedi - hem de o takdirde 
bu hükmü muhafaza etmek... Bilmiyorum, aynı 
fikirde olacaklar ımı, yine devam edecekler mi? 

Bu, bir tezattır, gerçek şekilde meseleyi ele 
almak icabetmektedir. Bu davranış hem kanu
nun ruhuna, hem de sayın Bakanın mütalâala
rına aykırı bir davranıştır. 

Bunun yanında, yine özel şirketlere 8 sa
hada arama hakiki ve azamî 150 000 hektar 
muhafaza edilmiştir. O bakımdan birtakım be
yanlar yanlış şekilde aksettirilmektedir. Esa
sında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaiklığma 
ayrıcalık tanınmıştır, istisnalar tanınmıştır, ön
celikler tanınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Geçici Komisyonumuz, 
arz ettiğim' üzere, titizlikle meseel üzerine eğil
miş, imkân olduğu nispette değişiklikleri yap
mıştır. Gözden kaçan hususlar Yüce Heyetiniz
ce dikkate alınacak ve Türkiye'nin çıkarlarına, 
millî menfaatimize en uygun kanun tedvin edi
lecektir. Bundan şüphemiz yoktur. 

Teşekkürlerimi arz eder saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Sa-
lâhattin Kılıç, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SALÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

A. P. Grubu adına Petrol Reformu kanun 
tasarısı hakkında görüşlerimizi sunmak için 
huzurunuzdayım. 

önce bir noktayı kesinlikle tespit etmek 
mecburiyeti vardır. Petrol meselesinin altında 
bir siyasî ekonomik tercih yatar. Meseleye bu 
noktadan bakaraik meselenin ekonomisini ve 
tekniğini de gözönüne alaralk kanunu genel hü
kümleriyle bir eleştiriye tabi tutmak istiyo
rum. 

Bu arada şunu da söylemekte fayda var; 
tavizler, zorlamalar ve sunî sebeplerle memle
ket gerçeklerine aykırı çözümlere ulaşmak 
memleketin yararına değildir, zararına olacak
tır. 

Hiç şüphesiz ki, A. P. Grubu bu siyasî eko
nomik konuya, kendi siyasî ve ekonomik felse^ 
fesi yönünden bakacaktır. Bu ise, tüm kaynak
ları harekete geçirerelk topyekûn kalkınma ve 
refahın tabana yayılmasıdır. Ne günlük politi
ka şöhretleri, ne de ilerisi için siyasî yatınım 
hususları, meselenin ciddiyeti ve ağırlığı karşı* 
smda elimizin tersiyle iteceğimiz hususlar ola--
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çaktır. Biz, gerçekçi ve ımemleketsever bir gö
rüşle bu tasarının daha mükemmel olabilmesi 
için Meclis Genel Kurulunda görüşlerimizi savu
nacağız, arz edeceğiz. Hiç şüphesiz her meselede 
olduğu gibi, bunda da karar Yüce Meclisin ola
caktır. 

Sayın komisyon başkanı arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, bu tasarı talihsiz bir tasarıdır. 
Erim Hükümetlerince zamanın C. H. P.'li Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, kendisinin de 
şahsen bir parti mensubu sıfatiyle angaje' oldu
ğu siyasî inançların çok büyük oranda izlerini 
taşır. Erim Hükümetlerinden sonra Sayın Me
len Hükümeti tasarıyı derinlemesine tetkik et
meden acele ile ve o zamanın şartları içerisinde 
Meclise sevk etmiştir. Hattâ, tahmin ederim 
şu noktayı ifade etmek de bir gerçeği tespit ola
caktır: Bizim bildiğimiz kadarıyla Sayın Melen' 
in Başbakan olmadan önce muhtelif vesilelerle 
belirttiği siyasî, ekonomik inançlarına da tasa
rı, genel esprisi itibariyle, ters düşmektedir. 

Tasarının talihsizliği bundan ibaret değildir. 
Vaktiyle M. G. P.'nin de Sayın Erim Hükümet
leri iktidarda iken tenkit ettiği veçhile yazı ve 
tutumlariyla siyasî fikirlerini umumî efkâra 
açıkça aksettirmiş olan idarecilerin görüşünü 
Hükümet almıştır, devamlı olarak onların tav
siyesine uymuştur. Bu da tasarı için ikinci bir 
talihsizlik olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, petrolün halk ihtiyaç
ları için, tarım ve endüstri ihtiyaçları için öne
mi her türlü tartışmanın üstündedir. Hattâ, di
ğer yeraltı kaynaklarıyla birlikte petrolün keşfi 
dünyada nüfusun süratle artmasına ve refahın 
yükselmesine sebefbolmuştur. Petrolün bir ucun
da sondaj varsa, öbair ucunda dünyanın bütün 
milletleri, devletleri ve şirketleri vardır, özellik
le petrol, ekonomik ve siyasî yönüyle beynelmi
leldir ve mesele bu açıdan değerlendirilmelidir. 
Dar kalıplar içerisinde falan adam, filân adam 
zengin oluyor - ki bu fikirler kökünü servet 
düşmanlığından almaktadır - diye mütalâasına 
imkân yoktur. 

Hükümet tasarısı bâzı noktalarda, hattâ 
önemlice sayılacak bâzı noktalarda kabule şa
yan hükümleri taşımaktadır.. Ancak, sol slogan
lardan mülhem, sol sloganların etkisi altında 
ezilmiş, kısır ve çağ dışı bir görüşün önemli iz
lerini taşır. 

ISayın milletvekilleri, sola taviz vermekle 
Türkiye'nin .meselelerini çözümleyemezsiniz. 
Aksine, sola taviz vermekle kaosu arttırırsınız. 
O halde bunun mücadelesini hep birlikte ve her 
alanda, her sandalya sahibi, her vatandaş tu
tarlı ve ahenkli bir şekilde yapmak durumun
dadır. Bu mücadelede Hükümetin özel bir yeri 
vardır. Bir taraftan örfî idare mekanizması va
sıtasıyla sol anarşistlerle mücadele edeceksiniz, 
diğer taraftan onların fikirlerinden önemli oran
da müteessir olmuş kanunları çıkarmak için 
Meclise sevk edeceksiniz; İşte 'Türkiye'deki bü
yük kaosun sebebi budur. Bu mücadelede Hü
kümet iki büyük vasfa saihibolma'hdır: Bir, 
açık olmalıdır; iki, cesur olmalıdır. Açık olma
lıdır; Meclise karşı açık olmalıdır, umumî ef
kâra karşı açık olmalıdır. Cesur olmalıdır; her 
türlü kudret sahiplerine karşı cesur olmalıdır. 
Başka türlü meselelerin içinden çıkmamıza im
kân yoktur. 

Bu kanun tasarısı bir reform getirdiğine gö
re, reform ne olmalıdır? Bu noktayı tespit et
mekte büyük yarar vardır. 

Bize göre reform, ister petrol alanında, ister 
maden alanında, ister toprak alanında ve diğer 
alanlarda millî yararları esas alan bir disiplin 
içerisinde - bu disiplin kelimesiyle çok şeyi kas
tederek ifade ediyorum - petrolün önce bulun
masını, ekonomik olarak çıkarılmasını, bilâha-
ra türlü ameliyelerini, naklini, işlenmesini, da
ğıtımını tümüyle içine alan bu ameliyeleri ya
parak milletin, endüstrinin, tarımın, günlük kul
lanışların istifadesine arz edilmesidir. 

Bu tarifte, reformun bu (kapsamında muta
bık olmamak mümkün değildir. 

Şimdi bizim düşündüğümüz yolla tasarının 
getirdiği yolun ve prensibin bizi bu maksada 
ne oranda yaklaştırdığını gerek umumî pren
sipleri bakımından, gerekse yeri geldiği zaman 
ımadde madde tartışmak, hattâ siyasî bir fikre 
angaje olsanız dahi, tartışmak meselelerimize 
büyük oranda çıkar yol sağlayacaktır. 

Peki, petrolün bulunması lâzım ve ekonomik 
olarak çıkarılması lâzım. İlk iki adımınız budur, 
bunlardan vazgeçemezsiniz. Bunun için ne lâ
zım? Bir disiplin içerisinde bu alana, yani pet
rol alanına daha çok sermaye aktarmamız ge-

I r ekmez mi? Daha yeni, daha çok teknoloji aktar
mamız gerekmez mi? 
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(Bunda da kimsenin mutabık olmamasına im
kân yoktur. Millî yarar disiplini içerisinde pet
rol alanına daha çok sermaye aktarılması za
ruridir, reformun gereği budur, daha çok tek
noloji ve daha yeni teknolojinin aktarılması 
fmecburidir. 

Burada sırası gelmişken ve defalarla izah 
ettiğimiz bir ıgörüşü ifade edelim: Yoğun bir 
devletleştirme ve tekel, reform değildir. Ni
çin reform değildir? Çok açık, bu. Devletleş-
tirdiğiniz takdirde yeni bir kaynak yaratıyor 
musunuz? Başkasının elindekini alarak, bilfarz 
o başkası kadar ekonomik çalıştırdığınızı kabul 
edelim, kaynağı bir elden başka bir efe aktar
mış oluyorsunuz. Bunun siyasî inançla alâkası 
yoktur. Vaktaki, («Devlet kuruluşları özel ke
simden daha iyi ekonomi yapar» dediniz mi iş
te bunun siyasî inançla alâkası vardır. Bu başka 
bir felsefedir, öbürü başka bir felsefedir. Biz 
zannetmiyoruz ki, Hükümet, genel olarak Dev
let kuruluşlarının, özel kuruluşlardan, özel şa
hıslardan daha müessir bir ekonomi yapar inan
cı içinde değildir. O halde bu inançta müşte
rek olduğumuza göre, devletleştirme yeni bir kay
nak yaratmak değildir. Bu kanunda hemen hemen 
devletleştirmeye varıyor, onu da yeri geldiği 
zaman izah edeceğim. O halde daha basliangıçta 
kaynak yaratma prensibinden hareketle, siz 
yeni bir kaynak yaratmadığınıza göre, hattâ 
başkalarının tasarruf imkânlarını, iş imkânla
rını -kısıtladığınıza, ürküttüğünüze, korkuttu
ğunuza göre yalnız kaynaklarda da eşit kalmaz
sınız ve bir kaynak israfına gidersiniz. 

Özetle, .«Devletleştirme reform değildir» 
derken hiç kaçınılmaz olan bu maddî vakıanın 
sonucunu ifade etmiş oluruz. 

Diğer taraftan bir de Türkiye'deki duruma 
bakalım. Türkiye'de hemen hemen bütün alt
yapı Devletin elindedir ve Devlet bunları geliş-
tirfmekle mükelleftir. Bütçelerimizi her yıl Büt
çe Komisyonunda ve burada tartışırız ve gö
rürüz ki, Devlet, yapması lâzımgelen ekono
mik, sosyal ve kültürel altyapının bile üstesin
den buıgün için gelememektedir. Bütçelerimiz 
açık verir, daha mühimi taleplerimiz bu yıldan 
öbür yıla ertelenmek mecburiyetinde kalır. 

ıŞimdi, böyle bir Devlete siz yeni ekonomik 
yükler yüklerseniz bir kere daha kaynak isra
fına ilâveten taşıyamayacağı yükleri, kaynak 

bulsa bile taşıyamayacağı yükleri yüklemiş 
olursunuz. (Bugün çok acıktır ;ki, dünyanın hiç
bir demokratik memleketinde olmadığı şekilde, 
Türkiye'de Devlet .bizzat .ekonomi yapmakta
dır. Dünyanın hiçbir demokratik memleketinde 
yoktur; misal olarak verilen Fransa'da da, İtal
ya'da da yoktur. 

Bugün endüstrinin yüzde 50'si, bankaların 
yüzde 80'i Devletin kontrolündedir, büyük Dev
let kuruluşları ithalâtlarını ihracatlarını kendi
leri yaparlar, Devlet tekeli vardır muhtelif 
alanlarda Türkiye'de, yan i Türkiye'yi Batı de
mokratik memleketlerinin en çok devletçi olan 
bir memteketiyle mukayese ettiğiniz zaman (gö
rürsünüz ki, Türkiye onlardan on katı, yirmi 
katı, otuz katı daha fazla Devletin bizzat ekono
mi yaptığı bir devletçilik sistemi içerisinde bu-
kınimaktadır. 

Buradan şuna gelmek istiyorum. Peki bu 
devletçiliği genişletirseniz nereye varırsınız? 
Sonuçta devleti tek işveren yaparsınız. Misâl 
veriyorum, diyorum ki ; Türkiye'de yapılacak, 
takibedilecek yol devletçiliği genişletmek de
ğildir. Zaten, demokratik memleketlere naza
ran büyük oranda siz bu noktadan ekonomi yö
nünden kaymışsınız. Daha genişlettikçe, onlar
dan ekonomi yönünden daha da uzaklaşmış 
olursunuz. Devletin tek işveren olması ise uzun 
vâdede, hattâ uzun vâde de değil, orta vâdede 
bile hürriyetlerin kısıtlanmasıyle sonuçlanır. 
Şikâyetler etmişizdir; ekonomik bağımsızlık 
olmadıkça siyasî bağımsızlık bir mâna ifade et-
imez, evler ağanın, topraklar ağanın, o köy hal
kı bağımsız rey veremez, diye. Doğru bu; he
pimiz için doğru. Niçin bunu köy ağası için 
konuşuyoruz da 37 milyon için konuşamıyoruz? 
Tek işverenin Devlet olduğu bdr manzumede 
hürriyetlerin kemâliyle kullanılması ve demok
rasiden bahsedilmesi imkânı yoktur. îşte bunun 
için ve diğer demokratik memleketlerle muka
yese ettiğimiz için, devletleştirmenin genişletil
mesinin aleyhindeyiz. 

Hulâsa, hem ekonoîmik kaynak yaratma yö
nünden, hem siyasî demokratik hürriyetlerle 
bağdaşmaması yönünden, genişletilmiş devlet
çilik Türkiye'nin yararına değildir. .Zaten, dev
letin tek işveren olduğu bir sistemde, milleti 
teknokrat - bürokrat bir zümre - devlet bunlar
la bütünleşmiş demektir - idare ediyor demek-
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tir, başka 'bir mânası yoktur bunun. Böyle bir 
sistemin halkla irtibattı yoktur, (halktan itici 
güç alma ihtiyacı yoktur ve bu sebeplerle mil
letin ve memleketin meselelerini halletme im
kânı yoktur. Her bürokrat ve teknokrat yüzde 
yüz iyi niyetlerle teçhiz edilse dahi, halkla ir
tibatı kopuk olduğu, halktan itici güç almadığı 
ve halkın murakabesine tabi olmadığı müddet
çe başarılı olmasına imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, ıgerek madencilik re
formu kanunu, 'gerekse petrol reformu kanunu 
dolayısıyle Türkiye'de fırtına koparan çevre
lere dikkat ediniz: Sol çevredir, onların bası
nıdır; bu ıgayet açık, Yani, meselenin altında 
ne yattığını bilmek için kâhin olmaya ihtiyaç 
yoktur, son derece açıktır. Kullanılan slogan
lar yazık ki, bizim memleketimizde «menfaat 
çevrelerinin adamı, satılmış, çıkar ıçevreleri, 
sömürü düzeni» gibi, gerçekten İMarks'ın terim
leri olan terimler, demokratik sol olduğunu 
iddia edenlerin ağzında her 'gün kullanılır. Ba-
tı'da böyle bir şey yoktur, Batının demokra
tik solu hiçbir zaman yüzde yüz liberal ekono-
(miyi savunan bir felsefeyi, çıkar çevrelerinin 
adamı olarak itham edemez, çıkar çevrelerinin 
baskısı olarak itham edemez; bu, yanlış bir gö
rüştür. Yazık ki, bu terimler çok rahat kulla* 
nıknaktadır ve ben ısrarla söylüyorum ki, bu 
terimleri kullanmaktan vazgeçilmelidir, bunlar 
demokratik solun terimleri değildir. 

Bir noktada <mü§ahademi sizlere arz etmek 
istiyorum, bakınız insanlar nereden başlayabili
yorlar ve nereye gelebiliyorlar: Bildiğiniz gibi 
petrol üreten memleketlerin bir teşkilâtı var; 
OPOEC. zaman zaman bu teşkilâtla, yani petrol 
üreten devletlerle, petrol şirketleri arasında 
ahtilâf çıkar. Bu ihtilâfın aslı bizi ilgilendir
mez, benim asıl söylemek istediğim bu değil. 
Dikkat ediniz, Türkiye'de ve dünyada sol çevre
lere dikkat ediniz, böyle bir ihtilâf çıktığı anda 
devletlerden yanadır, şirketlerden yana değil
dir, çünkü kökünü servet düşmanlığından alır. 
Peki meselenin başka bir yönü van: Devletler
den yana oldun, bu netice, 1972'de 147 milyon 
dolarlık ithal mecburiyeti olan Türkiye için fi
yatlar yükseldiği zaman ben kimden yanayüm, 
bir Türk olarak, bir Türk .milliyetçisi olarak 
kimden yanayım ? Bir ithalci memleket olarak, 
petrol fiyatlarının beynelmilel piyasada yük

selmesinden yana olamam. Bunu ister şirket ta-
lebetsin, ister başka bir devlet talebetsin. 

iSonra meselenin bir yönü daha var. Acaba, 
bir siyasî inanç dolayısıyle hakkını koruduğu
nuz petrol üreten devletle Türkiye Cumhuri
yeti her zaman dost olabilir mi, siyasî konjonk
tür olabilir mi?.. O halde, ne ithal eden, yani 
ithal mecburiyetinde bulunan memleketin bu
günkü ekonoimik menfaatleri ve ne de ileride 
muhtemel bir siyasî menfaati, muhtemel bir 
siyasî menfaati bahis konusu edilmeksizin dün
yanın bütün solu - bizimkiler dahil - petrol 
şirketlerinin yanındadır, petrol üreten devlet
lerin yanındadır. Ben demiyorum ki, her defa
sında şirket hakkı, devlet hakkı; hayır mese
lenin aslına girmiyorum, o bizi ilgilendirmiyor 
zaten. Ben, bir Türk milliyetçisi olarak, dışa
rıdan petrol almak durumunda olan, bugün için 
bu mecburiyet içinde olan Türkiye'nin menfaat
lerini, garanti petrol ithal edebilmesi, mümkün 
olan ucuzlukta petrol ithal edebilmesi noktai 
nazarından tetkike tabi tutarım; bir siyasî bey
nelmilel anlayışın içerisinde tetkike tabi tut
mam. 

Bunu, bilhassa şunun için arz ettim; maden
cilik reformu ve petrol reformu kanunları do
layısıyle büyük ses çıkaran sol çevreler, bu 
fikirlerini bir siyasî baza istinadettirmekte-
dirler. Öyle bir siyasî baza istinadettirmektedir-
ler ki, bir kısım çevreler böyle bir meselede dahi 
sadece genel siyasî tercihlerini kullanacak ka
dar meseleyi tek yönlü görebilmektedirler. 

O halde, aslî tercihlerimizi yapmak duru
mundayız. Talî sebeplerle, mihveri teşkil etme
yen sebeplerle ve sol sloganlardan kendimizi 
kurtararak cesaretle ve geniş bir düşünce fel
sefesi içerisinde aslî tercihlerimizi yapmış ola
rak meselenin üstüne varmaya mecburuz. 

Tasarı, Hükümetin getirdiği haliyle, gerek 
Hükümet programından ve gerekse Üçüncü Beş 
Yıllık Plândan geri gidiyor. Tasarı hemen he
men petrol ameliyesini kamu tekeline alarak 
yerli ve yabancı teşebbüsü küçültmeyi ve so
nunda yok etmeyi hedef almıştır. Bu gizlene
mez. /«Kamu tekeli» diyorum, maddeler gel
diği zaman göreceksiniz ki, özel şirketlere, ya
bancı şirketlere hak tanınmakla beraber, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tanınan üs
tünlükler bu hakkı sıfıra indirebilir, gayet ra
hat indirebilir. 
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Misal olarak 30 ncu madde: «Bakanlar Ku
rulu dilediği gibi kapalı saha ilân edebilir, di
lediği gibi bir sahayı aça'balir» Şu halde tümü
nü kapalı saha ilân edebilir. Kapalı sahada 
petrol arama hakkı sadece Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına aittir. Kanunun 30 ncu 
maddesi bu. Tartışacağız. Yani, Meclis olarak 
bu yetkiyi veriyoruz mânasına diyorum, bir Hü
kümet istiyorsa iki, Türkiye'de yerli özel sektör, 
yabancı özel sektör dahil, .petrol aramasın isti
yorsa, bir kararname ile bütün petrol arama sa
halarını kapalı saha ilân eder ve onları otoma
tik olarak bu sahadan çıkarır. Hani bu felsefe
ye taraftarsınız, Meclisler böyle bir kanuna ce
vaz verir, o başka mesele. Ama, bugün önü
müze gelen kanunla bu imkân sağlanmakta
dır. Hükümet bunu böyle mi kullanır, böyle mi 
kullanmaz ? Bilemem. 

Biraz evvel 'Sayın Menteşe arkadaşımızın 
izah ettiği gibi, bir şirketin müracatından - yer
li veya yabancı - 15 gün sonra T. P. A. O. aynı 
sahaya müracat ederse, o şirketin hakkı sakıt 
olur, T. P . A. O. alır, çünkü Önceliği var. E.. 
Hükümetin sevk ettiği tasarıyla - ki Komıisyon 
onu bir bölgede 800 bin hektar olarak sınırla
mış - sınırlama da yok. Bunları cem ediniz, alt 
alta koyunuz, yabancı ve yerli sermayenin ka
nunun bu esprisi içerisinde uygulanması sonucu 
Türkiye'de hiçbir arama, işletme yapamayaca
ğı sonucuna varırsınız. Ama, ben yine tedbirli 
bir dil kullandım, «Hükümetin sevk ettiği ha
liyle tasarı hemen hemen kamu tekeli kurmak
tadır.» dedim. Zannederim, buna itiraz etmek 
mümkün değildir. 

Peki, Hükümet programı ne diyor?. «Pet
rol Kanununun uygulanmasında..» diyor. Yani 
'«Büyük, kökten bir siyasî değişiklik» demiyor, 
«Uygulanmasında» diyor. Nazarı dikkatlerinizi 
celbediyorum; o noktadaki ibareler Erim Hü
kümetinden farklıdır: ... Millî menfaatlere ay
kırı düşen hükümlerin süratle değiştirmeyi...» 
diyor. Kabul. «.... ve ihtiyacımız olan petrol 
yurt içinden sağlanması hedef teşkil edecektir.» 
diyor. Bununla yüzde yüz mutabıkız. Yani, 
Petrol Kanununun millî mnfaatlere aykırı dü
şen maddelerini ayıklayalım ve biran evvel Tür
kiye'nin ihtiyacını yurt içinden sağlayacak bir 
sistemi getirelim. 

Biz diyoruz ki, sizin getirdiğiniz bu tekel
cilik, en az, sadece devlet yatırımlarına inhi

sar etmek ve öbürlerini ürkütmek, korkutmak 
suretiyle - sözlerimin başında izah ettiğim - bu 
:a'lana daha çok yatırım ve teknolojiyi ortadan 
kaldırır. O zaman daha süratle yapamazsınız, 
bu kanunla bugünkünden daha yavaş bir sü
ratle yapabilirsiniz veya devletin kudretinin ve
rebildiği kadar yapabilirsiniz. Başka kudret 
elde edemezsiniz, halkın kudretinden yararla
namazsınız. 

IS 

Plân ne diyor 1 «Kamunun petrol arama, 
üretim, dağıtım ve satış faaliyetleri tek bir I 
kamu kuruluşunda toplanacaktır.» diyor. J 

Bakınız plân burada ne diyor: «Tüm pet
rol faaliyetleri bu kanunun binnetiee getirdiği 
gibi..» diyor. «Tüm petrol faaliyetleri bir tek 
kamu kuruluşunda toplanacaktır» demiyor. Ha
yır. Bir tarafta Petrol Ofis var, bir tarafta bil
mem, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı var, 
başka kuruluşlar var - öyle diyelim - «Kamu
nun petrol faaliyetleri bir elde toplanacaktır.» 
diyor, «Özel sektör ihmâl edilecektir» demiyor. 
Plânın getirdiği hüküm bu. Evet, bunda bir 
itirazımız yok. Yani, kamunun petrol faaliyet
leri bir tek elde toplansın. Petrol faaliyetçisi 
olarak «Petrol kuruluşu» demiyor, kamu sek
törüne bir direktif veriyor. 

İşte onun için diyorum ki, bu haliyle plân
dan ıgeridir. Esasen plândan geri oluşu da ta
biîdir. Çünkü plânda, Hükümetle beraber Yüce 
Meclisiniz burada bâzı değişiklikler yaptı. Hal
buki kanun, plândan evvel, daha doğrusu bu de
ğişikliklerden evvel sevk edilmişti ve bu nokta 
böylece felsefe bakımından birbirine aykırı düş
tü. 

Plânın anafelsefesine de aykırıdır. Plân, 
özel sektör için birçok teşvik tedbirleri almı
yor mu?. Alıyor. Plân, 7 - 17, 7 - 18 nci mad
deleriyle yabancı sermaye ve teknolojinin ge-
nekliliğini kabul ediyor mu?, ediyor. E., siz 
buraya getirdiğiniz hükümlerle bu iki aslî hük
me ters düşüyorsunuz, aykırı düşüyorsunuz. 
Efendim, ben petrol alanında ters düşerim.. 
Ters düştüğümüzü bir kere kabul edelim, onu 
kabul edelim. Yani, teşvik ettiğiniz özel sektö
rü bu alana adım attırmıyorsunuz, bu tarlaya 
sokmuyorsunuz. Gerekli gördüğünüz yaibancı 
sermaye ve teknolojiyi bu tarlaya, bu alana 
adım attırmıyorsunuz, sokmuyorsunuz. Bir 
kere bunu tespit edelim ve sonra tasarıyı sa-
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•yunacaklar gelsin, desinler ki, efendim petrol 
ameliyesinin şu, şu, §u özellikleri vardır, - ki, 
tartışma buna inhisar etsin - .buna özel sektör 
girmesin, yabancı sermaye (girmesin; sebebi şu
dur, şudur, şudur.» desinler. «Plân» demesin
ler, «Hükümet programı» demesinler. Evvelâ 
'bunda .anlaşalım.. ıSonra gelsinler, teknik ye eko
nomik sebeplerini izah etsinler. Tartışmayı bu
na inhisar ettirelim, Aksi halde çelişki içinde 
bulunmuş oluruz. 

Özetle, gerek plânın koyduğu hükümleri, 
gerek Hükümet programını alt alta yazıp cem 
ediniz, bir kamu tekeli çıkmaz ve tasarıda gö
rülen anaespri ile başta vaz'ettiğimiz reform 
hedefine varılamaz. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kısıtlayıcı görüşle, 
bu düşünce ve ıbu kafayla Ortak Pazara da va
rılamaz, mümkün değildir. Çünkü, Ortak Pa
zar sonuçta neye varacak?.. Serbest mal müba
delesine varacak, gümrükler sıfıra inecek, ser
best sermaye mübadelesine varacak, bizim için 
de, onlar için de serbest emek mübadelesine va
racak. Ekonomik entegrasyonun sonu bu. 

Siz buna kökten inanıyorsanız - şayanı şük
randır ki, bütün partiler buna kökten inanı
yor, belki çok az istisna var - o halde, 12 yıl
lık liste ilıe 22 yıllık listeye itiraz etmek netice
yi değiştirmez. Siz şimdi aslî bir adım atıyor
sunuz; («Türkiye'de filân, falan alana yabancı 
sermaye 'giremez» diyorsunuz. Tabiî biz, hüküm
ran Türkiye'de kanunlarımızı feendimiz yapa
rız. Bununla ilgili olarak söylemiyorum. İtal
yan Parlâmentosu da protokolü tasdik etmiş ol
saydı, Ortak Pazara samimi inançlı -bir üye ola
rak <bu sermaye hareketlerini önleyici kanunla
rınızı prensiplerinde müştereken buraya sevk 
edeceksiniz. Hani, Ortak Pazara ben ortak de
ğilim., istemiyorum, dilediğim kanunu çıkarı
rım. ÎBu mesele değil, yani söylemek istediğim 
-bu değil. Ortak Pazara samimi inançlısınız, 
yani sermaye mübadelesine taraftarsınız ve 
ibuna da imza koymuşsunuz, - 12 sene sonra, 22 
sene sonra, her neyse. Onun detayı burada 
ıbizi ilgilendirmediği için tafsilâta girmiyorum -
sonra, kanunlar getiriyorsunuz, hem yabancı 
iözel sektöre, hem sizin yerli özel sektörünüze 
kapalı. Nasıl sermaye hareketi olacak ?. Ben 
sermaye hareketi istemiyorum.. O zaman Or
tak Pazara girilmesine taraftar değilim diye. 

Zaten çoğu kere Ortak Pazara itiraz edenlerin 
söylediklerini alt alta yazınız, cem ediniz. Ama 
başında derler ki, biz Ortak Pazara tarafta
rız. Sonra söylediklerini bir bir cem edimiz, za-
itli nakışlı cem. ediniz, normal mantıklı bir ada
mın, bu söylenilen itirazlarla baştaki hükme, 
yani ortak pazara taraftar olunduğu hük
müne varmasına imkân yoktur. 

Şimdi, yararlı bir kanun yapabilmek için, 
petrolün Türkiye'de nasıl bir gelişim safhala
rından geçtiğini ve bunların ışığında nasıl 
prensiplerin uygulanması gerektiğini hep bera
ber tartışalım. 

Değerli arkadaşlarım; petrol ameliyesi «ara
ma» ile başlar. Arama Türkiye'de özellikle da
ha risklidir. Bu, ilim adamlarının söylediği ve 
maalesef Türkiye, bilinen rezervleri bakımın
dan komşu memleketlerden petrol kaynağı yö
nünden zengin bir memleket değil, fakir ıbir 
memlekettir. Hattâ, Hükümetin sevk ettiği ta
sarının verdiği bilgiye göre, Türkiye'de bu
gün bilinen rezervler 38 milyon tondur; 21,5 
milyon tonunu da işlemiş, bitirmişizdir. Eli
mizde 16,5 milyon ton petrol rezervi vardır. 
1972 kullanışı ile 18 ayı zor buluyoruz. Bu 
hadiseyi tespit edelim. Yani, bütün petrol ame
liyelerini kamu tekeline verirken bu hadiseyi 
tespit edelim. Bütün maddî ve teknolojik im
kânları sağlasanız dahi, ne zaman Türkiye'nin 
ihtiyacını karşılayacak petrol bulacaksınız? 10 
sene sonra... O halde, 8,5 sene Türkiye bütün 
petrolünü dışardan ithal etmek mecburiyetinde
dir, bu hesabı gözden kaçıramazsmız. Zaten 
yeri geldiği zaman da onu ifade edeceğiz. 

Maalesef Türkiye'de petrol çıkarmak ta, 
yurdumuzun jeolojik yapısı icabı daha paıha-
ilıdır; normal petrol memleketlerine nazaran 
daha çok pahalıdır. Ama bu, bizi korkutmaz, 
ürkütmez. Takiibedeeeğimiz yolu tespitte sade
ce ışık olur. 

Genellikle 1935'e kadar, 1933'teki Teşkilât 
Kanunu 1935'ite değiştirilerek, MTA kurulduk
tan sonra, 1954 yılına kadar arama safhasıdır. 
Bu işe yeni başlamışız, teknolojik gücümüz yok-
imuş, Devletin gücü azmış, ıher ne ise.. Mesele 
•o değil. Yani arama safhasında kalmış. MTA 
yi kuranlardan Allah razı olsun, bu meseleyi 
başlatmışlar, hiçbir itirazımız yok, bunu tak
dirle karşılıyoruz. 1954 yılı geldiği zaman Tür-
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kiye'nin petrol üretimi 60 000 ton olmuştur. 
1954'te, o günün şartları altm'da yepyeni ve 
doğru bir .anlayış 'gelmiştir: 60 000 ton petrol 
üreten Türkiye, petrolün her türlü tartışmadan 
uzak addettiğimiz Önemini bildiğimize 'göre, ne 
ekonomk, ne sosyal ve ne de kültürel alanda 
hiçbir yere varamaz. O hakle, «Türkiye'de biran 
evvel petrolleri arayalım, bulalıim» esprisi için
de, liberal bir görüşle teşvik edici tedbirlerle 
6326 sayılı Petrol Kanunu getirilmiştir. Bu ka
nun getirilmiş de ne olmuş? Türkiye'nin yerli 
üretimi 60 000 tondan 4 milyon tona çıkmış 
veya 4 milyon tona çok yaklaşmış, son iki sene 
düşmüş, 3,5 milyon olmuş, ama çıkmış; hadise 
budur. 

Peki, bu kanunu getirenler vatanı yabancı
lara satmışlar mı? Hayır. Bu kanunu tenkit 
edenler, başka bir kanunun numarasını hatırla
malıdırlar. Sayın milletvekilleri; Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının kuruluş kanun nu
marası 6327'dir; Petrol Knununun numarası 
6326'dır. Yani, iki kanunu arka arkaya Meclise 
sevk etmişler. Bir taraftan yerli ve yabancı 
özel sermayeyi teşvik ederken, teorik veya gay
ri teorik karma ekonomi düzeni içerisinde, ka
munun Devletin bütün kaynaklarını harekete 
geçirmişler. Bu felsefeye nasıl «yanlış» diye-
blirsiniz ? 

Nitekim, bu kanunun sonucu olarak, yerli ve 
yabancı şirketler, o tarihten bu yana 1,9 mil
yarlık, kamu kuruluşları da 1 milyarlık petrol 
alanına yatırım yapmışlardır. Şimdi; 21,5 mil
yon ton ürettiğimiz petrolün - belki rakamlarım
da farklılıklar olabilir - 13 milyon tonunu tak
riben yerli ve yaabncı şirketler çıkarmıştır. Arz 
ettiğim gibi, rakamlarda ufak yanlışlıklar ola
bilir, Peki o zaman kamu tekelinde petrolü 
tutsaydık, bugün istenildiği gibi; o zamanki bü
tün hükümetler, kamunun bütün gücü ile 
TPAO'ya yardım edip petrol aramışlar mıdır? 
Aramışlardır. Güç te sınırlı, o da malûmdur. O 
halde bu 13 milyon ton petrolden mahrum ola
caktık, yani kolumuzun biri kopmuş olacaktı. 

Yabancı şirketin kâr taranferini, sermaye 
transferini tenkit edenler - ki, o meseleyi bilâ
hare işleyeceğim - bu 13 milyon ton için Türkiye 
sınırlarının dışında yabancı şirketin ürettiği 
petrolün tamamına, fiyatlar tabiî yıllar içerisin
de değiştiği için. takribi bir hesapla, 180 milyon 
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dolar ödeyeceklerdir. Memleketin yararı bu
nun neresinde, hangisi 'memlekete yararlıdır? 
Kamunun eli kolu bağlanmış mı olacaktır? Ha
yır. Yine kamuya, geçen yıllarda olduğu gibi, 
1954'ten beri yapmış bütün devletler, biz de 
yapacağız. Yine Hükümetin getirdiği tasarıda 
- kamuyu kısıtlamayı aklımızdan geçirmiyoruz -
kamu bütün imkânlarıyle petrol arama alanın
da faaliyet gösterecektir. İddia şudur: Bu kâfi 
gelmez; yerli ve yabancı sermaye ile biran evvel 
ithal etmeye (mecbur olacağımız petrolü Türki
ye'de bulmaya savaşıyoruz. Eğer, çok aslî bir 
siyasî tercihiniz yoksa, mantık yönünden buna 
itiraz etmenize imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; başta da dediğim gibi, 
takibedilecek yolun prensibi, millî yarar disip- / 
lini içerisinde - bunu katiyen bir dar görüşle / 
söylemiyorum; herhangi bir istikamette dar gö
rüşle sölemiyorum - daha çok sermaye ve tek- , 
nolojiyi petrol alanına aktarmak, bu kanunun l 
reformun prensibi olmalıdır. Bunu sağlayan ' 
her maddenin, her kelimenin yanında, ama bu
nu kısıtlayan her kelimenin, her maddenin kar
şısında olacağız. 

Karşısında bulunduğumuz kamu tekeli görü
şünün Türkiye'ye zararlı olacağını ispat etmek 
için teorik tartışmalara ihtiyaç, yoktur. Kamu 
tekeli görüşü umumî efkârda henüz kanunlaş-
mamıştır. Birkaç yıldır kesif bir propaganda, 
hattâ sermaye için ürkütücü, korkutucu unsur 
olarak kullanılmaktadır. Bunun . sonucu ıola-
rak, kamu tekelciliği görüşü henüz kanunlaşma- / 
dan, Türkiye'nin petrol üretimi düşmüştür. Hiç ( 
teorik tartışmaya lüzum yok. 

Bir daha ifade ediyorum: Kamu tekelciliği 
görüşü henüz kanunlaşmadan, Türkiye'nin pet
rol üretimi düşmüştür. Neden düşmüştür? Ka
nunlaşmasına hacet kalmaksızın sadece serma
yeyi ürküten baskı, bu neticeyi vermiştir. Bu 
görüş kanunlaştığı takdirde neticenin bundan 
değişik olması mümkün değilıdir, aynı olacak
tır. Onun için diyorum ki, kamu tekelciliği görü
şünün kanuna hâkim olmasının memleket için 
zararlı olduğunu teorik bir düzeyde tartışarak 
ispatlamaya ihtiyaç yoldur, hadise kendini gös
termiştir. Yani, kanunlaşmadan bir zararlı so
nuç tevlidetmiştir. 

Değerli milletvekilleri; Türkiye bir kopya 
politika izleyemez. Irak, İran, Cezayir gibi bir 
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politika izleyemez, çünkü bu, Türkiye'nin şart
larına uymaz. Bahsettiğim bu petrolcü zengin 
memleketler, petrol bulunmamışken yabancı ser-
ımaye ve teknolojiden yararlanmışlar ve peıtro-
1ün ekonomik olarak mevcudiyetini tespit et
mişler, yer sathına çıkarmışlar ve ondan sonra, 
devletin halklarını adım adım artırmıa mücade
lesine girmişleridir. Bu, doğrudur. Ama sizin pet
rolünüz keşfedilmiş ve ekonomik olarak yeryü
züne çıkarılmış mıdır? Sadece kamu imkânlarıy-
le, sadece millî imkânlarla bunu yeryüzüne çı
karmamız mümlkün mü? Ne harcayacaksınız? 
Bir zamanla yapacaksınız, bir hesap yapacak
sınız. İşte bu noktada ayrılıyoruz. Başta da söy
ledim, Türkiye, maalesef bulunmuş kaynak ba
kımından falkir bir memlekettir. 38 milyon ton 
rezervin 21,5 milyon tonu gitmiş, 16,5 milyon 
ton rezervimiz kalmış, hirbuçuk aylık bir ihti-
/tiyaç. 

O halde; petrolü bulunmuş, zenginliği tespit 
edilmiş bir memlelketin bugünkü politikasının 
- bulunmadan evvelki politikasını değil - Türki
ye tarafından takibedilmesi yanlış olur. Evvelâ 
petrolü bir bulalım, buldurtalım, onların ayarı
na gelelim de onların politikasını uygular ma
yız, uygulamaz mıyız? Millî çıkarlara, beynelmi
leli hulkuk kurallarına uyduğu oranda elbette 
uygularız. O halde Türkiye 'bu kopya politika
yı uygulayamaz. Bu, yanlıştır, esastan yanlış
t ı r . 

Aslında «memleketimiz petrol bakımından 
fakirdir» demelk de mümkün değil. Neden? 
Çünkü bilmiyoruz. «Bilinenleriyle memleketimiz 
iaklrdir» demek doğru ifade olur. E, peki bi
linmeyen ve ekonomik olarak arz sathına çıka-
rılaımayan ıbir kaynak, talbiî servet değildir. Ya
ni, talbiî servetlerimizden bahsederken, onun bi
linmesi ve eikonomik olarak çıkarılması ve va
tandaşın istifadesine arz edilmedi, ancak; ona 
tabiî servet vasfını kazandırır. Bu maktayı ihmâl 
ederek «talbiî servetlerimizi sömürtmeyeceğiz» 
demek, teorik bir tartışma olur. 

iŞimdi, Türkiye d e petrol aranıp bulunmalı
dır. Bakınız hedeifler naısıl olur? İhtiyaç yerli 
kaynaklardan sağlanmalıdır. Hedef bu olmalı
dır. Ve kabilse henüz başkalarının daha hayâl 
•edemediği bir noktadır, olalbilir; Türkiye petrol 
ihraceden bir memleket olmalıdır. İşte hedef bu 
[olmalıdır. En geniş arama faaliyeti kamu sek

törünün gücü içinde yerli ve yabancı sermaye
nin ve teknolojinin tümünden yararlanarak Tür
kiye'de yapılmalıdır. Ne zamana kadar? Türki
ye'nin tüm ihtiyaçlarını yerli kaynaklardan, 
Türkiye'nin bundan sonraki bütün aramalarını 
kendi teknolojik ve sermaye'gücüne istinade-
derek yapacağı ana kadar, Petrol politikasının 
anaun'suru, önce petrolü bulmaya dayanır, son
ra da bu rezervlerin büyüklüğünü, kalitesini 
tespite dayanır, onu müteakip de ekonomik ola
rak çıkarılmaya dayanır. 

Türkiye'de petrolü bulamazsanız veya bul
mak imkânlarından, yollarından birkaç tanesini 
tıkarsanız bütün tartışmalar havada kalır. 

özetle şunu demek istiyorum: Türkiye'nin 
petrol politikası bilinen ve muhtemel - kendi gü
cü içerisinde - petrolün mevcudiyetine bağlıdır. 
Türkiye'de hiç petrol olmasaydı tartışmamızın 
şekli bu olurdu. Türkiye petrolde çok zengin bir 
memleket olsaydı tartışmamızın şekli başka olur
du. 

O halde; Türkiye petrolünü bulmadan ve 
analhedefi bu olarak aılmadan yapılacak bütün 
tartış'm'aılar tamamiyle teorik düzeyde kalır. 
Biz, birinci hedef olarak, petrol ithal eden mem
leket olmaktan kurtulmak istiyoruz. 

Şimdi; konuşmamın bir yerinde dedim ki, ka
mu kuruluşlarının, yani devletin bütün imkân
ları ile petrolü arayalım. Bizim inancımız odur 
k i ; kamu, Türkiye'nin güç şartları altında bu
nun üstesinden gelemeyecektir, mümkün değil
di]', 

Şu tabloya bir bakalım; kâr transferini her-
ıgün gazetelerde dillerine dolayanlar şu tabloyu 
bir vicdan muhasebesi içerisinde tetkik etmeli
dirler. E, Türkiye'nin ithal hampetrolüne öde
diği doları hiç konuşan yok, tabiî olarak cere
yan eden bir hadisefymiş kilbi hiç onu konuşmu
yoruz. Türkiye 1971de 90 milyon dolarlık petrol 
ithal etmiştir. Tasarının dediği tahminler odur 
ki, 1972 de bu miktar 147 milyon dolar olacak.. 
Itlhalaıtımızm en büyük kalemlerinden biri ola
cak ve dana da süratle artacak. Sayın Komis
yon Başkanı arkadaşım miktarlar verdi. 

Şimdi, bir taraftan yabancı şirketlerin kâr 
ve sermaye transferini terazinin bir kefesine 
koyalım, ithal etmek mecburiyetinde kalacağı
mız durumda neler kazanacağımızı terazinin 
öbür kefesine koyalım. Türkiye'de ister kamu 
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kuruluşu üretsin, ister yabancı sermaye, ister 
yerli sermaye, üretsin, şu söyleyeceğim unsurlar 
hiç farketmez. Türkiye'de petrol bulunmuştur, 
öyle .mii? Öyle. Ne demektir bu! Ona malik ol
dunuz, dilediğiniz anda dilediğiniz tasarrufu 
yaparsınız demektir. Yani, ithalle mukayese edi
yoruz. 

Tekrar ediyorum : Türkiye'de bulunmuş bir 
petrol, ister yerli sermaye bulsun, ister yabancı 
sermaye bulsun, ister kamu kuruluşu bulsun. 
Üçünde de petrol bulunmuştur, bizim malımız
dır, kuyular sizindir, bir yatırım yapılmışsa ve 
kuyunun değeri ne ise o da, malzeme de sizin.. 
Devlet hissesi alırsınız, Devlet hakkı alırsınız. 
Kamu kuruluşundan Devlet hissesi almamak 
meseleyi bu noktada değiştirmez tabiî.. Alsanız 
öbür mahalle aktaracaksınız. Ayin netice, yani 
petrolü bulduktan sonra bütün bunlar bahis ko
nusu. Kârdan vergi alırsınız. îster yabancı, is
ter yerli, ister kamu ve türlü kontrol hakları
nız vardır. Türkiye'deki petrol kuyusu ve o 
kuyudan eıkan mahsûl üzerinde türlü kontrol 
haklarımız vardır. Fiyat kontroluna, fiyat tes
pitine varıncaya kadar. İstihdam yaratmışsı-
nızdır, teknoloji kazanmışsmızdır. Bunun nere
sine itiraz edebilirsiniz? Yani bu, Türkiye'de 
petrolün bulunması, işletilmesi ameliyesinin, bu
lana bağlı olmaksızın sonuçlarıdır. 

Peki, ithal etmeniz halinde mesele nasıldır? 
Bunların hangisini kontrol ederseniz? Sermaye 
mi kazanırsınız, petrol sizin midir, istihdam mı 
yaratırsınız, devlet hissesi mi alırsınız, kârdan 
vergi mi alırsınız? Hayır, hiçbirisini yapamaz
sınız. O halde yabancı sermayenin, sermaye 
transferi tabiîdir, ona bir şey demiyoruz. Aksi 
takdirde petrolü bulamadığınız zaman hiçbir 
şeyini kontrol edemediğiniz ve tümü ile döviz 
ödediğiniz çözümle mukayese 'edeceksiniz. Her
halde ithal yolunu, hesap, akıl size göstermez. 

Sevgili arkadaşlarım, devletleştirmeci kafa 
ile hiçbir yere varılamaz. Bu, dar bir siyasî gö
rüştür, çağ dışı bir siyasî görüştür. 

Şimdi bu mülâhazlardan sonra, kanunun ge
nel prensiplerinde uygun olan ve uygun olma
yan noktalan özetledikten sonra, yeri geldiği 
zaman maddeler üzerindeki bilâhara görüşleri
mizi arz edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir vesile ile de söy
ledim, kanun, kabili tecviz düzeltmeleri içine 

I alıyor. Ama, anaespirisi yanlış. Bir kere Ana-
I yasanın 130 ncu maddesini yanlış tefsir ediyor. 
I Yani, hareket noktası yanlış. Sonra, sonuçta 
I kamu tekeline varan bir espiri içerisinde hazır

lanmış ; bu ise yatırımların, toplam yatırımların 
azaltılması sonucuna varır. 

I Eğer mesele şöyle olsa idi, tartışmamızı 
başka türlü yapardık. Kamu kuruluşları Türki-

I ye'nin ihtiyacı olan bütün petrolü, mümkün ve 
I muhtemel petrolü çıkaracak güçtedir; kamu 

yapsın. O zaman sadece devlet espirisi ile özel 
I sektör espirisini karşı karşıya getirirdiniz. Bu-
I na girmeden ifade etmek için söylüyorum ki, 
I bugün Türkiye'de kamunun imkânları, tekel ta-
I nıdığmız kamunun imkânları Türkiye'deki araş-
I tırmalan yapmasına imkân vermemektedir. Ka-
I nunun diğer görevlerini, başka alanlardaki gö-
I şevlerini de saydım; 62 milyarlık bütçenin 62 
I sini de petrol aramaya tahsis edemezsiniz, kim-
I se de bunu söylemedi zaten. Ama, kamunun 
I imkânlarının sınırlı olduğunu söylemek için bu 
I hususu arz ettim. 
I Komisyon bir değişiklik yapmış, inşallah 
I çalışır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
I eskiden bir sahada 8 ruhsatla 150 bin hektar 
I arama yapma imkânı vermişken, şimdi, bir böl-
I gede 16 ruhsat alabilecek. Yalnız ruhsat sayısı-
I m artırmamış, 1 ruhsatın kapsadığı alanı da 
I artırmış; 80 "bin hektar. Bir gölgede 80O bin hek-
I tar. 
I Türkiye'nin 11 bölgesi var. Türkiye Petrol-
I leri Anonim Ortaklığının iştirakler kurmazsı-
I zm, direkt olarak Türkiye'de arama yapabilece-
I ği 11 petrol bölgesinde 9 milyon hektar saha 
I var. Kaldı ki, bölge sayısını da biz kanunla tes-
I pit etmiyoruz; tabiî burada iyi niyet de, kötü 
I niyet de bahis konusu. Türkiye'deki petrol böl-
I gelerini, Türkiye'yi 800 bin hektarlık 90 bölge-
I ye ayırabilirsiniz; buna da kanunen mâni yok. 
I O zaman, Komisyonun değiştirisi dahi tekele 
I gider. Türkiye'yi 800 bin hektarlık 92 bölgeye 
1 ayırdmızmı, orada 800 bin hektardır, zaten böl-
I ge 800 bin hektardır. 
I Şimdi benim asıl ifade etmek istediğim, Ko-
I misyonun değiştirisinin dahi, aslî niyetinizi kul-
I lanma istikametinde memlekete yararlı veya 
I zararlı olacağını ifade etmek içindir. Yoksa 
I Komisyonun bu değiştirisiyle mutabıkız. 
I Değerli arkadaşlarım, 9 milyon hektar Tür-
I kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Türkiye'de 
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elde edebileceği arama sahası var. Gerektiğin
de kurabileceği yan şirketlerle de bu miktarı 
artırmak mümkün; daha önemlisini söyledim, 
bölge sayısını artırarak tamamına, Türkiye'nin 
tamamına teşmil mümkün. îşte Kanunun getir
diği espiri bu. 

Şimdi biz on]arı bırakalım da iyi niyetle 
kullanıldığını, bugünkü 11 bölge esası üzerin
den her bölgede 800 bin hektar, 9 milyon hek
tar arayacak. Soruyorum Sayın Bakandan ve 
bilhassa uzmanlardan, dünyanın hangi petrol 
şirketi aynı anda, aynı zamanda 9 milyon hek
tar sahada ilmî, teknolojik bir araştırma yapa
bilir? Bu mümkün müdür? Mümkün değildir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı halen 
mer'i olan kanunla, bütçe konuşmalarında din
ledik, halen mer'i olan 8 ruhsat ve 150 bin hek
tarla, teknolojinin gerektirdiği personel ve para 
imkânları sağlanamadığı için İm haklarını bi
le tam mânada, - saha kapatma mânasından 
değil - kullanamamaktadır. Bunun sonucu neye 
varır? Bunun sonucu bu sahaların kapatılma
sına ve bu sahalarda arama yapılmamasına va
rır. Hani hareket noktamız Türkiye'de petrolün 
bulunmasına bağlı idi, onu bulmadan hiçbir 
noktaya varamazdık?. Bu sonuç bize arattırmı
yor bile, yani aramaya da gelmiyorsunuz. Hani 
aramanın miktarı, kalitesi, teknolojisi? Hepsini 
bir tarafa bıraktım, arama imkânından, daha 
birinci kademede arayamazsın diyor. TPAO 
bunun altından kalkamaz. TPAO'da kalkamaz, 
dünyanın en büyük şirketleri de kalkamaz. So
nuç, kapalı kalır veya teknolojinin gerektirdiği 
ciddî araştırın adardan uzak gagalama şeklinde 
kalır. 

Komisyon değiştirilerine ilâveten bu nokta
da, yani tekeli önle inek için Sayın Bakan ar
kadaşımın da dediği gibi, gözden kaçan bir, iki: 
noktanın, tekeli kaldırmak ve fakat Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına takati nispetin
de, artan takati nispetinde arama imkânı, ça
lışma imkânı, petrol ameliyesi yapma imkânı 
veren değişikliklerle beraber olacağız ve yeni 
değişiklikler teklif edeceğiz. 

Bir noktayı işaret etmek isterim, bu nokta
da Hükümetle .mutabıkım; fakat gerekçe ile 
mutabık değilim. Gerekçe tükenme payını red
dediyor. Hem de nasıl reddediyor biliyor musu
nuz? Diyor ki; tükenme payı vardır bâzı ,mem-
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leketlerde, Nerede varmış o bâzı memleketler? 
Tümü ile doğru değil ya. Petrol hakkının dev
lete ait olmayıp da, petrol mülkiyetinin diye
lim, basitleştirmek için daha doğrusu, şahıslara 
veya şirketlere ait olduğu yerde tükenme payı 
varmaş da devlete ait olduğu yerde tükenme 
payı yokmuş. Yanlış, yanlış. Tükenme payı eko
nomik bir unsurdur. Yer altındaki miktarını 
şöyle bilseniz, böyle bilseniz, ama her halükâr
da bizim için muayyen bir sahada sınırlı olan 
petrol çekildikçe azalır. Siz teşkilâtınızı, terti
batınızı, yatırımlarınızı optimum çekmeye göre 
kurarsınız; ama bu optimum çekme her gün 9 
bin, İd bin, 50 bin varil olarak olmaz, gide gide 
düşer. Başlangıçta da masraflarınız vardır. O 
halde uzun devre içerisinde ameliyeyi aynı bir 
ekonomik baza, yani zarar - ziyan hesapları mâ
nasında, yahut eşit ekonomik baza getirmek için 
tükenme' payı konur. Tükenme payının gaye
si ekonomiktir. Hiç öyle mülkiyetle... Hukukî 
değildir tükenme payının menşei. Tarlayı 10 se
ne ekseniz, 10 senede tarla bitse mahsul fiyat
ları başka türlü olur. Gayet tabiî... O zaman 
tarlayı kullanana haklar tanıyacaksınız; vergi 
tenzilâtı hakkı gibi. Tarla tükenme payı buğda
yın kilosuna eklenir. Hattâ tarla iyileştirme 
payı da eklenir. O itibarla tarlanın kimin oldu
ğu bu noktada mühim değildir. Devlet çiftlik
leri için de netice aynıdır. Yani mülkiyet bu 
noktada bahis konusu değildir. Benim asıl be
lirtmek istediğimi; Hükümet, tükenme payını 
- gerekçeye rağmen - formüle ederek kanunda 
bir oranda, itiraz etmeyeceğimiz oranda getir
miştir. 

Bir mesele de kur garantisidir. Bunlar, ka
nunun prensipleri olduğu için izah ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kur garantisi fazla 
kâr için değildir. Şirketlere fazla kâr sağlamak 
için hiçbir alâkası yoktur. Bu mânada kullanıl
mışsa önleyelimı. Yani, Türk Dirası değerinden 
kaybetti, 1 dolar 14 lira oldu, şirketler 9 lira 
vererek dolar alacaklar. Türkiye'de bilfarz 14 
lira kazanıyorlar idi ise, kur garantisi ile eski 
fiyatı muhafaza ederseniz 1,6 dolar ödemeye 
mecbursunuz. Kur garantisi olmasaydı ay
nı 14 liraya 1 dolar alacaktı. Böyle eski 
kuru muhafaza etmekle ve fakat 14 liralık ka
zanç sabit kalmakla, sırf devalliiasyon, Türk 
parasının değerini kaybetmesinden dolayı şir-
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ket 1,6 dolar kazanacaktır; bu doğrudur. Biz 
bunu tasvip etmiyoruz; ama bu, kâr transfe
rinde değildir, sermaye transferindedir. Yani 
kur garantisi, sermayenin transferi içindir. 
Ayrıca 14 lira, 14 lira kalsa siz Türkiye'de 
petrolün fiyatlarını istediğiniz gibi tespit ede
bilirsiniz. Bu ise, şirketin dünkü kârını bu
güne nazaran azaltır. Kur garantisinin ana 
sebebi budur. Kur garantisi de vermezsiniz, 
kâr da azalır, dolar 9 ıliradan 14 liraya çıkar
sa bu defa transfer ettiği - sermaye transferi
ni kastediyorum. Yanlış olmasın diye tekrar 
tekrar arz ediyorum - meblâğ azalır. 50 mil
yon dolar getirse, yılda 1 milyon dolar serma
ye transfer etse 50 sene sürer; ama kur garan
tisinin anagayesi bir an evvel sermayenin trans
ferini sağlamaktır. Yani, onun sermayesini 
geriye ödeyip onun sermayesinden kurtulmak
tır. Kur garantisinin sebebi budur. Yani 
malla tesanüp, hukukî mânada Türkiye'de açı
lan kuyuya yapılan yatırıma tesahup etmektir. 
Sonradan şirketle bir mesele çıktığı zaman; 
«Hayır arkadaş, senin Türkiye'de sermayen 
yok» bitti. Yalnız kâr garantin var. Mesele
yi 2 noktadan 1 noktaya irca etmektir ve kur 
garantisinin anamaksadı da bu sermaye trans
ferini süratlendirmektir. Hattâ mümkün ol
sa da, dolarımız olsa da tümünü satmalsak, 
adama «Haydi kalk, git» desek. Varsa yapa
lım !.. 

O bakımdan Sayın Bakandan bilhassa rica 
ediyorum, kârı artırıcı bir kur garantisine ta
raftar değiliz; ama sermaye transferini gecik
tirici bir kur garantisinin ortadan kalkması 
suretiyle sermaye transferinin daha uzun yıl
lara yapılmasının memlekete yararı mı var, za
rarı mı var; burada tartışalım. Yani, mese
leyi bu 2 noktadan tartışalım. 

Değerli arkadaşlarım, bir nokta da vergi
lerdir. Tasarı petrol ameliyesi icabı bâzı avan
tajlarla beraber, petrolcüyü genel vergi usul
lerine bağlıyor. Kanaatimizce yanlıştır. Bu 
noktadaki itirazımız; «daha az vergi alınsın» 
mantığına istinat etmez. Hayır... Komisyonda 
hesaplar yapılmış, değişik hesaplar. Hüküme
tin getirdiği tasarı şekliyle % 45 ilâ % 57 ara
sında vergi ödemesi mümkündür; tavan olarak. 
Biz % 55 veya % 57'ye da razıyız; ama açıklık 
gelsin. Maliye temsilcisi ve Hükümet, Komis

yonda dememiş mi ki, bu kanunu uygularsak 
en çok en çok % 55 vergi alırız? Hay hay... 
Eski kanunda % 50 idi, şimdi % 55, yani ar
tıyor. Kanuna % 55 hükmünü koyalım, açık 
olsun. Bizim istediğimiz açıiklık. 

Şimdi bunun, riskli bir ameliyeye girişen 
yerli veya yabancı petrolcü bakımından ehem
miyeti vardır, yani açık olmasının ehemmiyeti 
vardır. Sonra, kuşku içinde bırakmayacaksı
nız adamı. Onun için açıklık istiyoruz. Yarın 
umumî vergi mevzuatı değişirse, petrol yatı
rımı başlangıçta masraflı, çok uzun bir zaman 
dönemi içerisinde ödediği için, çok değilse bi
le uzun bir zaman dönemi içinde ödediği için, 
arada çıkacak vergi kanunları yatırım im
kânlarınızı, yatırım iştiyakınızı, arzunuzu, hat
ta vergi kanunu çıkması kuşkusu kısıtlayabi
lir. Tekrar ediyorum; bu noktada bizim rica
mız, evet % 57 ise hesap (komisyonda beyan 
edilmiş % 55 veya % 57, onu Komisyon Baş
kanı arkadaşım ifade edecektir) eski kanunda 
olduğu gibi % 50 yerine % 57'yi yazıp açık-
ılık getirelim. Aynı vergiyi özel şirketler, 
yabancı şirketler versinler. 

Şimdi bu kanunun gerek sevk ediliş şek
liyle, gerekse komisyondaki şekliyle iyi taraf
larını da ifade edelim. Komisyondaki değiş
tirmelerle kamu tekeli bir oranda önlenmiştir. 
Devletin organize oilması ve organizasyonun 
yetki ile teçhizi bu kanunla sağlanmıştır. Bu 
noktada bir küçük itirazımı söyleyeceğim: Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına büyük 
yetkiler verilmiştir. Diğer taraftan da Petrol 
Dairesi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ya
pılmıştır. Yani büyük yetkiHer Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına verilmiş, fonksiyon
ları azalan, en az mekanik fonksiyonu azalan 
- belki yetkisi değil - Petroıl Dairesi bu defa 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yapılmış. Yani 
teşkilât büyüyor. Bu noktadaki çelişkiyi veya 
bu izah ettiğim mantık içerisindeki çelişkiyi 
- bilmediğim unsurlar varsa Sayın Bakan lüt
federler - izaha ihtiyaç var. Teşkilâtı büyü
tüyoruz, diğer taraftan önemli fonksiyonla
rında başka bir şirket statüsünde çalışan «ka
mu kuruluşu» diyelim adına, onu aktarıyoruz; 
ama burayı yine büyütüyoruz. 

Bir petrol sahasının asgarî petrol ameliyesi 
yaparak uzun yıllar muhafazası önlenmiştir. 
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Biz buna taraftarız ve en mühim değişiklik ola
rak da bunu kabull ediyoruz. 30 ncu madde, 
50 nci madde, 51 nci madde, 52 nci madde... 
Muhtelif müeyyidelerle, ister yerli, ister ya
bancı, hattâ benim gönlüm ister ki, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına da tatbik edil
sin. Sahayı kapatıp petrol çıkarmadıktan son
ra, milletin istifadesine arz etmedikten sonra 
sahayı filân veya falan kapatmış, benim için 
ehemmiyetli değildir. Devreden çıkmıştır o. 
Âdeta petrol yönünden Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde değilmiş mânasını ifade eder, 
üzerinde ameliye yapmadıktan sonra... Tabiî 
şiddetli bir ifade kullandım. Daha başka çok 
meseleler için Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde; ama sırf sözümü yanlış anlayama
yacağınızdan eminim. 

Tecrübelerle, kanunun 1954'ten 1972'ye 
kadar, 18 senelik tecrübelerle aksayan tara
fı düzeltilecektir. 

Sonuç olarak, petrol reformuna taraftarız. 
Bu reform, arama, işletme, taşıma, dağıtım 
ve işlemeyi içine alan petrol ameliyelerini tüm 
olarak kapsamak üzere, bütün kamu, yerli 
ve yabancı kaynaklar harekete geçirilmek su
retiyle ve Türkiye'yi, memleketimizi biran ön
ce ithalâttan kurtaran hedefe yönelmelidir. 
Her maddede, her kelimede, başlangıçta da 
dediğim gibi, bu espri hâkim olmadıkça, ted
vin edeceğimiz kanun fayda getirmeyecektir. 

Hiç şüphesiz maddelere sıra geldiği zaman 
yine görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz edece
ğiz. 

Beni sabırla dinlediğinizden dolayı Mecllisin 
Yüce Heyetine teşekkür eder, saygılar suna
rım. (A. P. sırallarından alkışlar.) 

BxlŞKAN — Millî Güven Partsi Grupu adı
na İsmet Kapısız, buyurun efendim. 

İMİDLÎ GÜVEN PABTtSl GRUBU ADINA 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Başlkan, 
sayın milletvekilleri; 

Petrol reform tasarısı üzerinde Millî Güven 
Partisi Grulbunun görüşlerini kısaca arz etmeye 
çalışacağım, 

Millî Güven Partisi yürürlükteki Petrol Ka
nunumun millî menfaatlere uygun hale getiril
mesi lüzumunu, kurulduğu günden beri ısrarla 
savunmuştur. Millî Güven Partisi Genel Başka
nının Yüce Meclislere sunmuş olduğu petrolle 

| ilgili çeşitli önergeleri vardır. Bu konularda Yü-
I oe Meclis, birisi gcx}eR dönemde, birisi bu dö

nemde olmak üzere iki önemli araştırma yap
mıştır. Yüce Meclislerin kurduğu bu araş/tınma 
komisyonlarında çeşitli partilere mensup üye
ler gerçeği birlikte aramışlar ve çok önemli nok
talara parmak basmışlardır. 

Petrol Kanununun değiştirilmesi ihtiyacı, 
millî menfaatlerimize aykırı hükümlerin kaldı
rılması lüzumu ve millî petrol kuruluşumuzun 
gerekli bütün hukukî ve maddî imkânlara ka
vuşturulması zarureti, çeşitli partilere mensup 
üyelerin katıldığı araştırma kttiıisyonkıri/nda 
tespit edilmiş bulunjmafctadır. 

Gerek İkinci Beş Yıllık Plânda, yıllık prog
ramlarda ve gerekse Üçüncü Beş Yıllık Kalkın-
ıma Plânında, Petrol Kanununun değiştirilmesi 

J zarureti yer almış bulunmaktadır. 
Hemen belirtelim ki, Millî Güven Partisi, 

•Türkiye'de heım petrol rafinajı ve boru hattı ile 
petrol nakli gibi konuların en kârlı petrol faa
liyetleri olduğuna, öteden beri dilkkati çekmiş, 
masraflı ve riskli bir faaliyet olan petrol ara
manın yükünü taşıyıp rafinajın ve petrol nakli
nin kârlarımdan mahrum kalmanın, millî kuru
şumuz açışımdan doğurduğu sakıncalar üzerinde 
ısrarla durmuştur. Boru hattı ile petrol taşıma
nın millî kamu kuruluşuımuzca yapılıması tezini 
öteden beri savunduk. Hükümet tasarısının bu 
yoldalki hükmünü yerinde saymaktayız. Kârlı 
bir ticarî imtiyaz karakterinde bulunan ve Türk 
teknolojisinin bugünkü durumda pekâlâ yapa
bileceği rafinaj işinin yabancı kuruluşlar elin
de olmasını da doğru bulmuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, millî petrol kuruluşu
muz, nakliye, rafinaj ve dağıtım faaliyetlerin
den sağlaya-cağı kârlarla, güç ve masraflı olan, 
fakat hayatî önem taşıyan petrol arama faali
yetlerine hız vermek zorundadır. 

Hazırlanan ve Hükümetçe sunulan petrol re-
foırm tasarısını, Anayasamıza, kalkınma plânı 
hedeflerime ve millî menfaatlerimizle uygun mü
talâa etmekteyiz. Tasarının gerekçesinde de be
lirtildiği gilbi, bu kanunla güdülen hedef, petrol 
kaynaklarımızın millî yarara en uygun şekilde 
aranıp işletilmesini sağlamaktır. Bu amaçla ih-

I tisaslaşmış Kaimu İktisadî Teşebbüslerine tanı-
I nan haklar ve imkânlar da artırılmaktadır. 
i (Bunun yanısıra millî menfaatlere uygun gö-
I rülen, finansman desteği yanında üstün tekno-
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lojiye ihtiyaç duyulan hallerde, millî petrol ku
ruluşlumuzun yabancı sermaye ve teknolojiden 
yararlanabilmesi de düşünülmüş ve ayrıca dü
zenlenmiştir. 

Tasarının diğer bir hedefi de, petrol alanın
da araıma faaliyetler ini ve yatırımları hızlandır-
anaık, bu suretle ülkemizin artan petrol ihtiya
cını millî kaynaklarımızdan sağlamaya çalış
mak, hattâ petrol ihracedecek bir duruma gele
bilmektir. Hiç şüphesiz bu iddia ve amaçlara 
ulaşılması, yalnız iyi bir kanun yapılmasıyle de
ğil, bu kanunun sebatla uygulanmasına bağlıdır. 

iSaym milletvekilleri, tasarının getirdiği ye
nilikleri de şöylece özetlemek mümkündür: Re
form tasarısının getirdiği başlıca yenilikleri ye
rinde mütalâa etnikteyiz. Bu tasarı bundan ön
ceki kanunda mevoudolan millî kuruluş ve^ya-

.jbancı şiriket arasındaki manasız «jitliği__kd;diir-_ 
maikta ve ihtisaslaşmış millî petrol kuruluşları-

" miza önceîîk' ''tanımaktadır. Tasarıda milli men
faatlere uygun görülen finansman desteğiyle be
raberiz. Üstün teknolojiye ihtiyaç duyulan hal
lerde Kamu İktisadî- Teşebbüslerinin Devlet adı
na ptetrol faaliyetini yürütürken, yabancı ser
maye ve teknolojiden yararlanabilmesi de ihti
yaç olarak ayrıca düşünülmüştür. 

Kaımu İktisadî Teşebbüsü, bütün Türkiye 
arazisinde petrol arama ve işletime imkânına sa-
hibolabilecektir. Hamı pötrol değerinin tespiti 
konusunda kanuna ilk defa yeni bir hüküm ge
tirilmiştir. Böylece, çoğu zaman yurt ekonomisi 
aleyhine işleyen fiyat mekanizması, gerçek fiya
tın tespitine imkân veren bir niteliğe de kavuş
muş bulunmaktadır. 

Tatbikatta görülen yanlış uygulamaları, per
sonel israfı ve petrol politikasının koordine bir 
şekilde yürütülmemesi gözönüne alınarak, Ener
ji Bakanlığına bağlı, «Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü» adiyle bir teşkilât kurulmuş ve Ya
kıtlar Dairesi de bu genel müdürlüğe bağlan
mıştır. Petrol aramalarında gittikçe büyük 
önem taşıyan deniz aramalarıyle ilgili yeni hü
kümlere de yer verilmiş bulunmaktadır. Arama 
işleltmıe ruhsatnameleri süreleriyle, hak sahiple
rinin mükellefiyet süreleri kısaltılmıştır. 6226 
sayılı Kanunda yer alan ihtilâfların uzamasına 
sebebiyet vermiş bulunan ve Türk hukuk siste
mine die yabancı düşen «Komiserlik» kelimesi 
kaldırılmış, ihtilâflarım halli idarî kazaya bıra
kılmıştır. 
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Petrol hakkı sahipleri için tanınan özel ver
gilendirme rejimi kaldırılmıştır. Böylelikle Ana
yasa ve Türk Devletinin hâkimiyet haklarına 
aykırı düşen hükümler bertaraf edilmiş bulun
maktadır. Özellikle Anayasamızın 130 ncu mad
desine kesin bir aykırılık gösteren tükenme pa
yı indirimi tamamen kaldırılmıştır. 

ı'Soıiı olarak, yeniden ithal edileetek sermaye
ye mahsuben yapılacak transferlerde kur garan
tisi uygulanmayacağı esası kabul edilmiş ve böy
lelikle müktesep haklar saklı tutulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Güven Parti
si Gruibu olarak Geçici Komisyonun tasarının 
121 nei maddesinde yaptığı bâzı değişikliklere 
katılmadığımızı da bilhassa belirtmek isterim. 

Yürürlükteki kanunda, millî petrol kurulu
şunun bir bölgede en çok sekiz adet arama ruh
satı alabileceği hükmü vardır. Böylece, kendi 
millî toprağımızda petrol araması bakımından 
kendi Devletimizin kurduğu kamu teşebbüsü, 
herhangi bir yabancı şirket gibi, sekizden faz
la arama ruhsatı alamıyordu. Hükümet tasarısı 
bu haksız sınırlamayı tamamıyle kaldırmayı ön
görmektedir. 

Geçici Komisyonda, Kamu İktisadî Teşebbü
sünün alabileceği ruhsat sayısı sekiz yerine on 
altıya çıkarılmış, fakat yine de gerefeiz bir sı
nırlamaya tabi tutulmuştur. 

Geçici Komisyonun yaptığı bu değişikliği ye
rinde bulmuyoruz. Maddî ve teknik imkânların 
elverdiği ölçüde ruhsat alabilmek ve verimli bir 
sahayı millî kuruluş eliyle bütün olarak değer
lendirmek mümkün olmalıdır. 

Türk Devletinin ihtisaslaşmış bir millî kuru
luşu vartken, sırf on altının üzerinde ruhsat ala
bilmek için muvazaalı yollara başvurmaya mı 
meclbur olmasını istiyoruz? 

Değerli arkadaşlarıım, Türk toprağında, Türk 
Devletinin petrol kuruluşu ruhsat sayısı bakı
mından sınırlandırmaya tabi tutulmamalıdır. 

Millî Güven Partisi programı yıllarca önce 
64 neü maddesinde bu temel prenisbi açıkça be
nimseyerek şöyle demektedir: 

. . . f 
«Partimiz, sermayesi Devlete ait milli petrol \ 

kuruluşlarının petrol arama, çıkarma ve tasfiye \ 
faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin 
kaldırılmasını ister.» 
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-jJRdol)ffF^HJH* t(HİK,,: ' '. . - i ' v m „' 
( , ., :«| \dmİde J>(3vl,et j^^jvei lpgi ' ı : , , , , 

rjI jAIaddf' ()•>,,— Partinin/, .pe^ı/ol, konusunu,mil-
( Jî lu> fl£y-a şfiy.a;;. Pot.rol pjp«ma<sj, -ı(jı karinası, 
^ İH«rj.VA'«i l'a,aliyetjv.riyl<,\ jpvt,i'«t ll^ru haM^mm-ı 

ve potrok^njyja .sanayiinin İ,)e,v|e1 k^ 'mi içinde 

Ifrityph jftp^rflıjnijh çıknır.ma ve Jasfiyıe fanli-
ye t J^ lÛ^U^^ l^UUaru ^abjaiUK fcil&ertlf.lf(» 1;iDl|lı$ll£ 

(oi^ı , faklar, sü'reUu;j|,1/ynai)'i!l;ıi)mca Difvlfte »e*-
( ^(^kjvo^îvlmıjıtfilanı ]\\n\{ ıarauı-a', çıkarma \* 
t tyı$ipAy,hıvfıh{'t tamnJ^ayacîikl.u.'î» ». >, pjf 

• <<Yab.ancu pp^pol Miîlwjtltfi'jniu flnlni'.üneo al-
| .dıkbırı ruhşat-la-ra dayananık yap^Kjaddarı faali-
,'yete iyi uiy^liıı. «('j'(jj<lirdi»j[j tarzda-\ e sin a/İle 

., (ja ı̂şınnJar.ıifUiı saklanması za(i,'matine İnanıp ot UA 
'P>u sekildi' ealı^smayaıj .yabancı ŞİI-JM IIOÎ-MI ı ulı-

İ l i . » 
i ' , . ' ( 

âlnıınaljtjiı.^ r. 

c-ıııın sadvçe, mijl'î üretijinle, k;u>şı.Umnıası.nirlwde(' 
"bilir. Iiıı hedefe ulaşılıncâ\a kada^^ei 'ü pe-tıof 
lümü/e Ve yerli petrol ürünlerimize il hal mali 

• ıvtivtû wVpfa,tö>|uUrtM]e^rtp^We,finMJik tamın 
f nrafitihv, ihHm^a^H^p'fih^Vl' ^ <ı *p?tfhl finıVılı'-ı'I'itT 

hfrM'ne' }>*wfcvıfnsıwH'aıbâ>la ı̂ kityftiak PMMiıj 
başlıca görevidir.» " ' '' f ' 

-/ : «1)<«vI{'lS»ı-\l('i kam'ıt kWiurîf»în 'p<M fol ürünü 
. ihtiyaçlarının 'faırşı hm itfasın d n serin a > o si l>evle-
.«t e 'ail IMİIJÎ pVtrol kılı ıflnskırma önedik tanın. 
Treahclif.» 'i'ı 

«Partimi/, petrol konusundaki- amaçlarına. 
( ııbiyşajjilnı^kjiciıı ^pftro^jvO||Usuyle u&mşan milj 
Jî kuruluşların, nıa^ ye* teknik imkânlaıım gc-î 
İi>Hrmeık k{ir,arnı^a,(fbtv»l,) , , , , ; 

Sayın millet \ t-ıkitMrt."OıVM''[ffilnisyoııÂn \"2 i 
n 4 ' ^ ı ^ ' V r 1 W ;,rji(kı;a^|J<U^ Jl'U'kÜnici^^ovtir-' 

r4pi
r\C>r^üij}ıijftMİy|eyjfi,4, ftiiı,,. i nd i rn^Mb; .ye, 

rincle , ojonımjd^niz h\\\, JydyuiKUU^, Anmın,,,ı;ub-j 
salnamesi iktisabı için (î/el leşebbüs tararından* 
««ıiirartpalfttK bulunulan bir M-tfın» svah'asrmn t ınıa-j 
ijhırH»bveyar/bir <kis<miua!"bur ihüraenalı takiben; 
1ö «ün içinde, İCMÎlVı'^fkfi^df'Tnşfb'büsü tara-j 
fmdaj>|.ı;ııür{icaal çdijiı^t; Jvauju İktisadî Teşeb-' 

. ı ' t W l t o » . .^lükiiiııje^je' hMil* ififlilctı >'ıı Ü5İ 
«ünlük sürenin, yürürlüklnkt ıka^uıniiS n>|ldıtgu| 

!,, n'ıfoh 4qj>iilifi iu(lirdJ£üi<ı̂ iıiPrfcijv»r'WOi!n{îı»tiK,,,A!'illî 
I'KJiiyen.J^drtisi Gmlm, bu iMifçfctk d%"IIftküınet 

t <mm ıvnnw/ i^atotld. okh^ıı •görö'ifüiulödîr. '•" - j 

Tasarıda >er abın j KM rol boımhötJtMyd^MİuilJ 
bûki'uiıa plârıı li«'(İPİTLeriırr' lnyg»T4dtırL''I)^jp'ti'li ko-

litttlİMymlıiii'i buınöıklacl?! da ihİKHfifiioU'ıyüptr̂ f db«>i-
f. ^ikiliilvt^j'^razşflö^ardk^lIüküıİH't! ^virüşiİMfiı b'onim-

rt^nıcw,,iJıliiİMSj'jsayffi ''baıkiıioî^l^j.ı,, yöriHd'c okıcak-
Ur inan«jh(hı^'ıx:J > • >M , d' f. T'xr J ! . ,i >, , 
ı ' ı-Küiıurnıu:;füıhür tiaüöleuıöfiısöylflneik fe'tocJi'k Ie-
îrkıhkt̂ inflîfddîliV kora(ia!ji'fîbaİNjiltsıtri'•' ' » '>-

Üt^t'Fİi aaîkBLcl?i!ş]ai'J5ifıl4 ''yeni.,potJH>1 İdmiPtıu-
jıiijti'aKjK aıiUıGÜınüîfl eh, ftiydali ^i(l«l<k,;...Türkiye 
lîiiyüdt Mlllüt AldolisiJıdeıi çukfrra?ı elilcik'Hi'Tmıi-
diylo rYnU'ô  Uçyrtiiıiaî '»nr̂ gcflanffija-la'iHüirıınlar'tın. 
, .jJ&AtfdKuVK -I- lOîemc^lalifk" JPacfÎjfîafnbn1 adına 
t>i\yn\ı ii)'zov ÖUiiıum. nı\o] • >v)' , ' ; , r ',/^ 
. .'JPHJMlöKJtAîIiÎJKr.PÂTlIUf. OJiL'JJV'i, A»l)iXA 
(JiZI'JH- ÖLCMH.V ÎBKoıı.\faı) ^ Sayrii BaşkaJ^ Yü-
(ic- JVlerjlishı ıınılırfPrnrıf üylcri: '.,f / ' ' • .... 

'i'HııznnJüinsai. «letanlmdi olzcn'-pctrf)} wJ'otmıı 
ıkanab tîiflaıTüJ^yiik^e-k nılalîî:i.»l;antıiz''bl(h:ığıı'iize-
•re, lîrint hükü^uitlori tdıâl'KiKİafı! hazı>ı/îanan,rne-
foratı .baVa.ı ıliisıiKbiı, bir tiui^sklir. lîıl rdfc"qriE tı\-

'sfarıJ'aıı, }>Uhûlıği[üzere, tj»ı&ri)ıkr. nratlcıı A'evpeıtrol 
olmak iı/ern''ürvrii'nâjkafiiıaiJd)fi •tJı)p̂ ,aaınL'î̂ ktfaıdu,. ' 

uVetmi-tasamı- 'iizieriıüle •F)J)ctnr(i-kj'a/ti/Kn:>arti 
(îrnbıınutı <?öırİWkM'hıi -ami1 'Iraşlffmad'a^ı. cince, 
bu tasarüâ'r>R Jvaıma6y]ina sûüsıi'tâ'iabifiHÎ {ickUflik-
lei'i vo-'im daikdııju şo'kliııaıi', yaraiftı^'l p<?şin <Jıü-
•kiımler ü̂ ernıudıc1, kısaca dunmak-nstiji'orani. 

12 Mart, sonrasının, kendi;ıi siyasi j^a'rtile-
rin ii/erin'de «ören biilküınictleri, parİJle^îın tek 
basma yapmaya muktedir ' olamadıkları "birta
kım reformları kendilerinin yapnca'kl'ârrılı ilân 
ed'ere'k, Türkiye'nin sosyal ye -ekonomiîffc kalkın
ması için btmla'hn «^r^elKlesbiestnin sarf oldu-

1 ' ı r ı n ' e '[ - r * , , 

yımıı one Mirdiler. 
',.P>n IıiikümyUer, ,a\"rjca, rtasfirj'far]iım Alîndjs-
leıdjcıı av.ûçu «eçiı/ilmesı «ere«'Tn| de ^avuııaraık. 
aksi lakçb'ıyle p'fornılarm kuşa, çevrile'cygini, su-
lanara'ğını, 'yozlaşficasi'Ju'firado'ettitor. , . , 

'KÛ ııkı/MıiLİiztto • pfenısip1 yöıtiiüırtk^ı ı ftizre riınlo 'du~ 
rulması <̂ ei'okM 6lan nofeta bnıdu'A. Şimdif SOL-U-
yonv/.. Şatycb 'Jrüskühıptlbıy •g'ihfoiioyıı/îakli'kları 
ACwli!»ltwij2 keııcli t/ısacılaluaola vıvnyA şeKM Verc1-
cüktM-ifne înütuHuyoiiLar -isçjdo» •uıejcdfi'SİeriJ) dc'Mi-
külmetkn ideğdUcrdlı;.'.'MilleteJ Li1fakl$â.:Mın>k oy 
'kullanan o heyetlerin önünde yüvonoyarİHİdbef-

—gm— 
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tfJfcı«lıtf4i&>v<TO;mıiıdflir^ ^bkriiitoekitiıv AMn^t»Wj:r ' j^lıİPFWv:,;K^^in ı 

'Î:;4 'Biünıd)tilbvtüikton/s6©r^ kemli 
tasarılarının idealliği ve değiştiril-ıneızliği-/hak- İortfeSStsâ övvımkit) îilcöı^Aft '̂ftttr'̂ ^rii^tfİ011 .̂ ?!'.1rp.Alrfts?̂ 's" 

9İ}aipıJÛ36qgainfaDJ;9İt^ 

jihi'jr^ak'afâızi alması: arzın redilcnjba«in;:vei yayınj 
ıidi'gâfaJ$D^iHfmn3?iİ3îMî9Üjjjiğnnliığ^frbai:!kıituldd 
::'ttB8Daleaef feMtaraflı: bir yayında; bulunarak bü-j 
ruyiickriö3güddalgMM^eşfün^^4slıteK*Jîrakfi b ĵfc&sa-j 
-iKfefa;VTmfn^<ş:'}^*itv#ai::hfe jetoâomik; . yönden! 
4kûitrf»Affi^rtoMerdsiterJflTidflğri«İfe flJ&fiak:: fraj&Um 

etmişlerdir. .ırbafoIym:foi9£ £m:\.:: 
. . ..Bu tasarıları avueu.kalH.il edenler Atatürk-! 
çn,, ilerici,, vatansever Kdbul edilmişler, teıuudej 

\ vpya tatîîle"y^lfeîrehler de'ğthHei;^<eHuayel(;evre4 
lenııın soze-usu, ruıtfa. zaman, rzaman Atatürk 
Susmanı olarak AiteIendırıhmşKMxlır. 

~' yKJİ>eaviülliratiik P>ırtı "olarak/ 'kamiuiy üıiua 

i- ptft'öfeftktİiH'ise, öf Xîlij(:Wde(i(lrtiyaeımi!r^H-,2.r;.2,5 
jv:inti^i;.aji^araıkii^[> Ş^^ıutlj^fif^HU^.m^^a^.-^iııe 

va-i 

ıkİaîıınalKta" ve 'tartışma. zoniiıi'ı "yofc edilmekte-i 
mf. Bu Bakımdan, mim nıentaatîorıirt<ızı her KC-{ 
ym ıızernıde tutan bir paranı ir sozcusu ora vaki 

r ve basta Hükümet t)l mak üzere nutıiiff aıg-ev-sı-j 
yası partneri, ince Jleelı,sm butun uvcleri.ni vq 
butun inıllı kuruluş ve yayın - organlarım d;iı 

Diğer taraftan, petrolün stratejik değerir'de 
l-ögöaöBöBiLjıiJiiıbJiiHnf̂ ^^UM» ^mm- ı^umın 
ît^firfınıi^rtiîrfel^lfta^ç^i^nnbii' §vkil.u>i)#4$*w^u\ 

" '• • ^Bu'İfasusİMrı ''zliltVeraletieır sb^ı;a;-;:im^trrtkü 
f1 (tuM^ntıimî{kİ'r''gözffciı'i'g6^i^nvcîffe•'', kis^ea'yarar 
\-:İD .3Î')'f3br> .ti^vh.t <\b;vrr''-f rrjrîrb.f-.;:---•".?•' ' " - - i 

.umtuaktayım.- f _ ,. " " • ," 
VI': ,4feğüı^û-\îuM'fötar;Ull^^ıinimiziıı Jc -Mî/r-tak-

riben, - ki, % :)8'dir - yerK^apakİarda'i îkâ :rşı-
^JâKıı*â*toWp, ^^Ö^s(?:hfliln^et4H)ri>feMk yurt 
^^teklan^^o^^dçarŞılıginıda fö&al^ WliMektıeddr. 

SatleCe: gyc^n -yıl hampMvÖl-ithali'^ı^'odödiği-
-•'iniÂ:WeMnğ ÎT§6 milyon; dolara^ yİİilaşmâkMAr 
• "Bu ;irakâJnm "onİimüzdeiki -yfflllrdâ haüği OFlmla 
rarfaeârği;; v ed ı s lic&ret1 detigeMizü' haıı#Wanîcla 
TfrQ fıffc " f e f ^ ' l l ^ ^ ü m k u z ' :jföıı<$£ • fetîtffcm»ği d)asit 
dnr heWap:ınes'etemıîra^a^4v?0"^^ j^ıIrrrbYji 

[ r î î r a 4 ı « P M n MHMv^iîllrıy .tatgüıı-^tff^tmız 
f n ^ v f f i a r Â ^ 0 ^ e * M e i ı h r t ı ^ t rö l f e i f /8 - 4ni ka

ilin ^ı^luşüÂnıÂz 'evlan1 -Türîkıyc! Petrölterr ;Ano-
' nıı 1^ [Ö v^iiaS^kİtMiü^ktMı^:- ^ÜfcüffMfcÖ Î̂&iâfeia't-
^ ^ i g e r 3 k l ^ f e y ürkiüml 2/^m?4e Hikif>t̂ ö-ö'ya-
}bafiwî ^Vllâ^b ^li^ir j ĞSnüfJaTKü ederdi-kiv ka^m 
kuruluşumuz, yerli şkikötiımiz hiç olöt&İ&#Mift>-
fyftiyi ,djaiii|i,^a^lasın,i; y^nv^k; bnkânl,av^na, sahip 
^341^ oljŞ̂ n̂  jsmfi Çınında ^Tjirkiye, Betrolleri İ\BM°^İÜ kirM frıM£ (•)WfeTaTim;lau;eıniııj , % . „• n ı . . . . , . - . • ^ 1 

^ t e f t c ) n f e * » A â ^ ffiWıiİi^ğev^m^nadaİ U * f i * » f k ^ İ » ^ * kcm̂ ıleı̂ ı̂  muş-
rir t V M î i k S y k t İ a ^ ' : e d ^ f i ^ ! ' t ^ aâha!r-'yüksekİ 

-Rjf oypıiıorn ÛOö mâdniyob ud aL^apa Of, [:'.-•,', . 1 iMukTerejın )nılM\'eK:ılleıuv muzakei'esıne baş-j 
, 1 U ..'iıböjjloia.aijo .t;i.uuw;H5->'^î';"'i^'i*^'" 
ladıgımız tasarı anaeı^gıTerıyle petrol ananı a, eı-! 

jsdBİHUpf) ^(toi^BürisaaMyiİiîii'itç[kf-Mr. ;1 )e.yl ©t' 'kııruj 
riJuştınium'Âdhidk1 itöHiM|fewe^iiJylHHktf iaianv.biı,* 
^ta^radıi^rBıii^Iıusvrsu: Adiıîeft' : ;Fftt*iiKiiniâii^ayııi 

-n&fcüsÜfKıİUûndri' dın^iurl^ Mİ^Ult^oTra ^ H i l ^ -fiiffia<M!<eM)l©f. ni*>i -toblHni' ob ;I.i:o'îtâfn 
. ' n l#ünrge#â l^ öîlfüd^i •tüttır&ttîAfcti' :Ç:^'^.ji:teiyj 
n-ağı olan petrolün, bugün dünya enerji tüketil 
Dt .nvfrıırd srrıoat olir.M&ıı ı?.:h;, 'nvıO <•:•;;•..- \ 
mınMi yarısını karşıladığı ve bü oranın (la ,gıt-| 
tikçe artmakta olduğu herkesçe IVıtıheıı1 Inr'lhıi 

,rL«U t̂fiâr. unji'd —- (ikvir-oU") dJMO İA(i ')n I 
f:[ıar«®ımfoıpaB6irîein«4flna8j{ yprttıtaicflai-ij^n otı^ikla 

petrol ttiıkctiıjrfn^itafâfMvisiîîftdtea .İfPn^pv.râvki"ği 

vazifenıizdir, 
.'i O! •i! ')tr:. ı\i-

i'rifÜV^bJıî^f!1 ^n^llî,. r.^vulusiiiHfi^ıııı,. ^/ '^^"^ ^ e 

. rtüsünün .xaın^J^v!•'^^^^ioV:^>^^V.?^^P^^.î t ^ a n a 

[ 9 n a z a , r ^ ^ k ^ t ^ z ^ eçtb^tm^kte$v^ ^|u^ uziicü 
B ^%a^n r ^j^ds ) f [ ı ^i^^^ 

; ^ k s i ^ s l ^ v 0 , d a l | | n ^ m t l a r ^ n .anlaşıbuıkt^ıı^, 

-i.B^^nışif J^omis-y^ııdaHi;fif*a^e.lerine.r ^y^mnı^k 
r(^^H^^apîiırF>l(^W31ı ^u^\X^TO\^^r^ftı^,TyU^yc 
gP£t^ l^ 9 | ^^nj | tn ! ^ .v ı ta k ] 1 | 1 a f f e ^ f H ^ i ^ ^ ^ 1 0 

eşit; ;miktart|ar:ya^^?%^WW]%>üWu-ğn iİ^l^rr-: ki 
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yine Sayın Bakanın beyanlarına göre rakamı ela 
veriyorum, 1 300 000 000 TL. civarındadır -
ancak onların yarısı kadar üretim yapabilmiş 
olmasıdır. Bu durum da bizi üzen ve üzerine 
eğilmemizi gerektiren keyfiyetlerden bir tanesi
dir. 

Bu rakam ve mukayeseler kanaatimizce gö
rüşülen tasarıya yön vermek açısından hayatî 
önemi haizdirler. Türkiye Petrolleri Anonim or
taklığının hangi sebeplerden arzu edilen randı
mana ulaşamadığını burada tespit ederek, ak
saklıkları ve engelleri gidermek esas vazifeleri
mizden biri olmalıdır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yete
rince maddî destek mi görmemiştir ? Teknik 
bilgi ve tecrübe noksanlığı mı mevcuttur? Ekip
man eksikliği mi vardır? Yoksa, hukukî ve 
formaliter engeller imi mevcuttur1? Bütün bu 
hususların, hu tasarıyı burada görüştüğümüz şu 
anda genişliğine, enine boyuna tartışılması ve 
aydınlığa kavuşturulması gereğine işaret etmek 
istiyoruz. Zira, değil tasarının aynen kanun
laşması halinde, bütün yerli üretimi yükümlen
mesi gerekecek olan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının, mer'i kanun yürürlükte kaldığı tak
dirde dahi bu randımanı ile millî menfaatleri 
yeterince koruyabileceğini ifade etmek çok zor 
olacaktır. 

Muhterem 'milletvekilleri, petrol sanayiinin, 
diğer konuşmacı arkadaşların da işaret ettikleri 
gibi, en riskli ve yatırım icabettiren kısmı ara
ma kısmıdır. Jeolojik istikşaftan sondajlara 
kadar bu kısım, aranılan kuyu dolu çıkmadığı 
takdirde bir nevi toprağa gömülen servetler 'ola
rak nitelendirilebilirler. 

Yetkililere göre, bugün Türkiye'de bir ku
yu açmanın bütün teferruatıyle birlikte takri
ben 15 000 000 - 20 000 000 TL. civarında bir 
meblâğa baliğ olduğu söylenmektedir. Yine ay
nı yetkili çevrelere göre, açılan ortalama her 
10 kuyudan birinin dolu çıkması, petrol sana
yiinde ve petrol arama tekniğinde vasat sayılan 
bir oran olarak kabul edilmektedir. Yani, her 
10 kuyudan bir tanesi randıman verecek bir 
nispette çıkarsa muvaffakiyet temin edilmiş sa
yılmaktadır. Tabiî bunun istisnaları vardır. 
Bâzı verimli bölgelerde 5 kuyuda, 6 kuyuda bir 
çıktığı görüldüğü gibi, bâzı bölgelerde 20 - 25 
kuyunun da boşa çıktığı kaydedilmektedir. 

Bunlardan başka, kuyunun rezerv miktarı da 
ve çıkan petrolün kalitesi de ayrıca rol oyna
yan önemli şans faktörleri olarak işin içine gir
mektedir. 

Türkiye'mizde, bugüne kadar maalesef kom
şularımız ve diğer Arap ülkeleri kapasitesinde 
petrol yatakları bulunabilmiş değildir. Bu bi
zim için üzücü bir husustur; fakat bununla 
ümit kırmak, bunun ilerisi için de geçerli bir 
husus olduğunu iddia etmek realist bir görüş 
olmaz, memleket sever bir görüş iolmaz; her an 
zengin yatakların çıkabileceği şekilde çalışma
mız ve bütün imkânlarımızı bu konuya teksif et
memiz gerekmektedir. 

Bu zengin yatak çıkmayışı konusunu, Türki
ye'nin jeolojik yapısına bağlayanlar vardır; 
Türkiye'nin jeolojik strüktürünün zengin petrol 
yataklarına sahibolamayacak nitelikte olduğu
nu, fazla kırıklı olduğunu iddia eden görüşler 
vardır, ifade eden, izah eden görüşler vardır. 
Fakat söylemiş olduğum gibi bu, çalışmalarımızı 
kesmek, yahut ümidimizi kesmek için yeterli 
bir faktör değildir; -bütün gücümüzle zengin 
•yataklar bulabilmek üzere ve elimizdeki ya
takları 'gereğince değerlendirmek üzere çalış
mak mecburiyetindeyiz. Daha aranmamış bir
çok bölgemiz olduğu da ayrıca bir vakıadır. Bu 
bölgelerimizi en rantabl şekilde arayaibilmek' 
için imkânlar yaratmak mecburiyetindeyiz. 

Diğer yandan, Dünya petrol teknolojisi de
niz allamalarına doğru kaymaktadır. Bugün de
niz aramaları bilhassa Batılı ülkelerde ağırlık 
kazanmıştır ve bugünkü teknikle 125 metre su 
derinliğine kadar deniz aramalarının imkânları 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. İleride, önümüz
deki 10 senede bu derinliğin 500 metreye ka
dar inebileceği tahmin •edilmektedir. 

Deniz sondajlarının hir hususiyeti de, daha 
zor şartlar içinde yapıldıkları için ve ayrı bir 
teknik ieahettirdikleri için, kanadakilere na
zaran derinliğine göre 2 - 3 mislinden başla
yıp, 500 metrelik derinlikler için 10 misline ka
dar daha pahalı bir yatırım gerektirmesidir. 

Sayın Oral, aksi kanaatte iseniz buraya teş
rif ettiğiniz.. 

HÜDAİ ORAL ı(Denizli) — Sayın Ölçmen, 
sizinle ilgili hir şey konuşmadık; arkadaşımla 
konuşuyoruz, sizinle alâkası yok. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Devamla — Özür dile
rim öyleyse. 

Türkiye'de de deniz sondajlarına geçilmesi 
mecburiyeti ve ağırlık verilmesi mecburiyeti 
muhakkak ki, kaçınılmaz olacaktır. 'Buna gö
re, bunun maddî portesini şimdiden hazırlaya
cağımız kanunda nazarı itibara almak mecbu
riyetini işaret etmek isterim. 

Tasarının ilkeler bölümünde Türkiyenin çı
karılabilir rezervlerinin 38,5 milyon ton oldu
ğu ve bunun 21,5 milyon tonunun halen istih
sal edilmiş olduğu 'belirtilmektedir. Bu rakam
lara göre, bu 38,5 milyon tonluk rezervin 21,5 
milyon tonu çıkarıldığına ıgöre elimizde sadece 
17 milyon tonluk bir rezervimiz kaldığı anla
şılmaktadır bu tasarının verdiği rakamlardan. 

Bu rezervin bize bugünkü tüketimimizin 
10 milyon ton civarında olduğu düşünülürse, 
ne kadar yeteceği basit bir hesap meselesidir; 
hepsini kullanmaya kalksak iki senelik ihtiya
cımızı dahi karşılamayacağı ortadadır. Önü
müzdeki 10 yıl içinde tüketimimizin bugünkü 
seviyesini muhafaza ettiği varsayımından çıka
rak, yani tüketimimizin bugün .aşağı - yukarı 
yüzde 40'mı kendi yerli kaynaklarımızdan sağ
ladığımıza göre, önümüzdeki 10 yıl içinde bu
nu sabit olarak devam ettirdiğimiz, yüzde 40'mı 
kendimiz karşılamaya devam ettirmeye karar 
verdiğimiz takdirde, Türkiyenin bugünkü re
zerv mevcudu hesaba katılarak ve bu varsa
yımdan çıkılarak 100 milyon tonluk yeni bir 
rezerve ihtiyaç vardır; Türkiyemizin önümüz
deki 10 sene kendi tüketiminin yüzde 40'mı 
kendi karşılaması kabul edildiği takdirde 100 
milyon tonluk yeni bir rezerv bulması gerek
lidir. Bu rezerv için harcanması gerekli meb
lağ, yaklaşık olarak ilgililer tarafından 10 mil
yon TL. olarak hesaplanmaktadır. Bu rakam, 
tabiî kaba bir hesap rakamıdır, daha az, daha 
yukarı da olabilir. Bir fikir vermesi bakımın
dan aşağı - yukarı 10 milyar TL.'na ihtiyaç 
olacağı hesaplanmaktadır. 

Ben Sayın Bakana Komisyonda müteaddit 
suallerimle bu meblağın mevcudolup olmadı
ğını, hükümetlerin bu meblağı bu konuya tah
sis edip edemeyeceklerini belirtmelerini rica 
ettiğim halde, Sayın Bakan bu suallerimi ce
vapsız bırakmıştır. Bu konuyu konuştuğumuz 
bugün de bu saatlerde, Hükümetin muhakkak 
bu konu üzerinde fikrini belirtmesi gerekmek-

j tedir. 100 milyon tonluk rezervi arayabilmek 
için gerekli parayı tahsis edebilecek .midir T. C. 
Hükümetleri, edemeyecekler imidir? Reformu 
sadece masa başından birtakım hesaplara daya
narak yaptırmanın imkânı yoktur. Türkiye'nin 
maddî imkânlarını, Türkiye'nin 10 yıllık, 20 yıl
lık perspektiflerini hesaba katmak, hangi ya
tırımların öncelik taşıyabileceğini, o yatırım
lara verilecek önceliklerin maddî olarak des
teklenip desteklenilmeyeceğinin hükümetler ta
rafından açıkça beyan edilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, kısaca özete çalıştı
ğım bu sayısal gerçekler zinciri karşısında Tür
kiye'nin menfaatlerinin hangi optimum nokta
sında kesiştiğini bulmamız gerekmektedir. 
T. C. Hükümetleri yükümlü oldukları yatırım
ların öncelik sırası hakkında bir garantiye gi
rebilecekler midir1? Bunu bilmemiz lâzım. Bu
günden petrol yatırımlarına verilecek önceliğin 
sonra zuhur edebilecek âcil durumlarda bozul
ma tehlikesi karşısında ne yapılacaktır? Hü
kümetler bu hususta ne düşünmektedirler? Dö
viz karşılığı hampetrol ithalinin artması, bizi 
daha zararlı ve Türkiye ekonomisi yönünden 
daha kötü bir duruma sokarsa o zaman bu so
rumluluğu kim üzerine alacaktır? Teknik bil
gimiz, know how'ımız, ekipmanımız yeterli 
anidir? Malûmumuz olan İktisadî Devlet Teşek
küllerinin çoğunda eksik olan kârlılık, rantabl 
çalışma imkânları bugünkü kârnım büyük bir 
kısmını boru hattından, yabancı şirketlerden sağ
layan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığın
da nasıl ve ne şekilde revize edilecektir? Hü
kümetler hâlâ, 12 Mart'tan ıberi İktisadî Dev
let Teşekküllerindeki revizyon üzerinde kesin 
bir görüş getirmemişlerdir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı da o İktisadî Devlet Teşek
küllerinden bir tanesidir. Bugün kârlı görün
mektedir ama kârının büyük bir kısmını pipe -
.lime Terden aldığı, yabancı şirketlerden aldığı, 
tahsil ettiği paralardan karşılamaktadır; bu
nun cevabı verilmemektedir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için diğer İktisadî Devlet Te
şekkülleri gibi hangi revizyonlar düşünülmek
tedir kârlılık prensibi için, rantabilite prensibi 
için? 

İşte elimde yabancı bir dergi var. Aliağa 
Rafinerisinden bahsediyor. Aliağa Rafinerisi 

I Sovyetler tarafından plânları ve finansmanı ya-
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siy eti olarak, kamu idaresi olarak, bugün ge
len bu tasarıyle petrol arama hakkından yok
sundur, şirket kurmaya zorlanmıştır; Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi, bir şirket. Dev
lete ait dahi olsa, tek bir şirketle yine petrol 
arayacaksınız, ama bu defa Türkiye Petrolleri 
arama ruhsatnamesi iî deijl de 16 ^laeak, ama 
50 tane şirket her biri 16'şar tane alarak gire
cek; işte tasarı bu. Reform niteliğinde olan 
tasarı bu mu, Sayın Bakan bu tasarıyı nasıl 
savunacaktır, çıkıp da? Madem böyleydi, 6326 
sayılı Petrol Kanununun hükümlerini tekrar ge
tirirdiniz, biraz redaksiyona tabi tutardınız, 
bir - iki teknik maddeyi çıkarırdınız, getirirdi
niz buraya reform diye. Kimi kandırıyorsunuz, 
kimi aldatıyorsunuz! Konu bu kadar ağırdır ve 
petrol reformu diye bir reform Parlâmentoya 
gelmiş değildi i'. Komisyon önceliği kaldırıyor, 
ruhsatname almada. Rahatlıkla ben kendi top
raklarımda petrol arayamayacağım. Niçin? Niçin, 
her yere gidip de Türkiye'nin bütün bölgelerin
de Türk Devleti, yani bu Türk halkını temsil 
eden Türk Devleti, halkını temsil eden Devlet, 
halk, kendi topraklarında petrol aramada sınır
layıcı kayıtlar içine sokulacak. Bunu nasıl sa
vunabileceksiniz? Evvelâ bu nokta üzerinde 
hassasiyetle durmak gerektiği kanısını taşıyo
rum ; bunu işaret etmek isterim. 

Tasarı, müsaade, arama veya işletme ruhsat-
namesiyle, belge alma hakkının Devlet adına 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aidoldu-
ğunn, ancak bu konudaki esaslara uygun olmak 
şartiyle Türkiye Cumhuriyeti kanımlarıyle, ya
bancı devletler mevzuatına göre tacir olan tü
zel kişilere müsaade, arama veya işletme ruhsat
namesi verilebileceğini ve bu kişilere sermayele
rinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak kaydıy-
Je ve Bakanlar Kurulu kararıylc belge verilme
sinin de mümkün olduğunu öngörmektedir. Böy
lece tasarı, 6326 sayılı Kanunda olduğu gibi, 
Devletin, kamu idareleri ve Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin petrol hakkı sahibi olmalarını ön
lemektedir. Tek kuruluşumuz olan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı vardır. O da şirkettir, 
özel hukuJk hükümlerine tabidir, devlet değildir, 
özel kişiler de orada ortaktır. Bu reform tasa
rısında, Devlete kendi topraklarında petrol ara
ma imkânı tanınmamıştır. Lütfen geliniz bu nok
tayı burada izah ediniz, açıklığa kavuşsun. Dev

let hükmî şahsiyeti olarak, tüzelkişi' olarak, ka
mu idaresi olarak, MTA veyaihut bir kamu ida
resi bir yere girecek, petrol işletecek, arayacak, 
buna imkân veriyor musunuz? Venmiyorsunuz. 
Peıtnolün özelliği var, biraz sonra ona geleceğim, 
o özellikten de bahsedeceğim. Zaten özelliği 
var diye diye bugünkü duruma geldik, petrol 
reformu adı altında bu tasarıyı buraya getirdik 
ve memleikete de biz reformları yaptık diyece
ğiz. Hayır 'bu reform değildir. 

Böylece tasarı, 6326 sayılı Kanunda olduğu 
'gilbi Devletin, kamu idareleri ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin petrol hakkı sahibi olmalarını 
"•,nİnmektedir. Tek kuruluşumuz olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyetlerine 
J M'ışıbık, yüzlerce yaibancı şirkete ve özel yerli 
şirketlere petrol hakkı sahibi olma imkânı tanı
maktadır. Yine saiha tahdidi vardır; yabancı 
şirketler, millî şirketlerimizden daiha çok Türk 
topraklarında arama ruhsatnamesi alabilecek
lerdir. Arama, işletme ve rafineri sahasında yer
li şirketler yeterli girişimlerde bulunma gücüne 
salhip değillerdir. Bu nedenle, yani Türkiye'de 
yerli bir şirketin petrol aramasının, bulmasının 
imkânı olmadığına göre, gücü yetmediğine göre, 
kim girecek: ? Münhasıran Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı adındaki tek Devlet şirketi
nin karşısına 50 - 60 tane şirket reikalbet yapmak 
suretiyle girebilecek, ruhsat alabilecekler, iste
dikleri yerde. 

Arama, işletme ve rafineri sahasında yerli 
şirketler yeterli girişimlerde bulunma gücüne 
salhip değillerdir. Bu nedenle petrol faaliyetleri, 
nıraimadan satışa kadar yaibancı şirketlerin kont
rolü altında kalmaya yine malhkûm olmaktadır. 
Bu durumda, kilit petrol sanayiimiz yaibancı 
şirketlerin baskısından kurtuiamayacaiktır. 

Tasarının 2, 6 ve 121 nci maddelerinin Ko
misyonda aldığı son biçimleriyle kamu ve özel 
teşebbüs eşitliği bir yana, özel girişime, özellik
le yaibancı şirketlere daha çok ağırlık verilmefk 
suretiyle Anayasanın 130 ncu maddesine aykırı 
bir durum yaratılmıştır. 

Tasarının, kaımunun gereğinde bütün Türki
ye arazisıinde petrol arama ve işletme imkânına 
saihiibolması, aynı arazinin bir kısmı veya bütü
nü için birden fazla tüzelkişi tarafından arama 
ruhsatnamesi istendiğinde, kamunun öncelik ka
zanması, kamu için tüm sınırlayıcı hükümlerin 
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kaldırılması ve kaınıunun bir kısım malî yüküm
lülüklerinden istisna kılınması yolundaki genel 
bir reform ilkellerinden uzaklaştığı açık seçik 
igıörül'mekte'dir. Kamuya ne önceliği verdiniz? 
Kamuya arama ruhsatnamesinde istediği yerde 
arama imkânı mı verdiniz, istediği zaman ara
ma ruhsatnamesi almak ve çalışabilmek imkânı 
balhşefrtiniz mi? Hayır, Komisyon Sözcüsü Sa
yın arkadaşım ve Hükümetin, bir noktada keli
meleri yuvarlak telâffuz etmek: suretiyle âdeta 
buradan bu reform kanunu çıkıyor havası ve
rebilmek için büyük hassasiyet içinde oldukları
nı görüyorum. Ama çıkan reform kanunu değil
dir. Çıkan; 6326 sayılı Kanunun bâzı maddele
rindeki ufak tefek teknik değişikliklerden iba-
rerttii'. 

Tasarı, 6326 sayılı Petrol Kanununun genel 
hükümlerini taşıyacak idiyse niçin Meclislere 
reform tasarısı adı altında sevk edilmiştir, anla
mak mümkün değildir. 

Tasarıda yer alan, yabancı şirketlere serma
yelerinin yarıdan fazlası Devlete aidolmak kay-
dıyle ve Bakanlar Kurulu karamyle belge veril
mesi hükmü çok sakıncalıdır. 

Tasarıyle ilgili bâzı hükümleri size eleştir
mek suretiyle ne kadar ağır hükümler getirildi
ğini ifade etmek için bunları da, bu eleştirileri 
de yapıyoruz. Şöyle ki, 6326 sayılı Petrol Ka
nununda Orıta - Doğu imtiyaz sözleşmelerine pa
ralel bir şekilde petrol ameliyatı kavramı çok 
•geniş tutulmuş, hiçbir rizikosu olmayan ve bü
yük kazançlar sağlayan rafineri ameliyeleri dıe 

' yalbancı şirketleri ve yatırımlarını teşvik gerek
çesiyle, olağanüstü teşvik rejimi getiren Petrol 
Kanunu hükümlerinden yararlandırılmıştır. 

\ Dalha sonra 6-987 sayılı Kanunla yapılmış olan 
bir değişiklikle, itlhal menşeli hampetrole yapı- ~ 
lan ameliyeler de Petrol Kanununun himaye re
jimi içine alınmış ve hattâ buna ait hüküm ka
nunun amaç maddesinde yer almıştır. Bu deği-

I sikliklerin nedeni, Hükümet ile BP, Caltex, Mo
bil vıe Shell şirketleri arasında akdedilen 
29 Mart 1957 tarihli nihaî pnoseverbaldİT. Bu 
önemli değişikliklerle petrol hakkı sahiplerinin 
ilgisi, ithal hampetroılüne yönelmiş ve arama 
yatırımları cazibesini kaybetmiştir. Arkadaşları
mızın birisi dedi ki, «arama yapmıyor, artık 
şirketler;» bu tartışmadan çok korkmuşlar şir
ketler arama yapmaz olmuşlar, petrol üretmez 
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olmuşlar. Adamlar ithal hampetrolüyle, rafine
rilerle rahat kâr peşine düştüler, nıe yapsın ara
tma yapsın da. Devlet teşekkülü gibi, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kendi ciğerin-
deki toprakları arar mı? Arasa bile bazen fazla 
petrol çeikmekten su tutuyorsa veya suya boğu-
luyorsa hiç şaşmayınız, yine bir petrol oyunun^ 
dan ibarettir. 

Bu önemli değişikliklerle petrol haikkı sahip
lerinin ilgisi ithal hampetrolüne yönelmiş ve 
arama yatırımları cazibesini kaybetmiştir. O 
kadar ki, belirli şartlar içinde kârlarının yüksek 
oluşu, yerli ham petrolde tanınmış olan geniş 
malî himayeler dahi, saptanan millî menfaatlere 
aykırı bu politika nedeniyle etkili olamamıştır. 
Adı geçen himaye marjları o kadar yüksek tu
tulmuştur ki, zaman zaman yerli hampetrol üre
ten yabancı şirketlerin yükledikleri transfer 
külfetlerinin, ithal malı hampetrole tekabbül 
eden transferlere nazaran daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 

Ulusal çıkarlara aykırı bu yanlış politika ne
deniyle özellikle bâzı yabancı şirketler ellerin
deki işletme sahalarını dahi inkişaf ettirmemiş
ler, dışarıda ürettikleri hampetrolü Türkiye'ye 
ithal ve değerlendirme imkânı veren ve büyük 
kârlar sağlayan refinaj manopolüne önem ver
mişlerdir. 

Yüksek Meclisinizin bundan evvelki Araş- » 
tırma Komisyonunda üye olan arkadaşların tan
zim ettikleri raporda Adalet Partili, Halk Par
tili, bütün partilere mensup arkadaşlar ittifat-
la yabancı Ataş Rafinerisinin tevsiinin millî 
menfaatlere aykırı olduğunu tespit etmişler ve h 
bir rapor tanzim etmişlerdi. O rapor burada- ' 
dır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya çıkan arkadaş
lar olayları, bir yanını görerek değerlendirmeye 
kalkışmamalıdırlar. Bir yanının daha bulundu
ğunu millî menfaatler açısından görmelidirler. 
O arkadaşlar, burada yanımda olan bu raporun 
bu hükümlerini, yabancı şirketlerle ilgili olan 
hükümlerini söylemiş olsalardı, durum değişik 
olurdu. 

Sayın Erol Yılmaz Akçal'm, yine Petrol 
Ofisi Anonim Ortaklığı ile ilgili bir raporu var
dır. Lütfetsinler de Adalet Partili arkadaşlarım 
o rapordaki kartel yabancı şirketlerin Türki
ye'de yaptıkları oyunları, dünyadaki oyunlarını 
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sine dayanan «tükenme payı», tamamen bir tâ
viz niteliğindedir. Devlete ait şey tükeniyor, 
diye bir de tükenme payı alacak. Bunun izahı 
mümkün değildir. Mülkiyet rejimi olan yerler
de bunun izahı mümkündür. Meselâ Amerika'da 
mümkündür, orada bu tükenme payını ileri sü
rebilirler. Ama Devlete ait ise tükenen nı'al, be
nim malım. 

Türk Vergi .mevzuatında böyle bir sistem 
mevcut değildir. Tasarının 97 nci maddesinde 
ifade olunan şekliyle tükenme payı, petrol hu
kukunda yerleşmiş - müessese olarak - ne nispî, 
ne de maliyet esasına müstenit tükenme payı 
ile ilgili olmayıp, yeni bir amortisman şekli ge
tirmektedir. Tasarı, tükenmıe payını kabul-et
mekle reform1 niteliğinde en önemli bir adımı 
atmaktan çekinmiştir. 

Tasarı, yabancı şirketler yararına «kur ga
rantisi»' ni devam ettirmektedir. Bilindiği gibi, 
petrol hakkı sahibi yabancı şirketler dışardan 
ithal ettikleri aynî ve na'kdî sermayeyi, ithal ta
rihindeki kambiyo kuru üzerinden transfer et
mektedirler. 

örneğin, 1 doların 2,80' TL. olduğu tarihte, 
100 dolarlık sermaye getiren bir şirket, 1 dola
rın 15 TL. na çıktığı tarihte bir transfer yapsa, 
1 dolara 15 TL. değil, 2,80 TL. ödeyecektir. 
Böyle bir durum, Devlet Hazinesine örneğin 
100 dolarlı'k bir transferde 1 220 TL. zarar ver
mektedir. Kur garantisi, kambiyo mevzuatımız
da ve hattâ Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nunda yeri olmayan bir sistemdir. Her ekono
minin bünyesinde ithal edilen sermayenin deva
lüasyondan ımıütevellit değer kaybını otomatik 
olarak düzenleyen bir sistem vardır. Getirilen 
sermayenin değeri belki düşmektedir. Ama ye
ni kârlar devalüe edilen paraya göre ve yüksek 
miktardan teşekkül etmektedir. Durum böyle 
olduğu içindir ki; uluslararası sermaye hare
ketleri hiçbir kur garantisine ihtiyaç duyma-1 

dan, memleketler arasında devam etmektedir. 
Örneğin, Fransa'da Amerikan sermayesi için 
hiçbir kur garantisi öngörülmemiştir. Hiçbir 
ekonomik gerekçesi olmayan kur garantisi sis
temi, hazinenin zarara girmesi sonucunu doğur
maktan başka; ithal edilen sermayenin takibin
de ve transfer muamelelerinin uygulanmasında 
büyük yönetim güçlükleri doğurmaktadır. 

'Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
sunuş konuşması, yabancı şirketleri savunur 
hava içinde, reform anlayışından uzak bir ma
hiyet taşımaktadır. .Sayın Bakan konuşmasın
da; petrol üretimimizin artış nedenini, 1954 yı
lında çıkarılan Petrol Kanunu ile yurda giren 
yabancı şirketlerin, 1961 yılından itibaren üre
time geçmiş olmalarında bulmaktadır. Yine Sa
yın Bakan, millî kuruluşumuzun - Maden Tet
kik Arama Enstitüsü dahil - 15 ayrı yerde pet
rol keşfetmiş bulunmalarına karşılık; yabancı 
şirketlerin de aynı dönemde 15 petrol keşfinde 
bulunduklarını, ifade etm'ektedir. 

Sayın Bakan, bu petrolü bölgenin Devlet 
müessesesi tarafından bulunduğuna işaret et
mekten âdeta kaçınmaktadır. Lütfensinlcr, 
«Evvelâ bu petrollü bölgeyi biz bulduk, sonra 
da yabancı şirketleri soktuk, onlar da üretime 
geçtiler. Tekniklerini ve güçlüklerini getirdi
ler» deyin bari. Sanki adamlar Türkiye'ye gel
mişler, hiç petrol olmayan yerde petrol bulmuş
lar, gibi bir havayla lütfettiler, burada konuş
ma yaptılar. 

Hemen ifade edelim ki; Türkiye'de bugün 
yabancıların petrol ürettikleri sahaların petrol
lü bölge olduğunu tespit eden bir Devlet kuru
lusu olan, Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür. 
MTA'nın petrollü olarak saptadığı ve ilân et
tiği 5 nci Bölge dışında, yabancı şirketler pet
rol bulup üretmemişlerdir. 1961 yılından sonra 
üretilen hampetrol bu bölgelerden üretilmiştir. 
18 yıldır Türkiye'de bulunan yabancı şirketle
rin, 5 nci Bölge dışında önemli bir petrol keşfi 
ve üretimi yapmamalarının nedenini, Sayın Ba
kanın izah etmesi gerekirdi. Millî kuruluşumuz 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 5 nci Böl
gede petrol üretimi yapmaktadır. 

Yabancı şirketlerin bu bölgelerde petrol 
ürettikleri sahalar bu millî şirketimize verilmiş 
bulunsaydı, aynı üretimi millî şirketimizin de 
yapmaması için sebep yoktu. Yabancıların, 
özellikle 5 nci Bölgede petrol keşfinde bulun
dukları sahaların keşif tarihleri de 1961 - 1965 
yıllarınaadır. Bu yıllar, millî maden ve petrol 
dâvasının kamuoyuna maledildiği yıllardır. 
Üretimin 1965 yılmdadan sonra artmasında, ya
bancı şirketler üzerinde yapılan tartışmaların 
bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. 

18 yıldan beri, ülkemizde millî kuruluşun 
bulunduğu petrollü saha dışında, tek petrollü 
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saha bulmayan ve ürettikleri yerli Türk hanı-
petrolünden büyük kazançlar sağlayarak, ülke
mize ait olması gereken iktisadî değerleri dışa
rıya transfer eden yabancı şirketlerin yararlı 
olduğunu savunmak mümkün değildir. 

Yabancı şirketlerin üretimlerinin artması 
nedenlerinden birisi de, petrol boru hattının 
yapılmasıdır. Boru hattının kendileri tarafın
dan yapılması gerektiğini yıllarca savunan ya
bancı şirketlerin bu talepleri reddedilerek, 1964 
yılında millî kuruluşumuza boru hattı yapma 
belgesinin verilmesinin ne kadar yerinde ve isa
betli bir davranış olduğu, bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. 1964 yılında petrol boru hattını, ya
bancı şirketler yapmak istemişlerdi. Onlarla 
ortak veya yabancı şirketler «Biz yaparız» de
yip de böyle bir belge almak hakları vardı; ve
rilmiş olsaydı, bugün bundan doğacak olan 
mienfaatler,. kârlar yabancı şirketlere ait ola
caktı. 

Yıllarca ithal hampetrolünü kendi ilân ve 
tespit ettikleri fiyat üzerinden Türkiye'ye so
karak, ülkemize büyük zarar veren yabancı şir
ketlerin yararlı olduğunu savunabilmenin anla
mı yoktur. Yıllarca, afişe fiyatlar üzerinden 
Türkiye'ye hampetrol ithal etmişler; pmsever-
bal hükümlerini bizim gözümüzün önüne kov
muşlar ve böylelikle, kendi tespit ettikleri fi
yatlardan istedikleri gibi Türkiye'ye petrol sok
muşlardır. Diğer yabancı devletlere indirimli 
petrol satan şirketlerin, Türkiye'ye pahalı pet
rol getirmiş olmaları yıllarca savunuldu, .mü
cadelesi yapıldı ve Parlâmentoda yapılan bu 
tartışmaların sonucu olarak da indirimler ya
pıldı. % 1 dahi indirim yapmanın mümkün ol
madığını savunan yabancı şirketler, uzun bir 
süre sonra, % 22'ye varan bir indirimi kabul et
meye mecbur oldular. 

Yabancı şirketlerin üretimlerinin artması 
nedenlerinin birisi de, petrol boru hattının ya
pılmasıdır. Yıllarca ithal edilmiş hampetrol ün, 
kendi ilân ve tespit ettikleri fiyatlar üzerinden 
Türkiye'ye sokarak, ülkemize büyük zarar ve
ren yabancı şirketlerin yararlı olduğunu savu
nabilmenin anlamı da yoktur. Bir Hükümet 
üyesinin, böyle bir hava içinde sunuş konuşma
sı yapması da, gerçekten üzüntü vericidir. Sa
yın Bakanım, yabancı şirketlerin durumunun 
tartışma konusu yapılmasının, bu şirketlerin ara

ma faaliyetlerini yavaşlatmalarına sebep olduğu 
yolundaki görüşme de katılmak mümkün değil
dir. Yabancı şirketler bugüne kadar kendi güç
leriyle birçok iktisadî değer taşıyan 5 nci Bölge 
dışında bir petrollü saha bulmamışlardır ki, ara
maların büyük bir değer taşıması söz konusu 
olabilsin. 

Kesin olarak bilinmelidir ki; ülkemizde her 
türlü fedakârlığı yaparak, petrollü saha keşfini 
yapabilecek kuruluş, .millî kuruluşlardır. Bu
gün, geçen yıllara oranla teknik ve personel, 
gücü daha da artmış bulunan Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına, arama yapması için 
daha geniş yatırım olanakları tanındığı takdir
de, yeni sahaların keşfedilmemesi için hiçbir 
sebep yoktur. Arama, araştırma lâboratuvar-
1 arını dışardan her zaman sağlamak mümkün
dür. 

Yabancı şirketlerin Türkiye'de kalm'asıyle 
petrol, bulunacağını sanmak, bir hayal ve gaflet 
mahsulüdür. «Sayın Bakan konuşmasında, «ya
bancı teşebbüslerin çalışmasından müstağni ka
lamayız,» dermektedirler. Buna katılmıyoruz. Bu 
görüşle hazırlanan bir tasarının da, reform ni
teliğine sahip olamayacağı kanısındayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi, 1954 yılında ka
bul edilen ve halen yürürlükte bulunan Petrol 
Kanununun, millî menfaatlerimizi zedeleyici, 
malî ve hukukî kapitükr hükümler taşıdığını, 
petrol kaynaklarımızın aranması ve işletilmesi, 
tasfiyesi ve dağıtımında yabancı şirketlere ge
niş yetkiler tanıdığım, Türk Devletini kendi 
ülkesinde devlet haklarından yoksun kılıcı ya 
da sınırlayıcı hükümler getirdiğini, yabancı şir
ketler yararına imtiyaz, ve monopol tesis ettiği
ni belirtmiş ve Anayasamızın 130 ncu maddesi
nin öngördüğü köklü reformların yapılmasında 
direnmiş ve bunu da önermişti. Cumhuriyet 
Halk Partisinin bu görüşünün ne kadar haklı 
olduğu 1954 yılından bu yana izlediği politika 
ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Petrol kaynaklarımızın aranması, işletilmesi 
ve tasfiye edilmesinde finansman desteğine ve 
üstün teknolojiye ihtiyaç duyulduğu iddiası 
hiçbir zaman yabancı şirketlerin petrol kay
naklarımızın üzerinde hak sahibi olmalarına yol 
açamaz. 

Bilgi ve teknik satmalmabilir, ancak; bir 
yabancıya yıllarca sürecek ve Türk ekonomisi-
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-jjy^a3İd> îi$aio!M«i^ 

Irâaı,İ9kıiLîi89«sKa*kldav;sa'WiiiJifel«d. rBfrrarrakjatradım. 
4ı^^iQm3p^]laıiBİTp'fit[i'Oİü?foı!Mf'Iprsıe i km yJnlamcsu 
- otaalsmöray aıt&rmlaafiBril aiul/sü%6h'siiiia nirfnssş niaedDi -

- ^ j Ç / ^ f f ^ y ^ ^ ^ S ^ I . W 4 M i f e n " ^ ^ ^ « f f î ı a 

-t9q JPBIBIO iagtBbi rrn;^?I ./[BTBIO joyi^b'? \)w. 
-nnBlîT'Bfi iîmıırrf honltfit ov om+ob'! .Bımıtı; lot 

.'iıİ8irc![r>îfr;rcf niTrnloy»»f,ni> 

»bfîrbfoa «tim liğob toIvoCI B[> o roîfl» 
bMiîdfiR .ıiJ?o.t>[.9r.fTlrTf.t9̂  otov, BJIO madm; »rlcf 
Tİd srnff»v Jdl^ rrnşrtlo obBÎr B!> BfrrnBffiKİlföî 
taarlm Ot BflriRirbrmjI îdim jftnT îîot ;ııhi}»f<" 
rtitoyltfş rorı-fî 

'dnoB'Ojfolmofn *ro«ib ,mrm[vr>hnv.'îR rlto^oCl 

hJ^# io la§ l^ î i^^^ 5{otol 
ronBd^:ŞKü^^cf-̂ YPflt3fD)4rrEçA'aı̂ arij;Kaaıi!t«{tfl.B t a n 

rısı üzerindeki mii^âlkpMPÖeııâa^M^iJiiıoal.^hlşıı 
. devam ediyoruz. , r r . n rvtosârı lQ'iToq jiirvjrd .ontolojim «rmliîJİ. ıtorj „ .EomMy/m^erÇıi.almısnr. w r , u^rrmb BJJIA'İT ,,«ıEırîırrol93irrx jraobn.ttO ^înnmrrn , Çmııihurıyet Halk Partisi CmıIm adma >jayın .BJûrjrılov^ oüft.rt-ol'toıvob »sbtoJoîllı/ ISBQ. ıdn$ . Hıiidaı "OraL Iptfyurmnız etendim;. gorusuıen^ı -ot Fo'rtşCT r/iiRDtrJr.tnar .TBV 'lom'/ibiftıı Jinvıra tannamlayıınız. r >r. . r r . . . ' o. H/'F^dıyg^ ifiıflîrafiıütr'ta, 
-o([DeQDâ£flfi)ti5XşiiSû̂ ıiiî BâSşkanydiîğçrf'Mî .ifrrkâklaşla-
-arnflfla; sdfoatatiç|4h bs|iau3isş:rıitxkığrirn- li-ttot^Mâ^'a 

§n anxiat|BfeiiıbpfeçL cfejssiiiMareli-yBHaıiöaır'iohöft oîyb 

-riiattia«n0ijgMa^x^:İ idfy^a:hk^la$M£dttı©9© stnda-
-Ir^sitâ ^JCttJt/C^MfîîÖmio^etötİİ^teBÖi. $ifKHÎvj£r-
j-neo^tpgsıı^BjbçteOTTaıj. 8&lafa#9ta1ffllw9$le i d iy im 

BAŞKAN — Sayın ©.nal),9bİ5İsdrika'kfl'i82Diata-
l>-âjnıt̂  h&iw$ı.hdnm dWafiff-oaE^ekiT^eflMid©n?. 
jı I iv B sHt5£fâÖl OâMJa a(D ürafcjft^-fî ij^aıflm rsâratî&a -
j?xWsrİstoa.fil̂ 6i«£{£^OTÛİDi$oo5lot9g uâ rÂRbmmfüI 
|-9v >BlA§KAoMıi«waŞsllı̂ aİEroiirçafBİz ieföAdftsmiittejile-
\aw-&am'wAjimmizl bıisnatup. mfeiıdâaajl tolvoCE ,no*ı 
-ihı- ^ODMa©HAIiIi^Dffl^ıa«ÖH^offtIiyi^ ^em^i©ı; 
4«a.atf>l:W0fhî.tJ©ğd4flmd(eie]flî  tofraüıl 
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«İşin bu icapları ve şimdiye kadar edindiği
miz tecrübeler, yeni petrol kaynaklarımızın ih
tiyacımız olan sürat ve vüsatte bulunup işletil
mesinin Devlet eliyle ve parasıyle başarılaıma-
yacağı merkezindedir.» 

Şimdi Sayın Bakana bir sual tevcih etmek 
isterim. Bugün getirilen tasarıda, G32!6 sayılı 
Kanundaki bu gerekçeye katılmakta mıdırlar? 
Katılmıyorlar ise, Devlet kesimine öncelik ve
ren, Devlet kesiminin petrol kaynaklarıımızm 
aranıp, işletilmesinde yetkili olmasına dair hü
kümler tasarıya niçin konmamıştır? Ya da ni
çin yeteri kadar tasarıda yer almamıştır? 

6326 sayılı Kanunun gerelkçesinde aynen : 
«Bu itibarla ecnebi sermayeyi yerli sermaye ile 
iştirake iebaretmek, bir taraftan bu işe yatırı
lacak yerli sermayenin bulunamayacağı, bir ta
raftan da yabancı sermayenin daha bidayette 
böyle bir kayıtla karşılanmasının üzerinde do
ğuracağı tesirin (müspet olmayacağı ımülâhaza-
lanyıe isabetli bulunmamıştır.» denilmekte ve 
gerekçe devam etmekte, «Yeterki, memleketi-
mizin şartları, bu şirketlerin». Yani petrol ya
taklarının aranmasıyle ilk zamanlarda, hemen, 
münhasıran yabancı şirketler alâlkalanabileeek-
lerdir, «Yeterki, memleketimizin şartları bu şir
ketlerin çalışmasına müsaade etsin ve petrol 
keşfi ihtimali bulunan diğer yabancı memle
ketlerden daha elverişli bulunsun.» 

6326 sayılı Kanun bu gerekçe ile sevk edil
miş idi. Anayasamızın 130 neu maddesine ni
çin bu gerekçe ayikırıdır? Anayasamızın 130 ncu 
maddesinde ise, «Tabiî servetler ve kaynakları, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bun
ların aranması ve işletilmesi halkkı Devlete 
aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun 
açık iznine bağlıdır.!» denmektedir. 

Biraz evvelki sözcü arkadaşlarumızm itiraz 
ettikleri nokta 2 nci fıkradır. Anayasanın 130 
ncu maddesinin gerekçesini aynen size arz edi
yorum. 

«Millî servet ve kaynakların esas itibariyle 
Devlet tarafından aranması ve işletilmesi bu 
servet ve Ikaynaklarm hukukî niteliklerinin 
sosyal, ekonomik ve stratejik önemlerinin tabiî 
neticesidir.» 

öyle ise şimdi bir sual tevcih ediyorum. 
Petrol sosyal, elkonomik ve stratejik önemi hais 

bir maddedir. Bu gerekçeye göre, petrolün 792 
sayılı Kanunda olduğu gibi, 1926 yılında çıka
rılmış 792 sayılı Petrol Kanununda olduğu gibi 
Devlet eliyle aranması ve işletilmesi sosyal, 
•ekonomik ve stratejik öneminin tabiî bir sonu
ncudur. Böyle olduğuna göre, yeni Petrol kanu
nu tasarısında bu hükme yer verilmesi ve asıl 
olan 1 nci maddedeki unsurların yerine getiril
mesi gerekir idi. Oysaki, buna önem verilıme-
miş ve yabancı yerli şirketler konusunda daha 
çok ağırlık verilerek Devlet kendi toprakların
da petrol arama hakkına sahibolacak duruma 
getirilmemiştir. Devlet, petrol arayabilmek için 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şirket kura
caktır, yani bir anonim ortaklık kuracaktır; 
maddede yer almıştır. 6327 sayılı Kanunla ku
rulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu 
görevi yapacaktır. Bunun dışında Devlet hük
mü şahsiyet olarak, kamu idaresi olarak pet
rol arama, işletme ve rafineri kurma hakların
dan yoksun bırakılmıştır. 

«Efendim o da Devlet değil mi?» şeklinde 
bir anlam orta yere getirilmektedir. Sabahki 
konuşmamda da ifade ettiğim gibi, yalnız bir 
bölgede tek Türk millî kuruluşuna 16 ruhsat 
alabilme yetkisi verirken, 100 yabancı şirketin 
her birisine 16'şar arama ruhsatı verilebilmek 
imfeânı tekrar getirilmiş; böylece tasarı reform 
niteliklerinden uzak, hiçbir yenilik ihtiva et
meyen, Anayasanın öngördüğü köklü değişik
likleri önermeımiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer memleketlerde 
bu nasıl? Biliyorsunuz Meksika'dan bu devlet-
leştirildi. Bu arada İtalya'da Po vadisinde ara
ma yapmak hakkı münhasıran ENİ adındaki 
millî firmasına verildi ve böylelikle diğer dev
letler de, Fransa'da da kamuya öncelik veri
lerek kamunun inisiyatifi olmadan herhangi 
bir arama sahasına, maden ve petrole yabancı 
şirketlerin girmesi önlendi. 

Geri kalmış ülkelerde, büyük petrol rezervi 
bulunan Ortadoğu ülkelerinde, Irak'ta olduğu 
gibi bâzı ülkelerde, devletleştirme yolunda, 
büyük hareketler var. Buralardaki petrol re
zervlerinin durumu da bilinmektedir. 

Şimdi, sabahleyin bâzı arkadaşlarımızın de
ğindiği b i r - ik i noktaya da değinmek sure
tiyle sözlerime son vermeye çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, yatırımlarla ilgili ı 
olarak, aramalarla ilgili olarak şunu ifade et
mek isterim. Dünyada 1965 yılında aramalara 
ayrılan, dünya şirketlerinin aramalara ayırdık
ları miktar 1,2 milyar dolardır. 18 yılda ya
bancı şirketlerin Türkiye'de arama sahasına 
ortalama yılda ayırdıkları miktar 60 milyon li
ra ; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
18 yıldan beri aramalara yaptığı yatırım mik
tarı 1,3 milyar lira, yine 18 yılda ortalama 
60 - 70 milyon lira yatırım yapmış bulunuyor. 
Yabancı şirketlerle tek millî şirketimiz arasın
da aramalara yapılan yatırım bakımından hiç 
bir fark yok. Biz kendi gücümüzle aramalara 
60 milyon lira ortalama yatırım yapmışız, ya
bancılar da 60 milyon, liralık bir yatırım yap
mışlar. Aramalarla ilgili oilarak yabancılara ı 
öncelik verilmesinin sebeplerini izah ederlerse 
biz de kendilerine gerekli cevabı arz etmeye 
çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1971 yı
lma kadar -1971 dâhil- 13 682 000 ton yak
laşık olarak yabancı şirketler petrol üretmiş
lerdir. Bu üretilen petrolün tonunda 5 dolar 
kâr hesabıyla ele alırsak 75 milyon dolar kâr-

'ları vardır. Transfer haklarını düşünürsek 
255 milyon dolarlık bir transfer hakları doğar. 
Rafineri işletme kârlarıyla beraber diğer kâr
ları ele alırsanız açıktan 4 ilâ 5 milyar liralık 
bir menfaat elde etmişlerdir, Türk doğal kay
naklarından. 

Değerli arkadaşlarım, fakir bir milletin bu 
kadar büvük bir parayı yabancılara vermesi, ' 
onun kalkınmasının kösteklendiği yolundaki 
kanaati arımızı kuvvetlendirmeye yarar. Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da 10 milyon 
tona yakın bir üretim yapmış bulunmaktadır. J 
Bütün bunların sonucunda şunu ifade etmek i-
istiyorum : Petrol Kanununun, Anayasanın 
öngördüğü reform niteliklerini taşıyabilmesi 
için her şeyden önce petrol kaynaklarımızın, 
anaıkilit sanayiimizi teşkil edecek petrol kay- j 
naklarımızm Devletin elinde bulunması gere
kir. Bu Devletin elinde bulunması gerektiğini i 
ifade ederken bâzı arkadaşlarımın bu konu ile 
ilgili 1 - 2 görüşüne de cevap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım dediler ki, «bu Dev- | 
letleştirme konusu sol propagandaların, sol 
çevrelerin yapmış olduğu sloganlarla ilgilidir. 
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Sol, (yalnız sol, aşırı sol değil) bu propagan
daları yapıyor.» 

Kendilerine şunu ifade ediyorum: Cumhu
riyet Halk Partisi olarak ortanın solunda bir 
siyasî örgüte mensup arkadaşınızım. Bizim 
doğaıl kaynaklarımızın, petrol kaynaklarımı
zın Devlet eliyle aranması ve işletilmesi ve de
ğerlendirilmesi görüşümüz 1935 yılından beri 
Atatürk tarafından kabul edilmiş, uygulanmış 
792 sayılı Petrol Kanunundaki devletçilik an
layışıyla bugüne kadar devam edip gelmekte
dir. Binaenaleyh, bu Devletçilik anlayışımızı 
hiç bir zaman aşırı sol anlamında tefsir ederek 
burada aşırı sol sloganlara mesağ verdiği yo
lundaki görüşlere katılmak mümkün değildir. 
Yalnız şunu ifade etmek istiyorum: Doğal 
kaynaklar toplum yararına iş/letilmediği müd
detçe, doğal kaynaklarda yabancı kontrolü 
devam ettiği müddetçe, doğal kaynaklardaki 
hammadde üretimi Türk halkının istifadesi 
için, sanayimizin kalkınması için yeterli şe
kilde işletilmediği takdirde Türkiye'nin bağım
sız ekonom topluluğuna geçmesi, sanayi top
luluğuna geçmesi mümkün değişidir. Ekono
mik güç, siyasal gücü birlikte götürür. Bu 
nedenlerle toplum yararına olan konularda top
lumsal düşüncelerimizi bütün gücümüzle kamu 
oyunda oluşturduktan sonra doğaıl kaynakları
mızın toplum yararına çalıştırılabilmesi için 
Devlet eliyle işletilmesi konusunda Devletin 
doğrudan doğruya Türk halkına müteveccih 
olan çalışmalarında yardımcı olmak hepimiz 
için en önemli bir konudur ve bu anlayış için
de doğal kaynaklarla ilgili olarak ve bu ara
da Petrol Reformu kanun tasarısında yer al
ması lâzım gelen reform ilkelerinin bu anlayı
şın ışığı altında yer alması gerektiği kanısını 
tekrar ifade eder, Cumhuriyet Halk Partisi 
adma hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu 
adına Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz efen
dim. 

C. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve-
kilıleri; 

Müzakeresine devam ettiğimiz Petrol Re
formu kanun tasarısından oldukça farklı bir 
anlayışı gerektirir mahiyettedir. Petrol konu-
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sunda yıllardan beri ortaya atılan fikirlerin 
çoğunda gerçekçilikten uzak, hissî ve. siyasî 
hedef ve yönü ağır görüşler hâkim olmuştur. 
Bu görüşlerin kuvvet bullmasmdaki propagan
daya, kabul etmeli ki, 6326 sayılı Petrol Ka
nununa konulan hükümlerin de, uygulamanın 
da yardımcı olduğu bir gerçektir. 

Petrol ürünleri ticarî bir meta olduğu ka
dar, stratejik etki ve değeri de çok önemli 
olan bir madde bullunduğundan, uluslararası 
ekonomik alandaki mücadele gücü yanında, si
yasî ağıriığmm da düşünülmesi lazı'mgelen bir 
enerji maddesidir. Bu itibarla 1954 yılında 
neşredilen ve 1957 yılında tadilen meriyete ko
nan kanunun 2 nci maddesindeki hüküm ger
çekleri bir tarafa bırakarak tamamıyle ticarî 
bir gayeyi öngördüğünden, siyasî baskılar 
karşısında savunulması güç bir duruma düş
müştür. Zira siyasî etkenlerin dikkate alın
ması halinde böyle bir hükmün kanunda yer 
almasını izah etmek de kolay değildir. Bu ka
nunun maksadı; «Türkiye Cumhuriyeti petrol 
kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırım
larıyla süratle, fasılasız ve verimli bir şekil
de geliştirilip kıymetlendirilmesini ve bu mak
sada uygun olduğu nispette Türkiye dâhilin
de yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol 
ameliyatının aynı surette inkişafını sağlamak
tadır» esasını getirmekle inisiyatifi yabancı 
petrol şirketlerinin genel politikalarına bırak
makta, ihtisaslaşma çabasındaki Devlet kuru
luşlarını daha da güçsüz kılmaktadır. Bu şart
lar altında kamu kuruluşuna dönerek «Neden 
şirketler kadar gelişemiyorsun» demek de zan
nederim ki, yersiz ve anlamsızdır. Yabancı 
şirketlere bu önceliğin verilmiş bulunmasına 
rağmen, petrol aramada ve işletmede bütün 
özel teşebbüsün gösterdiği gayretin tek bir 
Devlet kuruluşunun gayretinden daha az ol
duğu da rakamlarla belirlidir. 

Biraz evvel arz ettiğim madde, zamanının 
görüşünü yansıtabilir; faikat bunun 1961 Ana
yasasıyla dengesmi ciddiyetle kurmamız da 
bize düşen bir görevdir. Bu maddenin tedvi
ninden sonra hazırlanmış olan Anayasanın şart
ları, zorlama bir yoruma tâbi tutulmadan 
uygulanmalıdır. Anayasanın 130 ncu maddesi; 
«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 

işletilmesi hakkı Devlete aittir» hükmünü ge
tirmekle ve sadece bu iki fıkrayla bu sahada 
Devlet teşekkülüne bir öncelik vermektedir. 
Kanunun 1 nci fıkrası böyledir ve mütaakıp 
fıkraları da buna dayalı olmak üzere önceliği 
Devlete; fakat bundan sonraki işletme hakla
rını da özel teşebbüse bırakmaktadır. Önü
müzdeki bu tasarıyla da Anayasanın bu gereği 
ve bir de 6326 sayılı Kanunun 1 nci maddesin
deki hüküm yerine getirilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan 1964 yılında Kıbrıs bunalı
mı ile karşılaşıldığı bir sırada jet yakıtına olan 
ihtiyacın karşılanmasında yabancı şirketlerin 
uluslararası politikadan etkilenerek veya teba-
sı oldukları devletlerin genel politikası yönün
de hareket etmelerinden duyulan sıkıntılar da 
henüz unutulmamıştır. Bu da, yabancı şir
ketlere gösterilen itimadın tabiî bir sonucudur. 
Biz, yabancı şirketlere Türkiye'nin yeraltı 
servetlerini süratle aramaları, bulmaları ve iş
letmeleri için teşvik kanunu getirmişiz, sami
miyetle buna da inanmışız. Fakat şirketlerin 
genel politikalarında böyle bir millî heyecan, 
hedef hiç bir zaman teşekkül etmemiştir ve 
yer de almamıştır. 

Burada yabancı şirketleri kınamaya da lü
zum yoktur. Onun yaptığı şey, kendisine ta
nınan hakların sonuna kadar istimalidir. Çı
karları nasıl şekillenirse öyle hareket etmek 
mecburiyetindedir. Buna karşı tedbirin düşü
nülmesi de ancak bize, Devletimize düşer. Bu 
tecrübeler de bizi, enerji politikasında insi-
yatifi yabancı şirketlerin elinden alarak millî 
kuruluşlara vermek düşüncesine sevketmdştir. 

Bu bakımdan, petrol kaynaklarının arama 
ve işletilmesinden perakende satışına kadar ye
ni bir politikanın uygulanmasını sağlayacak ve 
bu konuda daha ihtisaslaşmış, bütün değişik 
faaliyetleri bir elde toplayan bir kuruluşa önce
lik verecek olan bu tasarı, Hükümetin önerdi
ği ölçüler içinde geç kalmış bir değişiklik ola
rak da görülmektedir. 

Bu itibarla biz, yeniliği reform olarak nite
lemeyi gereksiz bir yakıştırma olarak da gör
mekteyiz. Değişikliğin niteliği reform sözcü
ğünün kapsadığı geniş anlam çapında değildir. 
Bu nitelik itibariyle tasarı, reform tasarısı gi
bi duygusal bir espri içinde telâkki edilmeme-
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li, mevcut kanunda tecrübelere dayalı olarak 
yapılması gerekli bir değişiklik mahiyetinde 
telâkki edilmelidir. 

Bu tasarının en önemli maddeleri 2 nci, 
6 ncı ve 121 nci maddeleri değiştiren hüküm
lerdir. Hükümet teklifi, Devleti arama ve 
işiletme yapmaktan ve özerk teşebbüse rakip 
olmaktan alıkoyan esas unsuru değiştirmekte
dir. Böyle bir güç, uluslararası siyasal buna
lımlarda da muhtemel baskılara karşı Devlet 
müesseselerini güçlendirmek anlamına gelir. 
Ancak, geçici komisyon, 2 nci maddeyi kabul 
etmekle beraber onun bir uygulama maddesi 
olan 121 nci maddede Hükümet teklifini değiş
tirerek kamu kuruluşunun arama hakkını sınır 
koymaya uygun görmüştür. 

Böylece komisyonun yaptığı değişiklikle 2 
nci maddeye getirilen yeni hüviyet ve insiya-
tif değişikliği tekrar önemini kaybeder bir ma
hiyet arz etmiştir. 

Devlet, kendi özşirketine bilhassa onun 
gelişmesi ve kuvvetlenmesi gereken dönemler
de gücünü kısıtlayıcı tahditler koymamalı
dır. Bu gibi tahditler, ancak özel teşebbüsün 
güçlü Devlet kuruluşları karşısında ezilmemesi 
yolunda bir politika izlendiği zaman düşünü
lebilir. Petrol sahasında her bakımdan güçlü 
ve himayeye hiç bir surette muhtaç olmayan 
ve 18 senedir de yeterinden fazla korunan 
yabancı şirketler karşısında artık, «Türkiye'de 
petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarru
fu altındadır,» hükmü gerekli koşullarıyla ye
rine getirilmelidir. Yabancı petrol şirketleri
nin bu değişiklikten ürküntü duyarak serma
ye getirmekten, yatırım yapmaktan imtina 
edecekleri gibi, eski bir tartışmaya başlama
nın de yeri yoktur. Petrolün arkasındaki ya
bancı sermaye, devletlerle uğraşan, fırsatını 
bulduğu zaman da baş almasını bilen güçte bir 
sermayedir, teşekküldür. Bunun için bu ser
mayeyi ürkütmek haddizatında mümkün değil
dir. Yabancı sermaye Türkiye'de geniş ve zen
gin rezervler bulabilmiş olsaydı, bunun aran
ması ve işletilmesinde göstereceği tepki, neza
ket kurallarına dahi müracaat etmeyecek ka
dar gerçekçi olacağına da şüphemiz yoktur. 

Bu bakımdan, 121 nci madde asgarî Hü
kümetin teklifinde olduğu şekliyle kabul edil
melidir. Böyle olduğu takdirde Devlet kuru-

| luşilanna öncelik verilmesi, şartsız bir şekilde 
tahakkuk ettirilmiş olacaktır. Bu sadece bir 
güçlendirmedir. 

Tekrar edelim ki, eşitlik ilkesi adı altın
da Türkiye'nin kendi petrol kaynakları üzerin
de tasarrufunu kısıtlayarak çalışmalarını, ham-
flielerîni ve muhtemel bulgularını engelleyen, 
insiyartfifi münhasıran bendi genel petrol po-

I litikasma göre yürüten yabancı şirketlere bı-
I rakan ve bunları araana ve üretimin yerine, 
I zaman zaman ham petrol ithaline dönük bir 

rafinaj monopulünü teşvik eden 6326 sayılı 
Kanunu, artık kendi gücümüzle değerlendir
me olanağına sahip bir haille getirmek zorun
ludur. Bu, yabancı şirketleri devletleştirme 
anlamına değildir. Kaldı ki, petrol ile ilgili 
Meclis araştırmasının tavsiyelerimi de dikkate 
almak bu Meclisin bir vazifesi olmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının diğer bir 
I hedefi ve anlamı da rafinajda kamu kuruluşu-
I nun gücünü artırabilmektir. Bugünkü rafineri i 

üretim kapasiteleri Aliağa rafinerisinin hizme-1 
te girmesiyle 14,2 milyon tona ulaşmaktadır, i 
Devlet kuruluşlarının rafineri imkânı güçlü ve 

I sıhhatli bir rekabet şartını iktüsabettiği zaman I 
yabancı şirket elindeki rafineri ile ilişMlerin/ 
daha ölçülü ve güvenli olacağına da inanmak-

I tayız. 
I Bu kanaatle bir kere daha ifade edelim ki, 
I müktesep haklara tümden karşı katı bir anla-
I yışla özel teşebbüsü ortadan kaldırma gibi -bir 

öneride bulunmamaktayız. Bugün için bunun 
I lüzumuna da, faydasına da kaani değiliz, bade

ce 18 yıldır verilmiş olan a g n j m - k â n j v e j m t i ^ 
I yazların karşısında devlet kuruluşlarına eşit 
I bir rekabet imkânının verilmesini istiyoruz ve 

tasarıyı da bu anlamda telâkki ediyoruz. 

Ayrıca, Türkiye'de bugüne kadar tespit edi-
I len petrol kaynaklarının iddia edildiği politika-
I da sık sik kullanıldığı gibi, zengin yataklar ha-
I linde olmadığı da hepimizce malûmdur. Hiç de

ğilse şimdiye kadar bunu ispatlayan gerçek ra-
I kamların bulunmadığını ve takriben 40 milyon 
I tonluk bir rezervin yarısından fazlasının da çı

karıldığını bilmekteyiz. Bu bakımdan çok zen-
I gin petrol yataklarımızın bulunduğunu ve ya-
I bancı şirketlerin de bir sömürü düzeni kurduğu 

gibi temelsiz varsayımlardan da hareket et-
I memekteyiz. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Kanu
nu ile kabul edildiği gibi, kamunun petrol ara
ma, üretim, taşıma, dağıtım ve satış fiyatlarının 
tek bir kamu kuruluşunda toplanması öngörül
müş, yeni kurulacak tesislerin, kamu kuruluş
ları tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanma
sı ve bununla birlikte uzun dönem petrol ürün
leri yurt içi talebinin düzenli ve sürekli karşı
lanabilmesi için de Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının uluslararası ilişkilerinin geliştiril
mesi ve güçlendirilmesi arzu edilmiştir. 

Sabahleyin Bayın Kılıç arkadaşımızın bu 
tavsiyenin sadece 'birinci paragrafını okuması, 
ikinci paragrafını okumaması dikkatimi çekti. 
Gerçekten, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
kanunuyla kabul ettiğimiz ilkelerin birinci mad
desinde bar şirket, tek elde toplanan bir millî 
şirket meydana getirmek amacı ıgüdülürken an
cak onun öteki maddesi bize Meclise bu kanu
nu yapmada bâzı yetkiler vermekte, hattâ yön
ler göstermektedir. O da, uluslararası ilişkiler
de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (ge
liştirilmesi ve güçlendirilmesi meselesidir. Eğer 

cümleleri birbiriyle bağlı olarak kabul ede
cek olursak, kabul etmiş olduğumuz Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının petrolle ilgili 
ilkelerinin son fıkrasında, böyle bir teşekkülün 
uluslararası bir 'güçlendirilmeye de ye te r i ka
nun getirmeye mecbur olduğumuzu ifade etmek
tedir. Bu bakımdan Sayın Kılıç'm sabahki ko
nuşmasının birinci kısmı ile ikinci kısmını bu
rada böylelikle ben bağlamış olmaktayım. Aksi 
halde bir plân kanununda ilke olarak benim
sediğimiz unsurlar, uygulama kanununda güç
lü karşılığını bulmayacak, işe yaramaz, sade
ce kâğıt üzerinde vaz'edilmiş aldatıcı hükümler 
^olarak kalacaktır. 

Türkiye petrol aramasında, Maden Tetkik 
ve Araıma Enstitüsünün gayretleri de büyüktür. 
Bu sahada yeteri kadar bir tecrübe ve bilgi 
birikimi de elde edildiğini anlamaktayım. 

i Bu vesileyle Hükümetten öğrenmek iısıtediği-
? imiz bir husus vardır. Bu kanun tasarısı ile 
1 petrol sahasındaki kamu kuruluşlarına yeni 
i bir teşkilâtlanma ve güçlenme imkânı verilir-
\ ken, MTA'nın petrol arama hizmetlerinden ya-
1 rarlanmaik ve bu suretle petrol aramada kâr il

kesiyle hareket etmeden, yurt çapında rezerv 
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tespitinde yeni bir imkân yaratılması düşünül
mekte midir? 

Türkiye'nin bilinen kaynaklarının sınırlı ol
ması dolayısıyle petrol aramada ve dar hav
zaların tespitinde böyle bir kuruluş rantabl 
olabilir mi, veya bunun ötesinde, bütün petrol 
varlığımızın tespitinde yardımcı bir unsur rolü 
oynayabilir mi? 

Bu hususta Hükümetin vereceği bilgilere pe
şinen teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan tüketi
min hızlı bir tempo ile artmakta olması diğer 
taraftan dünya ekonomik konjoktürü ile ilgili 
olarak hampetrol fiyatlarının son iki yılda ta
rihinde görülmemiş artışlar göstermesi, hampet-
rolün ödemeler dengesindeki olumsuz etkilerini 
ve millî ekonomimize yükümünün her yıl bü
yük oranlarda artmakta olduğu malûmunuzdur. 
Yurt içi üretim, tüketimin ancak % 40'mı kar-
şılıyabilmektedir. On yıl sonra petrol ürünle
rine karşı iç talebin bugünküne karşı 3 misline 
çıkacağı düşünülürse bu artışa uygun üretim ve 
fiyat tedbirlerinin de alınması gereklidir. 

Bu fiyat artışı ve 1976'dan sonra bugünkü 
bilgilere göre yurt içi hampetrol tüketimi ola
naklarının sınırlı kalmasından dolayı ithalâtın 
giderek artacağı tahmini bizi bu hususta daha 
dikkatli olmaya sevk etmektedir. 

Bu bakımdan petrol mahsûllerinin halk ihti
yaçları ile doğrudan doğruya ilgili olmasından 
ötürü uygulanacak politikada bir taraftan aşırı 
devletçiliğin kısırlığına düşülünmemesi, diğer 
taraftan da ihtiyaçların kontrolünün özellikle 
yabancı şirketlere bırakılmamasını istemekteyiz. 

Karma ekonominin kuralı burada tam olarak 
işlemeli, bu sahada güçlü bir millî özel teşebbüs 
bulunmadığından Devlet kendi kuruluşları ara
cılığı ile kamu yararına kontrol hizmetini en iyi 
bir şekilde yapabilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 2, 6 ve 121 nci mad
deler arasındaki ahengin bozulduğuna biraz 
evvel temas etmiştim. Bu gibi çelişkileri diğer 
bâzı maddelerde de görmekteyiz. Örneğin: Pet
rol İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri tespit 
edilirken bu gelir kaynağı petrol hakkı sahip
lerinin ödeyecekleri Devlet hakları ile Devlet 
bütçesinden yapılacak yardımlar olarak öngö
rülmüştür. 23 ve 56 ncı maddeler bu yönden 
birbirlerini tamamlayan maddelerdir. Ancak, 
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komisyon 56 ncı maddeye; «Arayıcının bir yıl 
zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj mas
raflarının tamamı o yıl içinde ödeyeceği toplam 
Devlet hakkından tenzil edilir» «hükmünü ge
tirmesiyle birinci fıkrada bahsedilen; «Arayıcı 
her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle 
yükümlüdür.» mükellefiyetini hiçe irca etmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyon bu ilâveyi yaparken bunun mad
dî hesabını yapmış mıdır? Bu maddî hesap ya
pılmış da yeteri kadar bir gelir artığı elde edil
mişse ve edildikten sonra bu hüküm konmuşsa 
bunun da komisyon tarafından açıklanmasını 
rica ederiz. Aksi takdirde bu Genel Müdürlü
ğün geliri sadece Devlet yardımına bağlı kala
cak demektir. 

Sırası gelmişken bugün Sayın Kılıç'mda Sa
yın Oral'mda temas ettikleri tükenme payının 
hukukî niteliğine de değinmek isteriz. Petrol 
Kanununun hazırlanmasında, yararlanan ülke 
hukukuna göre toprak altı servetleri o toprak 
sahibine aidolabilir. Dolayısıyle en basit izah 
şekliyle kendi malını tüketen işletmeciye bir 
teşvik tedbiri olarak bir tükenme payı ayır
mak da bir hak olarak görülebilir. Ancak Tür
kiye'de yeraltı servetleri Devletindir, yani ya
bancı şirketin tükettiği yeraltı serveti veya 
petrol kendi malı değil, Devletin malıdır. Bir 
taraftan Devletin öz varlığı tüketilirken diğer 
taraftan tükenme yapının özel şirkete verilmesi
nin Türk hukuku ile bir karşılaştırmasının cid
dî olarak yapılması lâzımdır kanaatindeyiz. 

Bu arada üzerinde durulan kur garantisine 
de temas etmek isteriz: 

Yabancı şirketlere tanınan sermaye trans
ferini ferini süratlendirecek bir kur garantisini 
bir teşvik tedbiri olarak görmek mümkündür. 
Kur farkları büyük nispette değişmediği zaman 
bunun üzerinde de durulmayabilir. Fakat bu 
hakların verildiği tarihle bugün arasında Dev
letçe düşünülmesi, gözönüne alınması gereken 
büyük bir fark 'mevcuttur. Bunu müdrik olarak 
kur garantisi üzerinde yabancı şirketler lehinde 
hareket etmekle bunda bir kamu yararını da 
görmemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; Petrol Kanununun 
bu tasarı ile değiştirilen bâzı maddeleri vergi 
hükümleri ile ilgilidir. İfade ettiğim şekilde 
bunların reform niteliğini göremediğimizden 

sadece yeni vergilendirmenin dünyada uygula
nan düzeye ulaştırılması ve ithal hampetrolde 
fiyat yönünden en uygunlarını elde etmek için 
sınırlayıcı hükümlerin kaldırılması gibi husus
ları zarurî karşıladığımızı da belirtmekle yetine
ceğiz. 

Sonuç olarak; Cumhuriyetçi Part i hattı za
tında kendisine zoraki izafe edilen reform nite
liğini taşıyan bu kanun tasarısını komisyonun 
değiştirdiği şekilde daha da anlamsız bulmakta, 
daha da reform niteliğini yitirdiği kanaatine 
varmış bulunmaktadır. Bu itibarla Hükümetin 
getirmiş olduğu tasarının, komisyonun öngör
düğü tadil şeklinde değil de, getirildiği şekilde 
kabul edilmesini saygı ile arz ederiz. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Kıratlıoğlu, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ESAT 
KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Yine bundan evvel olduğu gibi kamu efkâ
rının büyük bir titizlikle üzerinde idurduğu 
(;böyle bir ortamın hazırlanımasıyle) Petrol Ka-
nuniu Reform tasarısını arkadaşlarımız izah et
tiler. Grubumuz adına sayın Selâhattin Kılıç'm 
konuşmalarına elbetteki aynen iştirak ediyo
rum. Burada diaha sonra bâzı meselelerin grup 
sözcüleri tarafından dile 'getirilmesi yüzümden 
açıklanması iıeabeden (kısımlarda söz söylemenin 
icabettiğini kabul ederek, bu hususta yanlış bir 
imaj yaratılmaması için huzurunuzu AP Grubu 
adına tekrar işgal 'etmiş oluyoruz. 

Yine huzurunuzda Madem Kanunu Reform 
tasarısı görüşülürken ifade ettiğim gibi, birta
kım rakamların bilinmesinde fayda vardır. Zi
ra rakamların bilinmesi (kafamızda tasarladığı
mız fikirlerin veya öne sürülen fikirlerin doğru 
veya yanlış olduğunum kedn kararını verdirir 
bize, ayrıca .bu petrol mevzuunun rakam itiba
riyle bizde ve dünyadaki durumunun ne olduğu 
hususuna, huzurlarınızı fazla işgal eteneden de
ğinmek istiyoruz. 

Arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi Tür
kiye'nin! jeolojik durumu petrol iımkâniları bakı
mından nedir, onu şöyle bir gözden geçirelim. 
Türkiye'mizde halen 3,5 milyon ton petrol is
tihsal edilmektedir. Dile getirildiği gibi istih
lâkimiz ise bunun aşağı yukarı 2,5 - 3 misli civa
rındadır. Pekçok insanan bildiği, gazetelerin 
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bildirdiği üzere petrol öyle yerin altında bir ır
mak gibi akan, veya falan yerde petrol vardır 
(Orta Doğu ve Kuzeyde, Rusya'da olduğu gibi) 
ve bunun da geçiş sahası Türkiye'dir diyerek 
böyle bir imaja saplanmanın, petrol jeolojisi ba
kımımdan imkânı olmadığını ifade etmek iste
rini. 

Yine bilindiği üzere petrolün çeşitli nazari
yelerle oluştuğu kabul «dilmektedir. Burada 
bumlara temas etmek istemiyorum, yalnız şunu 
bilmeJk Rcabeder ki ; petrol yerin altında birta
kım jeolojik kapanlarla veya strüktür itibariy
le kendine mahsus durumlarda bulunur ve 'te
şekkül ettiği yerde de petrol bulummaz, en son 
durumu itibariyle, petrol migrasyoma uğramak 
suretiyle aniataş dediğimiz yerden .ekseriya 
uzaklaşmak durumundadır ve migre olur. Yani 
petrolün teşekkül ettiği yer petrolün istihsali 
edildiği yer değildir. Bu mesafe uzak da olur, 
hemen anataşm civarında da olabilir. Nihayet 
rezarvuar taşı dediğimiz taşların durumuna ve 
jeolojik yapının durumuna bağlıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Orta Doğu petrolle
riyle Türkiye'mizi mukayese ettiğimiz takdir
de, Orta Doğunun petrol veren jeolojik formas
yonları ki «ekseriya niosen f ommasyonıundan alın
maktadır, bu formasyon maalesef Türkiye'miz
de erozyona uğramıştır. Bizde bu formasyon ek
seriya satıhtadır. Orta Doğuda petrol veren for
masyonlara jeolojik devre itibariyle tekabül 
eden formasyonlar bizde satıhtadır. Bizim aldı
ğımız petrol, daha ziyade jeolojik bakımdan da
ha eski olan devirlere aittir iki, biz (ekseriye üst 
kratese dediğimiz jeolojik devirdeni almakta
yız, bunun ötesinde de Tütkiye'mizde daha genç 
devirlerde teşekkül etmiş jıeolojdk formasyon
larda da petrol vardır. 

Değerli arkadaşlarını, burada bâzı partilere 
mensup sözcüler öyle ifadede bulundular ki, 
sanki Türkiye'de pek büyük bir petrol rezervi 
vardır ve biz bu^ petrol rezervlerini değerlendir-
mıeyi millî menfaatlerimiz açısından başka gö
rüş açılarından yürüyerek değerlendirmeye ça
lışıyoruz ve bunda da millî menfaatimizi hallel-
dar ediyoruz. Yani, petrol politikamız yanlıştır. 
öbür tarafta da yabancılar, sanki Türkiye'de 
cjok büyük bir petrol rezervi varmış da, işlerini 
güçlerini bırakıp Türkiye'nin bu rezervini ele 
geçirmek çabasındaymış; buna da birtakım >h> 

sanlar, birtakım partiler âdeta kucak açmış va
ziyette, onlara rahatlıkla bu imkânı sağlamak 
gibi bir duruinı yaratmışlar diye bir imaj yara
tılmak istenmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, memleket menfaati 
(meselesini biraz sonra değerlendirmek üzere bu 
noktaya kısaca temas etmek isterim. 

Orta Doğu petrolleri nedir, Türkiye petro
lü nedir ve dünyadaki diğer ülke petrolleri ne
dir? Bunlara rakam itibariyle bakalım : 

Orta Doğudaki İran'da 1970 rakamları iti
bariyle üretilen petrol 190 milyon tondur. 1970 
ve 1972 rakamları elime geçmedi ama, 1971 ra
kamının 220 ilâ 230 milyon ton civarında oldu
ğu söylenmektedir. 1968 - 1969 yılları arasında. 
ise İran'da üretileni petrolün 168 milyon ton ol
duğu görülüyor. 168 milyon tondan, bir sene 
sonra 190 milyon itana, ondan bir sene sonra da 
220 milyon torna fırladığına göre, aşağı yukarı 
İran'da senede 25 ilâ 30 ımilyon ton fazla petrol 
istihsal edilmektedir; rezervuar ve jeolojik du
rumu buna müsaittir. 

İran'ın hemen yanında Suudî Arabistan pet
rolleri var. Burada da yılda 175 milyon ton ci
varında bir istihsal var. Irak'da da 70 - 75 mil
yon ton... 

Verdiğim bu rakamlar 1969 - 1970 rakamla
rıdır. ifade ettiğim gibi, yeni rakamlar daha da 
fazladır. 

Uzun müddet Türkiye'de kalmış ve 25 mil
yon dolar sarfıyle Türkiye'nin muhtelif yerle
rinde, bilhassa Tuzgölü civarında petrol ara
ması yapmış bulunan ESSO şirketi Türkiye'de 
25 milyon dolar para bıraktıktan sonra hiç ne
tice alamadan Türkiye'den ayrılmıştır. (Biraz 
sonra bunu neden söylediğimi arza çalışacağım) 
Akabinde bu şirket Libya'da aldın hayalin ala-
mıyacağı nisbette bir petrol imkânı bulmuştur. 

Libya'nın petrol istihsali, yine 1970 rakam
larına göre, senede 170 - 175 milyon ton civa
rındadır. 

Bunu şunun için söylüyorum : Eğer bir ya
bancı şirket, kasıtlı olarak, Türkiye'de petrol 
var da bunoı bulmak istemiyor idi ise, neden 25 
milyon dolar sarf etmek suretiyle, Türkiye'yi 
kendi petrol politikası itibariyle uygun bulmu
yor ve akabinde gidiyor, çok büyük istihsal 
imkânı verme durumunda olan Libya petrolle
rine de milyonlar yatırmak suretiyle petrol is
tihsal ediyor? 
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Değerli arkadaşlarını, balkıyoraz, gözümü
zün önünde ilki tane dev petrol müstahsili daha 
var. Birisi A.B.D., diğeri Rusya. A.B.D.'nin yıl
lık petrol istihsali, yine 1970 rakamilarıyle 534 
milyon tondur. Rusya'nın ise, yine aynı yıllara 
tekabül eden istihsali 350 milyon ton civarın
dadır. 

Bunların bir evvelki yıl itibariyle petrol is
tihsallerini karşılaştırdığımız takdirde, onlarda 
da petrol istihsali artışının yılda 15 ilâ 20 mil
yon ton civarında okluğunu görürüz. 
- Kıymetli arkadaşlarım, bize nispetle büyük, 
ama verdiğim bu rakamlara göre küçük rezerv
leri bulunan devletlerden söz etmeik istemiyo
rum. Bir Mısır'ın dahi 19 - 20 milyon ton civa
rında petrol istihsali vardır, 

Değerli arkadaşlarım, bundan şuna geçmek 
isterim : Şimdiye kadar Adalet Partisi Hükü
meti olarak yabancı şirketlere 6326 sayılı Ka
nun hükümleri muvacehesinde, ondan sonra şu 
petrol refonmu tasarısı görüşülürken, petrol ko
nusundaki yabancı sermaye ve tekniğine neden 
ehemmiyet verdiğimizin, yanlış anlaşılma şekliy
le izahının, bilen kimselerin nazarında gülüm
seme ile karşılandığını ifade etmek isterim. 

Burada ifade edilir ki, Atatürk 1935 yılla
rında hazırlanan Petrol Kanunu ile Devletçi bir 
görüşle petrolü istihsal 'ettirmek isterdi... O ba
kımdan, biz onun devamcısıyız demek, dünya 
meselelerini anlamamak, ıtekniğin gelişimini, bir 
slogan ımüdafaası yapacağız diye, Atatürk'ün 
arkasına saklanmak suretiyle anlamamaya çalış
mak hakikaten mantığımızın alacağı bir hâdi
se değildir. Her meselede Atatürk'ü ortaya ge
tirerek isbat etmeye çalıştığımız fikirleri isbat 
etmek için Atatürk'ün arkasına gizlenmeye ça
lışırsak, memleketin meselelerini çözemeyeceği
mizi ifade etmek isterim. 1935 yıllarının teknik 
tmeselesi ve hele hele para meselesi, 1950'lerin 
1960'larm veyahut da 1970'lerin para ve teknik 
nııeselesiyle bir değildir. 1935 ve daha evvelki 
yıllarda Atatürk Devletçiliği öngörmüşse, o za
man bugünkü teşekkül etmiş bir sermaye piya
sasının olmadığını acaba nazardan uzak mı tu
tuyoruz? O zaman hangi teknik elemanımız var
dı petrol arayacak? Benim bilebildiğime göre, 
bugün o devirden kalmış ya bir kişi ya da iki 
kişi var. Onlar da zaten hakikaten o devirde 
bir yahut iki kişi idi. 

Değerli arkadaşlarını, Atatürkçülük meselesi 
her yönde, 1930'lann 1935lerin yahut da daha 
evvelki yılların ekonomik durumu 'gözönünde 
bulundurulmak suretiyle değerlendirilirse, biz 
Atatürkçülükten hiç bir zaman ırak kalmıyo
ruz. Bilakis, Atatürk'ün bir tek görüşü vardı; o 
teik görüş de, Türkiye'nin yükselmesi, Türki
ye'nin gelişmesidir. Atatürkçülük bu tek cüm
lede ifadesini bulmaktadır. İşte biz bu ifadenin 
içerisinde, memleketimizin yararını korumak ar
zusunu gösteren insanlardan müteşekkil bir 
parti olarak bu görüşü, belki de Atatürk'ü sa
vunuyoruz diyen birtakım kimselerden daha 
güçlü savunduğumuza kaniiz. 

Değerli arkadaşlarım, petrol, yalnız bulmak, 
yalnız işletmek meselesinden öte, çeşitli ürünle
rini değerlendirmek bakımından büyük bir en
düstri vaziyetindedir. Yine birtakım rakamlar 
vermek suretiyle bu meselede uükunuza ışılk 
tutmak isterim. 

Elbette k i rafineri bu yönde en güçlü teşek
küldür. Adalet Partisi 1965 yıllında iktidarı tes
lim aldığından 4,5 milyon tonluk (bir rafineri ka
pasitesini 1970 yılının sonunda, 1971 yılının 
başında iktidarı devrettiği zaman 11 milyon 
ton civarında yükseltmek suretiyle ayrılmıştır. 
Yani 2,5 misli fazla bir rafineri gücünü Türk 
Milletinin hizmetine sunduktan sonra ayrılmış
tır. Bu güç, bugünkü petrol istihlâkini istihsal 
edemesek dahi, dışarıdan ithal edilmek suretiyle 
petrol istihlâkimizi yurdumuzda işlemek suretiy
le değerlendirmeyi sağlar. 

Birtakım görüş ve düşüncelere cevap ver
mek üzere bu konuyu burada kesiyorum. Bu 
görüşün ışığı altında şöyle bir de diğer mem
leketlere atfı nazarda bulunursak görürüz ki, 
mesele bambaşka türlüdür. 

Bir Alman mucizesi dediğimiz bir Almanya 
görüyoruz. Bunların senelik petrol istihsali 7,5 
milyon tondur. Ama bu Almanya'nın 1970 yılı 
itibariyle 126 milyon tonluk bir rafineri ka
pasitesi vardır. Almanya'nın bu konudaki is
tihlâki yine 1970 yılı rakamlarına göre 100 
milyon tondur. Rafinerilerinde ithal etmek su
retiyle elde ettikleri bu ürünü, 7,5 milyon ton
luk istihsallerine mukabil, 126 milyon ton pet
rol işleyecek bir rafineri kapasitesi yaptıktan 
sonra, 100 milyonunu istihlâk ediyorlar, geri
ye kalan kısmını da ihracediyorlar. 
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Yine hemen onun, arada İsviçre olmasına 
rağmen Güney komşularından bir tanesi, Akdeniz 
memleketi olan İtalya'da petrol 1,5 ımilyon ton 
civarındadır, yine aynı yıllara tekabül eden ra
kamlara göre. Fakat İtalya'nın petrol rafineri 
kapasitesi 170 milyon tondur ve İtalya'nın yi
ne 1970 yıllarına tekabül eden istihlâki 73 ilâ 
74 milyon tondur. Yani İtalya 1,5 ımilyon ton
luk istihsaline mukabil, 170 küsur milyon ton
luk petrol işleyecek rafineri kapasitesine sa
hip. Bunun 70 - 75 milyon tonunu istihlâk et
tikten sonra, gerisini ihraç eder duruma geli
yor. 

Değerli arkadaşlarım, meseleleri dar açıdan 
mütalâa etmenin bir anlamı yoktur. Şimdi ge
lelim yine Türkiye'de yanlış bilinen birtakım 
malûmatlara : 

İfade olundu ki, Türkiye Petrollerinden ev
vel Maden Tetkik Arama Enstitüsü petrol faa
liyetlerini idare ederken, yani Türkiye Petrol
leri kurulmadan 'evvel MTA olarak petrol 
faaliyetlerini idare ederken 5 nci bölgeyi bul
du ve bu 5 nci bölge petrollü bölge olarak tes
cil edildi. Diğer yabancı şirketler bile bile lâ
des şekliyle 5 nci bölgeye geldiler ve bu 5 nci 
bölgenin dışına da öyle pelk fazla çıkmamak 
suretiyle petrol istihsal ettiler. Bizim bulduğu
muz petrollü bölgeyi yabancılara adetâ peşkeş 
çekiyoruz... Bu görüş tamaımen yanlış bir gö
rüştür. Bunu, petrolle ilgisi bulunan arkadaşla
rımız da elbetteki gülümsemeyle karşılamışlar
dır. Tamamen yanlış bir görüştür, zira du
rum şöyledir: 

Bir kere şunr teknik bakımdan ifade etmek 
isterim ki, bir y^r petrollü bölgedir diye petrol 
jeolojisinde bir kesin karar yoktur. Petrol bir 
bölgede bulunabilir, ama o bölge nihayet bu
lunduğu sah., ' •^ i r iy le petrol istihsal edilen 
bir bölgedir; istihsale müsait bir bölgedir, ama 
onun tümü petrollü bölge demek değildir. Şöy
le ifade .edeyim: 

Bir petrolü herhangi bir jeolojik kapanda 
bulabilirsiniz. Rakam itibariyle söylüyorum, 
300 - 400 metre civarında tekrar kuyu açarsınız, 
bulamazsınız. Bulunması icabeden bir yer ola
rak da kabul edersiniz. 

Bunları bir tarafa bırakın, 5 nci bölgeden 
ben size misâl vereyim: Mahallî isimlerle, bu 
strüktürlerin isimlerini bildirmek suretiyle de 

kafalarınızı birtakım kelimelerle doldurmak is
temem, ama öyle strüktürler vardır ki, 5 nci 
bölgede gözünüzün önünde böyle kilometreler
ce uzanır. «Şuradan bir petrol bulabilsek, Tür
kiye'nin yıllarca ihtiyacını karşılarız» ıdersiniz, 
ama aynı yapıyı haiz olmasına rağmen, aynı 
bölgenin 15 - 20 kilometre civarında, yani daha 
doğrusu petrol istihsal ettiğiniz yerin 15 kilo
metre, 5 'kilometre, 2 kilometre, 500 metre civa
rında olmasına rağmen petrol istihsal edemez
siniz. 

Şimdi, bir de bu kavram karışıklıklarının, 
daha doğrusu izahı aslında mümkün olup da, 
il/mî bakımdan, teknik bakımdan meselelerin 
üzerine eğilinmeden, hâdiseleri politik yönle
riyle izaha çalışmaya gayret etmemizden 
mütevellit, meseleleri siyasî bir poleımik havası 
içerisinde halletmek eğilimini gösteriyoruz ve 
işin ga>rip tarafı, bu pürteknik meselede bilgi 
yarışına giren insanlar da maalesef petrolü gaz 
tenekesinde görmüş insanlardır. 

Çok değerli arkadaşlarım, petrol öyle ko
lay kolay izahı mümkün olacak, bulmak müm
kün olacak bir hâdise değildir. 5 nci Böl
gede öyle yerler vardır ki, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, aynı strüktürün üzerinde 
eğer bir miktar flanka düşmüşteniz veyahutta 
aynı strüktürün ötesinde, flankı da bir tarafa 
'bırakıın, heımen civarında, bir - iki kilometre ci
varında, üç kilometre civarında başka bir strük-
tür de varsa, orada da petrol bulamazsınız. De
mek ki, oraya petrol miıgre olmamış veyahut 
da herhaniki bir şekilde bir çatlak veyahut da 
bir fay itibariyle, jeologların ifade etiklerine 
göre, satha çıkmıştır ve petrol kaçmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada bir nok
taya daha temas etmeme müsaade etmenizi istir
ham edeceğim. Yine bir sözcü arkadaşımız ifa
de ettiler ki, yalnız ve yalnız zamanında MTA'-
mn veyahut da Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının bulduğu yerlerde yabancılar petrol 
'bulmuştur. Burada bir parantez açmak suretiyle 
şunu ifade etmek isterim.: Bu konuşmalammıla 
Türkiye Petrollerinin değerli elemanlarını, bu 
hoısusta gecesini gündüzüne katan, kış - yaz de
meyip çalışan değerli mensuplarını rencide et
mek istemiyorum. Beınim. buradaki konuştukları
mı onların gayet iyi anladıklarını ve bunların 
ker zaman münakaşasını yaptığımızı hâtıriaya-
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rak, onları rencide etmediğimi, ama Türkiye'nin 
gerçeğinin bu olduğunu ifade ötmeme de beni 
onlarım, hem de sizlerin müsaade edeceğini ka
bul ederek sözlerimi sürdürüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir değerli sözcü.bu
rada ifade ettiler ki, «Yerin yabancı şirketlerin 
petrol bulduğu sahaları bizim millî şirketlerimi
ze. Onların bulduğu yerlerde de onlar petrol bu
lurlar...» Size bir iki tane misâl zikretmek sure
tiyle bunun böyle olmadığını ifade etmek iste
rim. 

1964 - 1955 yıllarından evvel Bolkar Dağın
da, o zaman petrol faaliyetini idare eden Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü çeşitli petrol ameliye
lerini yapmak suretiyle, Adana'nm kuzeyinde 
petrol bulmaya gayret etmişti .Fakat petrol bu
lamadı ve o sahayı petrolsüz saha diye terketti. 
Ne zamana kadar orada petrol aranmadı?. 1960 
yıllarında, petrol yoktur diye Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün terkettiği, sonradan Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının enterese ol
madığı ve hiçbir zaman orada tekrar bir arama 
faaldyetin>e girmeyi düşünmediği Adana'nm ku
zeyindeki bu sahada, petrol olduğu kanaatini 
düşünen ve çalışmalarını o yönde sürdüren Mo
bil Şirketi petrol buldu ve gayet iyi hatırlarsı
nız, 1960 yılında zamanın Reisicumhuru Gürsel 
Paşa bunu büyük bir hâdise olarak bizzat rad
yoda kendisi izah etti; petrol bulunduğunu müj
deledi. 

Yani demek istiyorum ki, bizim şirketlerimi
ze verin sahayı da petrol bulur. Bu aynı şansız
lık bizim şirkete de olur, yabancı şirkette de 
olur. Dolayısıyle ,verin yabancı şirketlerin elin
deki sahayı da biz nasıl buluruz düşüncesi ta
mamen yanlıştır. Üstelik aynı yılda Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Bolkar Dağının ci
varında yeniden petrol aramasına girişti. Mo-
bil'in orada petrol bulmasından sonra, orada 
petrol ümidinin belirdiğini gördükten sonra ye
niden orada petrol çalışması yaptı ve maalesef, 
hatırımda yanlış kalmadıysa, 20 - 25 milyon lira 
sarf etmek suretiyle çalıştı, petrol buiaımadaın ay
rıldı., 

Değerli arkadaşlarım, bu misalleri çoğaltmak 
mümkün. 5 nci Bölgenin dışında petrol bulama
dı, diyor sayın arkadaşım, ama yalbaneı şirket
lerin petrol bulduğu sahaları şöyle bir gözleri
nin önüne getirirse, 6 ncı ve 7 nci Bölgede bü

yük miktarda petrol istihsal edildiğini gömme 
durumunu gözlerinin önünden uzaHaştırmaz-
lar. Bugün yabancı şirketlerin istihsal ettiği 
petrolün büyük bir kısmı 6 neı ve 7 nci Bölgeler
den istihsal edilmektedir. Kaldı ki, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte deniz son
dajlarını da müştereken yapma durumu itiba
riyle, 5 nci Bölgenin çok uzaklarında petrol ara
ması yapmışlardır. Değerli arkadaşlarım, bu 
imajı kafamızdan silelim. 

El elden üstündür; bizim gücümüz ve kuv
vetimiz ifade ettiğim rakamlarla mukayyettir. 
Kaldı ki, Üçüncü Beş Yülük Plân perspektifi 
içerisinde Hükümet 1977 yılı itibariyle 18 mil
yon ton civarında petrol istihlâkini öngörmekte 
ve fakat 6 milyon tonluk bir yurtiçi istihsalini 
de öngörmektedir. Yani, dışa dönük, yine itha
lâta dönük bir prensibi Hükümet peşinen ka
bul etmiş durumdadır. Evet, petrol büyük pa
ra isteyen bir mezudur. Yine Üçüncü Beş Yıl
lık Plân perspektifi içerisinde görüyoruz ki, 
eğer hatırımda rakam yanlış kalmamış ise, 
arama ve istihsal için 3,5 milyar TL. lık para 
ayrılmıştır. Fakat size yine birtakım rakamlar 
vereceğim; petrol aramasının, istihsalinin o ka
dar küçük rakamlarla hallinin mümkün olma
dığı gözünüzün önüne gelecektir. 

Yine bittetkik, bilhesap yapılan neticelere 
göre, yani bütün gelişme safhasının sonunda 
sarf edilen para itibariyle tarhettiğimiz takdir
de, Orta Doğu petrolleri 1 varil itibariyle 450 
dolara ımalolmakta; bu, Kuzey denizinde 2 500 
dolara malolmakta, Amerika'da 4 500 dolara 
malolmaJkta, Türkiye'de ise 9 000 dolara malol-
maktadır ve 18 - 20 milyon tonluk bir istihlâki 
gözümüzün önüne getirdiğimiz takdirde, 18 - 20 
milyon tonluk istihsal tahminen 300 000 varil 
civarında petrole tekabül eder. Eğer bunu bu 
rakamla çarpıp istihsali ona göre değerlendir
mek, istikşafı ona göre değerlendirmek duru
mu olursa, söylenilen birtakım rakamlar, bunu 
elde edebilmek için 10-11 milyar liralık bir pa
ra değil, belki de 40 milyar lira civarında bir 
paraya ihtiyaç hâsıl edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu üstelik bir şans 
meselesidir. Belki bu kadar fazla para sarf et
meden de bu bulunabilir. Buna parantez aç
tıktan sonra ifade edeyim; bizim petrol döne
mi içersinde sarf ettiğimiz paradan daha az 
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para sarf etmek suretiyle yabancı şirketler, bi
zim millî şirketimizin istihsâlinden aşağı - yu
karı 2,5 misli fazla istihsâl etmektedirler. Bi
zim istihsalimiz şu anda 970 - 980 000 ton civa
rında, fakat yabancı şirketlerin Türkiye'deki is
tihsali ise 2,5 milyon tonun üzerindedir. Arka
daşlarımızın bildikleri gibi, yatırılan para itiba
riyle bu para, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yahut da MTA'nın da zamanında ya
tırdığı paradan daha azdır; üstelik bu petrol 
bizim millî şirketlerimizin açtığı petrol kuyu
larının yüzdesinden daha düşük yüzdedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bunu ifade ederken, 
hiçbir yabancı şirketi ve hiçbir yabancı teşek
külü müdafaa ettiğimiz sureti katiyede aklınıza 
gelmesin. Zaten bunu yapaibilecek körü körüne 
bunu yapaibilecek, kasıtlı olarak bunu yapabile
cek bir Türk'ün bu yurt toprağı üzerinde bu
lunduğunu kestirmek mümkün değildir. Bu iş 
körü körüne değildir, falkat körü körüne de bir 
yabancı düşmanlığının yapılmasının memleket 
yararına olmadığını burada ifadeye çalışıyoruz. 
Bu bilinen bir gerçektir ki, Türkiye'nin jeoloji 
durumu hakikaten sıkıntılıdır ve Türkiye'nin 
ileride belki bulacağımız birtakım istihsal ka
panları olacaktır, şu bu olacaktır ama, hiçbir 
zaman da biraz evvel rakamlarını verdiğim se-
viyelerdeki devletlerin durumuna yükseleme
yecektir. Toprağın altında servet var ve bu bi
zim emrimizde değil. O toprağın altındaki ser
vet ne kıymet kazanır? Yani bu şuna benzer; 
milyonu vardır adamın, zengindir, kasasına ki-
litlemiştir, soğan ekmek yer. Yani o kasasına 
kilitlediği milyonun değeri nedir, soğan ekmek 
yemeyi göze almışsa? Toprağın altındaki servet 
toprağın üstüne çıkıp da milletin emrine gir
medikçe o toprağın altındaki servetin değeri 
nedir? İşte dönüp dönüp tekrar aynı noktaya 
geliyoruz. 

Birtakım kimselerin dehşetli surette alın
dıkları bir nokta; yabancı devletler de gerek 
teknik, gerekse sermaye bakımından o kadar 
güçlü olmalarına rağmen; hep Rusya'yı misâl 
veriyoruz, Yugoslavya'yı misâl veriyoruz, ikti
sadî doktrin bakımından da ikarşısmdaki bu
lunduğu milletlerin hem teknik hem de para 
durumunu yurtlarına çekmek için gayret gös
termektedirler. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu Petrol Reformu 
kanunu tasarısı görüşülürken temas edilen nok

talardan bâzılarına da değiıumeme müsaade et
menizi rica edeceğim. 

Dendi ki, halisane bir temenni olarak söy
lendiğini kabul ediyorum, bir sözcü arkadaşı
mız dedi ki ; «A. P.'li arkadaşlarımızın artık ya-
Ibaneıların memleketimizdeki çevirdiği dalavere
leri anlayarak intibaha gelmeleri lâzım.» 

Biz Adalet Partisi olarak gücümüzün yettiği 
kadar hiçbir yabancının memleketimizde kata
kulli çevirtmesine müsaade etmeyiz. Türküm 
diyen herkesin yaptığını yapmak bizim millî 
şiarımızdır; ama ortada bir doktrin savaşı ver
me durumu yaratılmak isteniyorsa ve illâki be
nim yaptığım doğru, senin yaptığın da yanlış
tır diye bir kötü temele bu meseleyi oturtmak 
istiyorlarsa, bunun karşısında memleketin ya
rarını ımüdafaa etmek bakımından elbetteki 
mücadelemiz eksik kalmayacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarımı, yabancıların du
rumunu, Türkiye'mizin durumunu bu şekilde 
dile getirdikten sonra şuna geçelim: 

Öyleyse bizim bulamadığımız yerlerde 5 nci 
bölgenin haricinde yabancılar petrol bulmuş
tur. Bir. 

İkincisi, bizim petrol yoktur diye terketti-
ğimiz yerlerde, ondan sonrada bizim enterese 
olmadığımız yerlerde yabancılar petrol bul
muştur. Burada ben bir tanesini zikrettim, da
ha da zikredebilirim. Ayrıca, bir noktaya da 
temasa müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Şelmo sahası vardır. Şolmo sahası bugün 
iyi petrol veren, büyük petrol veren sahalardan 
bir tanesidir. O zaman, 1963 yıllarında, sonra 
petrol kahramanı kesilen bir kimse, 1963 yılla
rında Pan - Oil Şirketinin bize ortaklık teklif 
etmesini ve birlikte bu sahada petrol aramamı
zın istifadeli olacağını o zamanın Türkiye Pet
rolleri idarecisine bidirmesine rağmen buna sırt 
çevrilmiştir, «hayır» denmiştir, «biz oraya en
terese duymuyoruz» denmiştir. Bu bir vakıadır f 
ve ondan sonra Pan - Oil Şirketi bunu Mobil'e "' 

i 

devretmiştir. Mobil Şirketi orada bugün Tür- I 
kiye'nin en zengin petrol sahalarından bir tane- ı* 
sini bulmuştur. Bu bir gerçektir beyefendiler. 

Şimdi burada sorarım; eğer yabancı şirket 
bir dümen çevirmek istese gelir de ilk defa Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Pan - Oil 
olarak, şurada benim saham var, gelin birlikte 
burada petrol araması yapalım diye teklif eder 
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mi? Pan - Oil Şirketi bu şekilde bizim ilgili şir
ketimize teklif edecek, ondan sonra bunu biz 
reddedeceğiz, «hayır, biz enterese duymuyoruz 
oraya» diyeceğiz. Pan - Oil Şirketi gidecek Mo
bil ile birlikte arayacak daha doğrusu Mobile 
devredecek ve Mobil Şirketi burada aynı ameli
yeyi yapacak, Türkiye'nin en zengin petrol sa
halarından bir tanesini bulacak; ondan sonra 
geçip karşısına diyeceğiz ki, «m,illî petrol şir
keti, yabancı petrol şirketi; yabancılar Türki
ye'yi sömürüyor». Bunun sömürmekle alâkası 
nerede t Veyahut da sonradan petrol kahramanı 
kesilmenin, bu millî menfaati orada heder et
mekle mukayesesi nerede ? 

Ondan sonra bunda intibah duyularak başka 
sahalarda yabancılarla ortaklık durumuna gidil
miştir, ama şans tarafı bu sefer de bulunmamış
tır. Yani, işi şansa bıraktığımız takdirde »mem
leket meselesinin nasıl heder edildiğini gözü
müzden ırak tutmamamız lâzımgelir. 

Mesele toprağın altındaki serveti satha çı
karmaktır. 

Sonra, dendi ki, «Yabancılar petrol bulur, 
ondan sonra da burada petrol yoktur, diye gi
der.» 

Beyefendiler, yabancı şirketler petrol bulup 
da, «Burada petrol yoktur» diye gittiği tak
dirde oranın her zaman için yeniden millî Türk 
şirketi tarafından tetkiki ve kontrolü mümkün
dür. 

Burada yine bir arkadaşımız bahsetti, «Pet
rol bulduktan sonra su basıp geçiyorlar» dedi. 

Bu tabiri, doğrusu ben çok garip karşıladım. 
Petrolculukta böyle bir tâbir vardır, ama arka
daşımızın izah ettiği mânada değildir. Yani, 
petrollü sahayı bulacaksın, sonra o kuyuya su 
basacaksın, «Burada petrol yoktur» diye gide
ceksin.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Yan
lış anlamışsınız, Beyefendi. Fazla istihsal edi
lince su geliyor, dedim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Onu 
söylemişseniz, bu husus yabancı şirketlerde ol
duğu gibi Türk şirketleri için de mevzubahistir. 
Yani, aynı durum bizim Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının birçok kuyularında da vardır. 
Yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
kuyularında varken anlaşılır, yabancılarda var
ken anlaşılmaz diye bir husus olmaz. Sonra 

rezervuar itibariyle de belli bir rezervuarımız 
var. Hem petrolü çekmiyeceksin, hem de çek
tiğin takdirde su bastırdı diyeceksin. 

Değerli arkadaşlarım, burada Petrol Refor
mu kanunu tasarısı üzerinde Komisyonda yapı
lan değişikliklerle ilgili olarak yapılan konuş
malara da cevap'vermek isterim. Ondan sonra 
A. P. Hükümetlerinin millî petrol davasında ge
rek ithalâtta, gerek rafinajda, gerekse ucuz 
petrol olarak ithalinde nasıl gayret gösterdiğini 
ve bu gayretinin tam tersine olarak birtakım 
kimseler tarafından yanlış aksettirilerek kah
ramanlık pozisyonlarına girişmelerinin hikâye
sini de 5 - 10 dakika içinde hülâsa edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu şartlar altında ya
bancı petrol şirketleri kontrol altına alınmak 
suretiyle Türkiye'de petrol arama müsaadesi 
alırlarsa bu, millî menfaatimizin aleyhine de
ğil, bilâkis lehinedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu cümlemi, daha 
evvel sizlere arz ettiğim rakamların ve verdiğim 
misallerin gölgesi altında değerlendiriniz. Üze
rinde dura dura söylüyorum, yabancı şirketle
rin Türkiye'de kontrol altında tutulmak sure
tiyle petrol aramasına müsaade verilmesi millî 
menfaatimizin yararınadır. Zira, toprağın al
tından çıkartılmayan servet hiçbir işe yaramaz. 
Çıkarılırsa ne olur, çakarılmazsa ne olur, bunu 
misalleriyle biraz evvel arz ettim. 

Değerli arkadaşlarım, hal böyle olunca ge
len Petrol Reformu kanunu tasarısında Hükü
met birtakım noktalar getirmiştir ve Hükümet 
tasarısından evvel bu hususta kanun teklifi ve
ren arkadaşlarımız öyle ileri gitmişlerdir ki, şim
diye kadar izah ettiğim yönüyle memleketin 
petrol davasını yarara değil, zarara sokar şekil
de geliştirecektir. Zira, burada öğleden evvel 
değerli arkadaşım Sayın Selâhattin Kılıç izah 
etti, her şeyde arama esastır, aziz arkadaşla
rım. Yani, maden ve petrolde esas olan arama
dır. Üstelik arama, istihsal sahası olarak işlet
meye geçtikten sonra developman ameliyeleri 
itibariyle devam eder, yani arama hiçbir zaman 
bitmez. 

Şimdi bu şartlar altında diyeceğiz ki, yaban
cı sermaye Türkiye'ye gelsin. Şu önünüze ser
diğim perspektif içerisinde «Yabancı sermaye
nin Türkiye'ye gelmesi doğrudur» diyeceğiz, 
ondan sonra da bir kanun getireceğiz, onunla 
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hem yabancı sermayeye göz kırpacağız, hem de 
arkasından yabancı sermayenin Türkiye'ye gir
mesine engel olacağız. 

İşte, kanun tasarısındaki 121 nci madde böy
le bir durumu getiren maddeydi. 

Hükümet tasarısındaki 121 nci maddenin 
(b) fıkrasında: «Arama ruhsatnamesi iktisabı 
için özel teşebbüs tarafından müracaatta bulu
nulan bir arama sahasının tamamına veya bir 
kısmına, işbu müracaatı takibeden 15 gün içeri
sinde, Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafından 
müracaat edildiği takdirde 52 nci madde hükmü 
uygulanmaz. Kamu .İktisadî Teşebbüslerinin 
müracaatı öncelik kazanır.» denmektedir. 

Yani bunu ben, bir kötü niyetle kullanılır 
düşüncesiyle söylemekten öte, kullanılabilece
ğinin melhuz olduğunu ve böyle yapılabileceğini 
düşünerek huzurunuza getiriyorum. Yapılma
yacağını kim temin eder i . Özel sektör müracaat 
edecek, 15 gün içerisinde diğeri müracaat eder
se, ondan alıp ötekine vereceksiniz. 

İkinci husus şudur: Biz' bu durumu gözönün-
de bulundurarak Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına geniş imkânlar verme durumunu 
sağladık. Bunun üzerinde de durmak istemiyo
rum. Sayın Selâhattin Kılıç arkadaşımız bunu 
hakikaten ariz amik izah etti. 

Komisyonda, arama sahasındaki ruhsat sayı
sını artırdık. Onun ötesinde, bir sahadaki 
150 000 hektarlık azamî durumu, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı için, yahut da diğer 
millî kuruluşlar için 800 000 hektara çıkarttık ve 
Türkiye 11 bölge olduğu için her bölgede 
800 000 hektarlık aramayı Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı gözüne alsa, Sayın Kılıç'm 
ifade ettiği gibi, 9 milyon hektar civarında ara
zi yapar ve bu 9 milyon hektarlık arazinin üze
rinde eğer Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığından bir yetkili çıkıp da, «Biz burada tam 
mânasıyle arama yapabiliriz» derse «Bravo» 
demekten başka bir şeyimiz olamaz ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının içerisinden pet
rol konusunu bilen bir kişi olarak böyle bir yet
kilinin çıkacağını da tahmin etmek mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöylece to
parlamak isterim: Millî şirket - yabancı şirket 
durumu itibariyle elbette ki, yabancıların Tür
kiye'de çalışmalarının, içerisinde bulunduğumuz 

siyasî istikrarsızlıkların da tesiri altında bâzı 
garanti noktalarını onlara vermek Türkiye'de 
çalışma durumunu sağlamamız yönünden fay
dalı olacaktır. Kur garantisi budur. Bir istik
rasızlığın içerisinde bizim ekonomik durumumuz 
bir Almanya'nın, bir İtalya'nın veyahut da di
ğer gelişmiş bir memleketin ekonomik duru-
muyle bir mi? Üstelik bunun ötesinde, bizde 
istihsal edilecek petrol bir Orta - Doğu petrolle
rinin rezervi katında mıdır? 

Türk parasının değeri şöyle veyahut böyle 
birtakım sıkıntılı durumlar geçirmektedir. Kur 
garantisi üzerinde de sayın arkadaşım durdu. 

Burada şunu arz ederek sözlerime nihayet 
vermek isterim : 

Değerli arkadaşlarım, A. P. iktidara geldik
ten sonra birtakım kimseler ortaya çıkmak su
retiyle petrol kahramanı kesilmek edası içeri
sinde körü körüne A. P. yi suçlamak için uy
durma rakamlar vermişlerdir. Bunlar elbette 
zamanında cevabını aldı, ama bunlar susmuşa 
benzemezler. Öyle görünüyor ki, kendi kafala-
rmca bizim bu meselede yılgınlığımız, korkak
lığımız meydana çıkacak, biz bundan yılaeağız 
yahut da korkacağız. Bunda çok yanılıyorlar. 
Eğer A. P. birtakım meselelerde yılgınlık ve
yahut da korkaklık gösterseydi, Türkiye'nin şu 
anda da bir miktar istikrara kavuşmasının 
A. P.'nin memleket menfaati itibariyle göster
diği istikrar politikasında aranması lâzımgel-
diği ortaya çıkardı. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara cevap ver
mekten ne yılaeağız, ne de usanacağız. 

Şimdi, dendi ki, «Yabancılara peşkeş çekili
yor, ucuz petrol ithal etmek durumu mevzuba
his iken ucuz petrol ithal edilmedi, refinaj te
sislerinde şunlar yapıldı, bunlar yapıldı» ve en 
nihayet öyle bir noktaya getirildi ki, - hep bu
rada tekrar edildiği veçhile - Adalet Partisi 
zımnen de olsa bir töhmetin altında bulundurul
mak istendi. 

A. P. bu töhmetlerin altında ne bulunur, ne 
de böyle bir töhmet altında bulunduracak kim
selerin karşısında yılgınlık gösterir. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu petrol kahra
manlarına şurada arz edeceğim birkaç misalle 
cevap vereceğini tahmin ederim ve aksi varsa, 
Parlâmento kürsüsü veyahut da Türk efkârı 
umumiyesinde meşru plâtformlar açık olmak 
üzere aksini isbata davet ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının veyahut ta millî şirketle
rin bu meseleleri gayet güzel yapacağını, ya
bancı şirketlerin yapamayacağını söyleyen bu 
kimseler, baştan ruhsat allma işinde sekteye uğ
radılar, memle'ketin menfaatini göremediler. Ne
midir bu; arz edeyim : 1962 - 65 arasında pet
rol arama ruhsat sayısı 38'den 44'e çıkarılmış
tır. O zamanki petrol kahramanı topyekûn Tür
kiye'deki ruhsatı 38'den 44'e çıkartmıştır. Suç
ladığı Adalet Partisi iktidarındaki Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ise bu sayıyı 44'ten 
86'ya çıkartmıştır. Yani, eğer mesele ruhsatsa, 
ruhsat üzerinde duruluyorsa. Şimdi sorarım si
ze, bu meselede millî menfaat rencide ediliyor 
diyen kimse tarafından mı rencide edilmiştir, 
yoksa Adalet Partisi tarafından bu durum 
m'enıleketm yararına mı halledilmiştir? 

Bu devre içerisinde de bulunan sahalar, 
ken'disini millî petrol kahramanı olarak ilân 
eden o şahsın gayretiyle değil, yıllarca Türkiye 
Petrollerine »emek: sarfetm'iş olan değcrüı Türk 
arkadaşlarımızın gayreti sayesinde olmuştur. 
Yani bundan, benim zamanımda böyle Türk 
menfaatine uygun bir petrol istihsali sağlanmış
tır diyen kimselerin burada yanıldığı, ondan 
sonraki rakamlar itibariyle kendisini göstermiş
tir. Arkadaşlarımız, o zaman bilgilerini ortaya 
koymak suretiyle bunu temin etmiştir, sonra 
da temin etmişlerdir ve yine de tem'in edecek
lerdir. Dolayısıyle, kendi zamanında bulun
muş sahaları kendisinin buldurduğu durumu 
itibariyle ortaya çıkmanın, .millî kahramanlıkla 
ne derece bağdaştığını huzurunuzda arzetmek 
isterim. Zira, onu bulan kimselerdir onun tek-

' nik gücünü gösteren. Böyle bir iddiada bulu
nan kimse ise, petrolü ancak Türkiye Petrolle
rine gittikten sonra görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, petrol yatırımı da yi
ne böyle bir iddiada builunan şahsın zamanın
da 500 milyon lira civarında iken ve bu rakam
la kendisini petrol kahramanı ilân ederken, 
Adalet Partisi iktidarı bu rakamı 2 milyar l ir a 
olarak gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da, Tür
kiye Petrollerinin cebinden para sarfetmek su
retiyle reklâm yaptırmak, birtakım kimselere 
avukatlık ücreti ödetmek suretiyle bu reklâm
larını devam ettirmek memleket gerçeklerinin 
propaganda ile mi halledileceğinin, yoksa millî 

menfaate uygun olarak çalışmayla mı halledile
ceğinin hazin tablosunu ortaya sermektedir. Da
ha bu mesele bitmedi, devam ediyor. 

îşte böyle bir millî kahramanlık pozisyonu
na bürünen bu şahıs, ucuz petrol ithâl ettim; di
ye ortaya çıkıyor sonradan, ona da temas ede
ceğim. Ucuz petrol mü ithal edilmiş ona da bir 
bakalım: 

SELÂHATTÎN KILIÇ (Adana) — Mısır 
petrolü.... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ona 
daha geleceğim. Türkiye Petrollerinin içerisin
deyken cereyan ediyor bu, Adalet Partisi ik
tidarından evvel. 

1961 - 65 yıllan arasında ÎPRAŞ için ithâl 
edilen ham petrol, afişe fiyattan ithâl edilmek 
suretiyfle o zamanki carî para ile Türk ekono
misi 11 milyon dolarlık bir zarara duçar edil
miştir. Bunun arşivi Türkiye Petrolleri Ano
nim. Ortaklığmdadır, yani dokümanı Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı arşivindedir. Pet
rol rafinerisinin bu kadar ehemmiyet kesbetti-
ğini, gözünüzün önüne diğer memleketlerin du
rumu itibariyle rakamlarla sermiştim. îşte 
memleketHerin durumu itibariyle rakamlarla 
sermiştim. îşte memleket gerçeğini istikbale 
muzaf olarak göremeyen birtakım kimseler, o 
zaman millî şirketin iştirakiyle sağlanmış ve 
sonra da millî şirkete geçmesi takarrür etme 
durumunda bulunan ÎPRAŞ rafinerisinin kü
çük kapasiteyle tesisi gozönünde bulundurul
muş (1 milvon tonluk) amma yabancıların sim
di Türirive'den kovulmasını öngören bu kahra
man, yabancıfiar tarafından kurulmuş ATAŞ 
rafinerisinin 3,5 milyon tonluk kapasitesini 
görmezlikten gelmiştir. Aynı vaziyete, Pet-
kim tesislerinin de küçük kapasitede tutulmak 
suretiyle tesisine imkân verilmesi, bugünkü 
memleket gerçeklerinin tamamen aleyhinde bir 
durum olarak ortaya çıkmıştır. Zira, o düşük 
kapasite petrokimya tesisleriyle uğraşan diğer 
memleketlerde artık kapasite itibariyle devre
den çıkacak rantablitesizlik sınırına erişmiş bu
lunuyor. Yani, bu kapasitede, bu tonajda pet
rokimya tesisleri diğer memleketlerde artık 
sökülme durumuyla karşı karşıyadır. 

îşte, yabancı sermayeye şimdi bu kadar ça
tan, yabancı sermaye'nin Türkiye'nin gerçekle
rine bu kadar ters düştüğünü söyleyen millî 
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kahramanlar, rafinerilerimizin, millî rafineri
mizin zamanında küçük tutulmasını sağlamak 
suretiyle (kendi ağızlarıyle söyleyeyim) yaban
cılara çıkar sağlamayı mı acaba düşündüler, ya
bancıların büyük kapasitede rafineri tesisine 
imkân sağlamakla 1 

Diğer bir hazin taraf : Şimdi tamamen dev
letçi bir nazariye ile ortaya çıkan birtakım 
millî kahramanlar, zamanında acaba nasıl ha
reket etmiş1? Bu da bir hazin levha. İPRAŞ ra
finerisi, biliyorsunuz Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının büyük iştirakiyle o zaman ku
rulmuştur ve sonra da şimdi tamamen Türkiye 
Petrollerine geçmiştir. İşte o 1961 - 1965 yılı içe
risinde, bugün millî petrol kahramanı kesilen 
birtakım kimseler, devletleştirme sloganının 
arkasına bürünen bu birtakım kimseler o za
man devletin iştiraki şeklinde bulunan ÎPRAŞ 
rafinerisini yüksek murakabenin, yani Devle
tin en yüksek murakabe uzvu oları Yüksek Mu
rakabenin kontrolünden kaçırmak suretiyle, çı
karmak suretiyle ne gibi bir yarar ümidedil
diyse bilmiyorum, özel şirketlere devredilmek 
istenmiştir hisse. Bu da, Türkiye Petrol!leri 
Anonim Ortaklığının arşivinde dokümante ola
rak bulunmaktadır; İPRAŞ'ın da arşivinde bu
lunmaktadır. Evet, hazin bir manzaradır. O 
zaman devletçilik böyle, şimdi devletçilik böyle, 
samimiyetsizlik derler beyefendiler bunun adı
na. 

Şimdi beyefendiler, aynı durumlar devam 
etmiştir. 12 Mart'tan sonra yine kahramanlık
ları şahlanmıştır bu millî petrol kahramanı po
zisyonunda bulunan insanların. Sanki, Adalet 
Partisi memleketin kötülüğüne, Adalet Partisi 
sanki memleketin aleyhine bir durumun içeri
sinde bulunmuş, Adalet Partisi Paramparça 
olacak, Adalet Partisi yılgınlık geçirecek dü
şüncesi içerisinde herkesin denediği gibi, bu 
şahıslar da zamanındaki denemelerine devam 
etmişlerdir petrol mevzuunda. No getirmişler
dir ortaya?... 

Demişlerdir ki : Adalet Partisi İktidarı za
manında pahalı petrol ithal edilmiştir. Halbu
ki biz Mısır'dan ucuz petrol ithal ettik demiş
lerdir. 

Şu Meclis kürsüsünde detaylarına inmemek 
suretiyle - icabederse detaylarına inerim, ra
kamları getiririm - şu anda detaylarına girme-

I mek suretiyle, o zaman Adalet Partisinin paha
lı petrol ithal ettiğini, 12 Mart'tan sonra ise 
Hükümetin Enerji Bakanlığı kanalıyla ucuz 
petrol ithal ettiğini söyleyen ve Mısır'dan pet-> 
rol ithâl edildiğini buna misal olarak gösteren 
kimseler şunu bilsinler ki, Mısır'dan pahalı 
petrol ithal edilmiştir bilâkis... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Bi
lâkis.. 

ESAT K1RATLI0ĞLU (Devamla) — Evet, 
I bilâkis ucuz değil, pahalı.petrol ithaı edilmiş

tir. Kelimede bir yanlışlık yok. 
Değerli arkadaşlarım, bu platform açıktır. 

Bunu iddia ediyorum ve aksini ispata çağırıyo
rum. Bunun aksini ispat etmek durumunda 

I olan arkadaş1!arımız gelsin burada iddia etsin
ler öyle olmadığını; bizim de bunun böyle oldu-

I ğunu,. (şimdi bu kısa çerçeve içerisinde, zaten 
I daha da taşmış bulunduğumuz şu çerçevenin 

içerisinde detaylarla sizi boğmak istemiyorum), 
ispat etmeye gücümüz ve kudretimiz vardır. 

Denmiştir ki; Adalet Partisi iktidarı za
manında en fazla 35 ilâ 40 sent civarında pet
rol indirimi, ithalât indirimi temin edilmiş
tir. Halbuki ithalâta ait bu kısımlar tetkik 
edildiği takdirde, 46 ilâ 55 senit arasında in
dirim yapıldığını ve hattâ 1970 yılında İzmir 
rafinerisi için yaptığı anlaşmada o zamanki 
iktidar, Adalet Partisi İktidarı bu indirimi 
70 sient olarak kararlaştırmıştır ve bunu temin 
etmiştir ve hâlâ daha petrol mevzuunda bu şe
kilde düşünen kimseler ÎPRAŞ Rafinerisinin 
biraz evvel izah ettiğim şekiller itibariyle kü
çük kurulmasının memleket menfaatine ne ka
dar zarar getirdiğini ifade etmiştim. Adalet 
Partisi İktidarı zamanında ÎPRAŞ Rafinerisi
nin tevsii meselesi ele alındığında -ki size ra
finerilerin kapasitelerini verdim - bunun mem
leketin zararına olduğunu iddia etmişlerdir. 

Beyefendiler bu, ne dünya ekonomik görü
şünü, ne de Türk ekonomik görüşünü anla
mak değildir. Biraz şöyle garbın taşlamayacağı 
cinsten fikirler ortaya atmamız gerekir. Bu, 
şarklılıktır, şarklılık. Her şeyden evvel re
formu kafamızda yapmamız lâzım gelir. 

Yine aynı şekilde, bir zamanlar Adalet 
Partisi iktidarındaki bir Bakanı İkinci Beş 
Yıllik Plân ilkelerine aykırı hareket etmleMe 

I suçlayan bâzı kimseler, 1961 veyahut da 1962 
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yılından sonra başlayan Birinci Beş Yıllık Plân 
dön»emi içerisinde pazarlamanın tek elden ya
pılması öngörülmüş iken, satışın tek elden ya
pılması öngörülmüş iken ve burada Petrol Ofi
sine bu yetki ve vazife verilmiş iken, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığını ayrıca da satı
cı bir şirket haline getirmek suretiyle Birimci 
Beş Yıllık Plânın ilkelerine aykırı hareket edil
miştir. Plân ilkesine saygılı olan kimseler bu 
durumları izah etmek mecburiyetindedirler. 
Ve ondan sonra, 12 Marttan sonra Adalet Par
tisi iktidardan ayrıldıktan sonra gelen Hükü
metin millî petrol kahramanı pozisyonunda olan 
bâzı kimseler yine durumilarını devam ettir
mişlerdir bu saldırma durumların tâbirimi ma
zur görün. Ucuz petrolü biz ithal ediyoruz, paha
lı petrolü siz ithal ettiniz diye. 

Diğerli arkadaşlarım, o zaman Doğu Akde
niz'de indirim miktarları 80 sentin üzerinde 
iken, yabancı şirketlerin ATAŞ Rafinerisine 45 
sent indirimle petrol yapılması ve petrol ithal 
edilmesi kabul edilmiştir. 

Yabancı sermayenin memleket yararına mü
dafaasını yaparken biz tüm memleket menfaa
tini düşünüyoruz. Şunu izah etmek mecburiye
tindedir, bunu yapan kimse bu durumu izah 
etmek mecburiyetindedir: O zaman 80 sent in
dirim yapılmakta iken, Doğu Akdeniz'de 80 
sent indirim Yapılmakta iken ATAŞ rafinesi
nin petrol ithaline neden 45 sent indirim ta
nınmıştır. Bunun izahı lâzımdır. 

Malûmuâlileri olduğu veçhile, devalüasyon
dan sonra yine bir ameliyenin gözden geçirilme
si ieabetmekteydi. Yani Batman - Dörtyol arasın
daki pipe - line hattında nakledilen petrolün fi
yatının yeniden ele alınması, devalüasyondan 
mütevellit fiyatlarda düşüklük olduğu için, o 
zamanki Adalet Partisi iktidarı Şubat ayında 
yeni bir tarife tatbik etmek suretiyle ilâna ha
zırlanıyordu ve bunların hazırlığını yapıyordu. 
12 Marttan sonra bunu tatbik edememe duru
muna düştük ve bu fiyat büyük bir zaman çer
çevesi içerisinde gedktirilm'ek suretiyle tatbik 
edildiğinden pipe - line hattında (bugün pdpe -
line kahramanı kesilen kimseler bunu bilsinler) 
bu bildirimi geç yapmış olmalarından mütevel
lit 50 ilâ 60 milyon lira memleketi zarara, sok
muşlardır. Bunun da burada izahı lâzımdır. 

Türkiye için bâzı önemli projeler maaılesef 
geciktirilmiştir. 12 Marttan sonra iktidara ge

len partiler üstü Hükümet geciktirmiştir. Bun
ları söylemekte memleketin menfaati olduğuna 
kaniiz. Bunları sırasıyle sayalım. 

İzmir Aliağa Rafinerisi, Petkim İzmir 
Kompleksi, İPRAŞ Gübre tesisi, Türkiye - İran 
petrol boru hattı, - bu artık tamamen olumsuz 
bir safhaya girmiştir ki, hiç üzerinde de ko
nuşulduğu yok - Irak Tabiî Gaz projesi, - bu 
da aynı vaziyette - Karadeniz Rafinerisi ve 
petrol boru hatları... Bunlar tamamen gecik
tirilmiştir veyahut da bir takımlarının artık 
isimleri dahi ağıza alınmaz şekle gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine bir durumdan 
bahsedeyim. 1970 yılında ve ondan evvelki 
dönemlerde devam eden jeolojik araştırmaların 
neticesi Adıyaman'da, - ki Adıyaman'daki o je
olojik araştırmalara hasbelkader bendeniz de bir 
miktar iştirak etmiştim -1970 yılında bu durum 
sağlandı arkadaşlarımızın değerli gayretleriyle 
ve orada petrol bulundu. Ondan sonra iktida
ra gelen, 12 Marttan sonra iktidara gelen Hü
kümetin üyesi, bunun kendi zamanında bulun
duğunu, kendi iktidar döneminde bulunduğu
nu ilâ etmek suretiyle kahramanlığını devam 
ettirmeye çalıştı ve âdeta orada yeniden bir açı
lış merasimi, daha doğrusu petrol bulunma 
merasimi yapıldı. 

Değerli arkadaşlarım, burada daha başka 
türlü noktalara da temas edeceğim ama, yani 
temas etmem lâzımgelen daha 8 - 10 tane nok
ta var. Cevap verme durumu mevzuubahsol-
duğunda onlara ayrıca dokunacağım. Huzuru
nuzu fazla işgal ettim, bir saate yakın huzu
runuzu işgal lettim. Konuşulacak daha çok 
şeyler var, açıklanacak daha çok mevzular 
var. Fakat zannediyorum ki, şu konuşma çer
çevemin içerisinde birtakım rakamlar dile ge
tirdim. Buradan ayrılırken, huzurunuzdan ay
rılırken bu rakamları kafanızda şimşek gibi 
çaktırmanızı istirham ederim. Bu rakamlar 
tamamen bilinen ve bugün inkârı mümkün ol
mayan gerçek rakamlardır. Verdiğim hâdise
ler, hiç kimse tarafından inkârı mümkün ol
mayan hâdiselerdir. Bunları çoğa'lffcmak müm
kündür. 

Kıymetli arkadaşlarım, huzurunuzdan ay
rılmadan evvel şunu ifade edeyim: Adalet Par
tisi İktidarı memleketin gerçek menfaatini dü
şünmek suretiyle iktidarda bulunmuştur. Bu 
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hususta Adalet Partisi iktidarı üzerinde gölge 
gezdirmek isteyenler, memleketin açık ger
çekleri karşısında hüsrana uğrayacaklardır. 
Bundan böyle de, memleketimizin menfaatine 
yapılması lâzım gelen her türlü işlerde, millî 
menfaatimiz icaettirdiği takdirde, sloganların 
veyahut da şunlarm bunların arkasına sığın
mak suretiyle hücuma geçenlere karşı, veyahut 
da «Bizim fikrimizi niye kabul etmiyorsunuz, 
esas olan bizim fikrimizdir, yanlış olan sizin 
fikrinizdir,» diye bunu baskın çıkmak suretiyle 
bize kabul ettirmek isteyenlere karşı, hiç bir 
zaman ve suretle, memleketin gerçeklerini bir 
tarafa atmak suretiyle kendimizi bir tarafa 
atmayacağız. Bu mücadeleye devam edeceğiz; 
bu mücadelede muvaffak olacağımıza da ina
nıyoruz, Zira, içimizde yanan aşkın, Türk 
Milletinim menfaati icabı olduğuna ve getirdi
ğimiz prensiplerin içerisinde, yalnız ve yalnız 
memleket menfaatinin bulunduğunu kabul edi
yoruz. 

Elbetteki alternatiflere karşı saygılıyız. Bi
zim karşımızda aksi fikri müdafaa eden kimse
lere karşı, «memleketi sevmiyorsunuz» diye bir 
durum, bir tutum takınmayacağız, bunu bir 
karşı alternatif olarak görmekteyiz. Fakat 
şunu da istemek bizim en tabiî hakkımızdır: 

Biz de bu tutumun karşısında olarak başka 
fikirde isek, «Memleketin yararına hareket et
miyorsunuz, zararına hareket ediyorsunuz» 
diye, millî menfaatlarm çıkarları aleyhinde 
yabancılara satılmışlık matılmışlık, gibi bir
takım kelimelerle bize hücuma kalkan şahıs
lar ; şunu bilsinler ki, en ağır cevabı bizden 
almak durumundadırlar. Çünkü biz kendileri
ni fikir itibariyle bir alternatif olarak görü
yoruz ve bunun karşısındaki tutumumuzun da 
doğru olduğunu ispata çalışıyoruz. 

Başka türlü her hangi bir surette, memle
ket menfaatinin bölücülükle uygun düşmeye
ceğine kani olarak, bize hücuma çalışanlara 
fırsat vermeyeceğimizi ifade eder; memleketl
imizin yararına hareket ettiğimizin inandırıcı 
bir alternatif olduğunu müdafaaya devam ede
ceğimizi bildirir; Adalet Partisi Grubu adına 
saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Men
teşe, buyurunuz. 

GEiÇfİOt KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Parti sözcüsü arkadaşlarımızın beyanların
dan sonra, birkaç noktayı aydınlatmak üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

iSaym Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, sa
bahki konuşmasında 130 ncu maddeye temas et
tiler ve 130 ncu maddenin birinci fıkrasından 
bahsederek; yeraltı servetlerinin Devletçe ara
nacağını ve işleneceğini belirttiler. Sayın Oral 
arkadaşımız nedense hep 1 nci maddeyi oku
makta, geri kalan maddelere hiç temas etıme-
mıekfcedıirler. 

öeçen celselerde ve komisyonlarda, bu husu
su açıklığa kavuşturan muhtelif beyanlar tara
fımızdan yapıldı. Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanı da çoık güzel bir şekilde 130 ncu 
ımaddleyi açıkladılar. 

iSaym arkadaşlarım; 130 ncu madde ne de
mektedir? Arama ve işletmeyi Devlet yapabile
cektir. Devlet bunu karma bir şekilde yapabi
lecektir. Hattâ ve hattâ o kadar açıklık vermiş 
ki, Yüce Meclisiniz bir kanun tedvin ederse, 
doğrudan doğruya özel sektör eliyle de yeraltı 
servetlerimizin aranmasını, işletilmesini özel 
sektöre bırakabilecektir. Bu gayet açık bir mad
dedir. Halen, 130 ncu maddenin birinci fıkrası
na istim ad etınnek suretiyle Cumhuriyet Halk 
Partisinin kendisini zorladığı kanaatindeyiz. Ya
ni Anayasa, nerede ise Devletçi bir felsefeyi ka
bul etmektedir, demektedir sayın arkadaşları
mız; buna işitir ak etmeye imkân yoktur. 

Çünkü bu türlü bir düşünüşün Türkiye'yi 
sefalete götüreceği ve kalkınmamızı önleyeceği 
kanaatindeyiz. 

Muhtelif kereler ifade edildi ve ortada ger
çekler durmaktadır. Petrol istihsali 1969 VLa 
3 600 000 ton idi ve bu halen düşmektedir. Ama 
'istihlâkimiz her geçen gün artmaktadır. Sayın 
'Balkan rakamlar vermek suretiyle belirttiler. 
Sabah da ben birkaç rakam vermek suretiyle 
enerjideki petrol ihtiyacımızı sizlere arz ©taneye 
çalıştıım. 1971 rakamlarına göre 90 milyon do
lar ödüyoruz. Bunda hem her sene % 30 fiyat
lar artmaktadır; hem artan fiyatlar nazarı iti-
bare alınırsa, hem 1977'de plânın öngördüğü 18 
milyon ton istihlâk edileceği gözönüne alınır
sa; her halde meselenin ciddî olduğunu ifade 
etmelk gerekecektir. 
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O balkımdan İrisle rie, birtalkım teorilerle me
seleyi halletmek değil; gerçekçi olarak mesele
leri halle'taneik mecburiyetindeyiz. 

iBâzı parti sözcüsü arkadaşlarımız, bu arada 
Cumhuriyetçi Parti sözcüsü ve Güven Partisi 
sözcüsü arkadaşlarımız, - anlamak mümkün de
ğil muhterem arkadaşlarımı - hem karma ekono
miyi beniımsiedisklerini burada defaatle ifade edi
yorlar. Hem de tasarının getirdiği hükümleri 
de, ki, Devlet adına arama yapaeatk, Devlet adı
na belge yapacak, ruhsatname alacak, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaiklığma bu kadar üstün
lükler tanındığı halde, bunu az buluyorlar. 
Aeaha yanlış mı anlıyoruz, diye birkaç defa not
larının, basma verdikleri bültenlerinin altını 
çizdik okuduk, anlamak: mümikün değil muhte
rem arkadaşlarım. Hem karma ekonomiyi, hem 
de önceliklere itiraz etmek, az bulmak mümkün 
değil muhterem, arkadaşlarım. 

•Sayın Cumhuriyetçi Parti sözcüsü Orkunt; 
2 nci maddede komisyonun değişiklik yaptığı 
•iddiasında bulundular. Tetikik ettim muhterem 
arkadaşlarım, zabıtları okudum. 2 nci maddede 
bir değişiklik yok, aynen kabul edilmiş. Yani 
2 nci maddeyi değiştiren 1 nci madde aynen 
komisyonca kabul edilmiştir. Her halde iyice 
tetkik etmemiş olacak. Acaba 2 nci maddeyi mi 
ıkabul ediyorlar, 3 ncü maddeyi değiştiren, de
dim. Bunda da önemli bir değişiklik yok. Komis
yonda da ittifakla kabul edilmiştir. Buna da be
nim takririmle, «Petro - kimya hammaddesi üre
tilmesi» ibaresi konmuştur, ittifakla kabul edil
di, zabıtlar buradadır. «Petro - kimya hammad
desi üretilmesi,» ilâve edildi ki, her halde iti
razları olmasa gerektir. Sanayi Bakanlığı ile 
lEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında
ki ihtilâfları çözmek için - bu ihtilâflar başımız
dan geçtiği için - bu madde konmuştur. Sayın 
Onkunt'un 2 nci maddeyi ve her iki maddeyi de 
her halde iyi tetkik etmedikleri anlaşılmaktadır. 

Tasarının 3 ncü maddesi üzerinde, Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsü Sayıın Hüdai Oral 
arkadaşımız itirazda bulundular. Sahalı da arz 
ettim, herhalde ona itirazları yak. «Belge alına 
hakkı» Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
tanınmıştır, yani rafineriyi ve boru hattını bun
dan sonra, eğer bu kanun tasarısı kabule maz-
har olursa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
yapacak ve bir de % 51'den fazla sermayesi Tür

kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aidoknak 
üzere karma teşekküllere de beliğe, Bakanlar 
Kurulu kararıyle verilebilecek. Ruhsatname ise 
yine bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıy-
Le kolektif ve âdi komandit şirketler kısmına 
kalan ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarıyle ya-
hancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel 
kişilere de müsaade, abrama- işletme ruhsatnaanesi 
verilcibilecektir. 

Sayın Oral arkadaşıımızın itirazı; hatırlıyor
sam, «Neden Türkiye. Petrolleri Anonim Ortak
lığı» denmektedir. «Kamu İktisadî Devlet Te
şebbüsleri» tâbiri niye konmamıştır demektedir
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi zabıtları tet
kik ettim ve diğer takrirleri de getirttim, Cum
huriyet Halk Partisinin sayın temsilcilerinin iş
tirak ettiği komisyonda bu maddenin değiştiril
mesi ittifakla kararlaştırılmıştır. Hüseyin 
Baytürk arkadaşımız hatırlarlar; 3 ncü mad
dede «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» tâ
biri hattâ Cumhuriyet Halk Partisinin petrol 
konusunda yetkili şahısı olan ve o kanun teklifi 
sahibi Topa'loğlu'da komisyonda hu görüşe katıl
mışlardır. Sayın O^al arkadaşımız herhalde ar
kadaşları ile temas kurma imkânımı bulamamış
lardır. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ek
seriyetle, ittifakla değil.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Aynen 
kabul edilmiştir, ittifakla.. Özür dilerim, bu hata 
olabilir, ama gerçek bu. Ama bütün arkadaşla.rı-
mız bir anlayış içinde ittifakla kabul etmiştir 
takrir buradadır, benim takririmdir : 

«Müsaade, arama ve işletme ruhsatııamesiy-
le belge, almak hakkı Devlet adına 6327 sayılı 
Kanunla bu maksatlar için kurulmuş olan Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir.» 

Çörekçe : «Petrol faaliyetleri çok rizikolu 
ve masraflı olduğumdan, bilhassa kalkınma ça
bası içinde bulunan bizim gibi memleketlerde 
imkânları küçük iktisadî teşebbüsler arasında 
dağıtmaktansa bu gaye için kurulmuş ve tecrü
be kazanmış olan millî şirketimizin takviye 
edilmesi daha doğru olur» denmiştir ve buna da 
Komisyonun bütün üyeleri iştirak etmiş ve mad
denin bu şekilde değiştirilmesi ittifakla, kaibul 
edilmiştİT, 
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50 nei madde üzerinde yine mütalâalar be
yan- edilmiştir. Karma ekonomiyi savunan, ar-
katlarlarımız buna da itiraz etmişlerdir, Yani, 
biz Komisyonda bi,r değiştirme önergesi vere
rek bu maddeyi anemleket menfa ti erin e 
uygun bir hale getirdik. Türkiye Petrolleri
ni eşit mütalâa etmedik. Ben isterdim ki; arka
danım karma ekonomiyi savunurken bize desin 
ki, hiçin mütalâa, etmediniz 1 Hem karma eko
nomiyi savunacaksmız, hem de geleceksiniz bü
tün sahaları kapatana hakkını Türkiye Petrolleri 
An'onim Ortaklığına, yeneceksiniz. Böyle bir dü
şünceye iştirak etmek mümkün değildir. Maale
sef Oumkuriyetçİ Parti Sayın Sözcüsü ve 
Güven Partisi Sayın Sözcüsü hem karma ekono
miyi savunmuşlar, ham de Bütün Türkiye'yi ka
pama, sahaları kapama, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına kaıpaıma hakkını kaldıran, 
memleket gerçeklerine ve Türkiye gerçeklerine 
dalha uygum olarak değiştirdiğimiz hükmü ko
misyonda tenkit etmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarını, Komisyonda ine yap
tık? Sekiz sahayı I6'ya çıkardık. Saibaıh izah et
tim, Sayın Kılıç arkadaşımız da izalı ettiler. 
Dalha evvel Türkiye Petrolleri de dahil olmak 
üzere 150 000 idi, bunu sadece Türkiye Petrolle
ri için heim 16'ya çıkardık hem 800 000 hektar
lık bir bölgede arama yapma olanağını sahip 
kıldık. 

Şimdi, 11 bölge olduğuna göre, bu kadar ge
niş bir saikayı Türkiye Petrollerine açmış bul mı -
maktayız. Büyük bir ayrıcalık tanınmış bulun
maktadır, temenni ediyoruz' ki, Türkiye Petrol
leri Anonimi Ortaklığı bu imkânlar içinde başa
rıya ulaşsın. 

Şimdi nıuihtereım arkadaşlarıım; şu hale gö
re Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bü
yük üstünlükler, .öncelikler tanınmıştır. Bunla
rı te.kra.rl iyorum. 

Nelerdir bunlar? Demin de arz ettiğim gibi 
Madde 3'de, yürürlükteki kanunun 6 ncı mad
desi değiştirilmiş belge alma hakkı sadece Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verilmiştir. 

Sabahleyin Sayın Kılıç arkadaşım tenkid 
ettiler; madde 20 ile, yürürlükteki kanunun 
45 nei maddesine bir 4 ncü fıkra olarak ilâve
de bulunulmuştur; yalnız Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına kapalı bölgelerde çalışma 
olanağı tanınmıştır, 

Yline madde 5'3'dc, 8 adet araıma tahdidi 16'ya 
çıkarılmıştır. Yürürlükteki kanunun 61 nei mad
desindeki s-ını rlaıniıalara Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı talıi değildir, İşletme sahası, de
min! d'e arz ettiğitın üzere bir bölge, için 8O0 000 
hektara çıkanknıştır. 

Yine 644 ncü maddeyi değiştiren 29 ncu 
•maddede; işletme sahasının müzayede ile satıl-
ımasına son verilmekte ve Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı eğer taleıbederse bu ona ve.ril-
ım.eıklod îr. 

Yine, yürürlükteki 63'26'nın 74 ncü maddesi, 
ortak şirketlerin sekizden fazla arama nılhlsatı 
alamayacağı tahdidi, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı için kaldırılmıştır. 

6826 sayılı Kanunun 76 nei maddesi ile işlet
ime sahasının fazlasını terketmede, Türkiye Pet
rolleri Anonim. Ortaklığı hariç tutularak öncelik 
tanınmış bulunımaktadır. 6326 sayılı Kanııınım 
80 nei maddesi ile sınırlaman belge süresi Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için söz konu
su değildir ve Türkiye Petrolleri' Anonim Or
taklığı -Devlet hakkı, ödemeyecektir. Tasan na
sıl takdim edilmektedir, gerçekler nedir, insafı
nıza bırakıyorum muhteremi arkadaşlarım. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Kodaımanoğlu, buyurun efendim. 

BNKRJt VB TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Petrol Reformu Kamun tasarısı üzerindeki 
müzakereler belli ölçüde mahiyet benzerliği do-
layısıyte Maden Reformu Kanun tasarısı üzerin
deki birtakım tartışmaların, tekrarına müncer 
oldu. İliç şüphesiz, Hükümet üyesi olarak bu 
mütalâaları bu oturumda da cevapsız bırakma
mak mükellefiyetim dolayısıyla bâzı mülâhaza
ları tekrar etmek mecburiyetlinde kalacağım 
için affınızı diliyorum. 

Bilindiği gibi, geçen oturumdaki tartışmada 
ne reformdur, ne reform değildir, şeklinde baş
ladı ve ben orada kısaca arz ettiğim gibi tekrar 
etmek istiyorum; her siyasî parti, Türk top
lumuna vermek istediği şekil yönünden farklı 
programla sahiptir ve hepsi kendi programının 
reform olduğu inancındadır. Böyle olması ta
biîdir, böyle düşünmeleri tabiîdir. Bu düşün-
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çelere saygılıyız; fakat partiler dışı bir Hü
kümetin, hiçbir partinin siyasî programının har
fiyen ittiba edilmesi lâzımgelen bir reform ol
duğu inancı ve İni inanca itaat ile vazife gör
mesi mümkün değildir. Hükümet, Yüce. Meclis
ten güven oyunu aldığı bir programla bağlıdır 
ve Hükümetlin reform anlayışı bu programda 
açık, seçik ifade edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet petrol mesele
sine, petrol konusunun ve bizatihi petrol denen 
maddenin öteki kaynaklardan, yeraltı kaynak
larından farkına dikkat ederek ve petrol konu
sunda milletimizin ihtiyaç ve imkânlarını hesa
ba katarak yer yer değişik çözümler öner
miştir. Çünkü, başından beri arz ettiğim gibi, 
Hükümet hiçbir zaman bir siyasî doktrinin pe
şin imah'kûmu olarak o'laylara daima o açıdan 
bakmak gibi Türkiye için gerçekten elverişsiz 
olduğuna inandığı bir yöntemin sahibi olma
mıştır. Hükümet, progmatik bir anlayışla mese
lelere ciddî ve doğru teşhisler koymak, koydu
ğu teşhisler için .memleketimizin imkân ve ihti
yaçlarına en yararlı tedbirleri bulmak ve bun
ları cesaretle uygulamak gibi tamamıyı e Ata
türkçü olduğuna inandığımız progmatik bir an
layışla davranmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bunun hilafı burada de-
faatle iddia edildiği için, gerçekten bu konu
da Atatürk'ün ne yaptığını ve Atatürkçülüğün 
ne olduğunu, kısaca ıbir defa, daha ele almakta 
fayda bulmaktayım. Ancak, izni verirseniz bu 
konuya hazırlık olacağı ve bir anlayışı tekrar 
cevaplayacağı için önce Anayasamızın loO ncu 
maddesine tekrar dönmek ihtiyacındayım. Ma
den reformu tasarısı müzakere edilirken de ko
nu görüşülmüş idi. Bu defa maruzatımı çok 
kısa tutacağım. Ana hatlarıyle tekrar etmek is
tiyorum, eğer gerçekten bir teemmül ihtiyacı 
var ise geçen celsenin zabıtlarına -bakmak kâfi 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 130 ncu 
maddesi 2 fıkradan oluşmuştur. Bunlardan bi
risi, yeraltı kaynaklarının Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunduğunu söylüyor. İkinci 
cümlesiyle, bunların aranması ve işletilmesi hak
ikinin Devlete aidolduğunu ifade ediyor. Bu 
maddeniin bir 2 nci bölümü daha vardır, «Ara
ma ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleş
mesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel te-

1 şehbüs eliyle yapılması kanunun açık iznine 
I bağlıdır.» diyor. 

Öyle ise bütün siyasî partiler Türkiye'de 
I Anayasanın koyduğu siyasî tercihlere itaatle 
I -mükellef bulunduklarına ve Anayasanın siyasî 
I tercih koymadığı noktalarda Anayasanın özüne 
I ve sözüne sadakat 'göstermek kaydıyle kendi 
I değişik tercihlerini programlarına almak im-
I kânına sahip bulunduklarına nazaran, isterlerse 
I birtakım, siyasî partiler yeraltı servetlerimize 
I Devlet tekeli koymak imkânına sahiptirler; ama 
I bu prensibi benimsemeyerek karma ekonomi il-
I kelerinin yeraltı servetlerimizin işletilmesinde 
i de hükümran olmasını tercih eden başka siyasî 
I partilerimizin ve onların anlayışlarının Anaya-
I saya aykırı olduğu ilân olunamaz. Bu tercihte 
I siyasî partiler serbesttirler ve nitekim öyle de 
I olmuştur. Bu tercihlerden hangisinin Türk Mil-
I leti tarafından beğenildiği geçen seçimlerde 
I belli oldu, önümüzdeki seçimlerde yeniden belli 
I olacaktır. Millet kime ne mezuniyet verirse, on-
I 1ar gelip bu Yüce Mecliste aldıkları mezuni

yetin sınırları içerisinde yurdu yönetecekler
dir. 

I Aziz arkadaşlarım, dolayısıyle ne Hükümet 
I tasarısını beğenmeyen sözcüler, ne Türkiye'nin 
I i h r aç l a r ı na en uygun çözümlerin tasarıda bu-
I lunduğunu iddia eden Hükümet, ne de bu işler-
I de Devlet tekelinin gerektiğini iddia eden bir 
I başka siyasî parti Anayasaya aykırı hareket 
l etmiş olur; hepsi Anayasanın içindedirler. An-
I cak, kendi anlayışlarının sahibi ve doğruluğunu 

başkalarına inandırmanın da gayreti içindedir-
I 1er. Bu gayreti anlayışla karşılıyorum; fakat 

'bu gayreti beğenmemek hakkımızdır; sevk etti-
I ğimiz tasarının ilkelerini savunmak ise vazife-
I mizdir. 
I Bu konuyu bu kadarla kesmek istiyorum. 
I Arz ettiğim gibi geçen celsede bu konuyu çok 
I geniş tartıştık. 

I Değerli arkadşlarım, bir siyasî partimiz, sa-
I yın sözcüsünün ağzından ve dün yapılan basın 
I toplantısındaki metinden sarahatle şöyle söylü

yor : 
I Biz, diyor petrol konusunda tümüyle devlet-
I çiyiz. Bu sahada özel sektöre ve dolayısıyle 
I yabancı sermayeye ve teşebbüse peşin olarak 
I karşıyız ve ben hatırladığıma göre son Kurul-
I tayda da böyle bir karar alınmış; geçen otu-
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rumda da değerli arkadaşını bunu tescil ettiler, 
böyledir. Ve arkasından devam buyurdular, biz 
yeraltı kaynaklarında .özellikle petrolde, mak
sadı aşacak şekilde konuşmuş olmak istemem, 
özellikle petrolde Devlet tekelinin, münhasıran 

; Devlet tekelinin iş görmesi ilkesini, 792 sayılı 

!

Atatürk tarafından çıkarılmış Kanundan bu 
yana henimseyegelmişizdir ve eski bir ilkemiz
dir. Atatürk'ün koyduğu bu ilkeye riayet etti
ğimiz için de Atatürkçü biziz demek istiyorlar. 

Şimdi gerçek bu mudur? 
Bendeniz size o neti tertip düsturun 7 nci 

cildinin 2 nci tabının 691 nci sayfasında neşre
dilmiş olan 792 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
ni okumak istiyorum. 

«Madde 1. — Türkiye hududu dahilindeki 
bilcümle arazide bittim ve petrol ve «ıüştekkatı' 
tahliyesi madenlerinin taharri ve işletilmesi 
ıhakkı, Maaditı Kanunu ahkâmına tabi olmak 
kaydiyle, Hükümete verilmiştir.» 

«Madde 2. — Hükümet bu hakkı hizzat ve
ya efrat ve şirketler' ile bilitilâf berveçhi âti 
istimal eder. 

Bir daha, okuyayım bu maddeyi. 
«Hükümet bu hakkı bizzat veya efrat ve şir

ketler ile bilitilâf berveçhi âti istimal eder.» 

(a) fıkrası kendisinin nasıl istimal edeceği
ni söyledikten sonra .(ıb) fıkrasına devam ede
lim : 

«b) Mutenam bizzat Hükümet olmadığı 
takdirde petrol madeninin fennen ma-hsus olan 
mahallerinde istikşafatı iptidaiye ve jcoloji-
ycde bulunmak (kere beheri .beş bin hektarı te
cavüz etmeyen mahdut bir saha dahilinde bir 
sene müddetle ruhsatname ilâ ve' istikşaf at 
için taksis olunan arazinin beher hektarı için 
müteharriden şehrî ıbir kuruş ardiye ücreti pe
şinen ahzolunur.» 

Şimdi ne demiş Atatürk zamanında çıkan 
hu Kanun? Bu işi şahıslarla birlikte de yapa-
.biliriz ve Hükümet bu işi yapmazsa şöyle eder, 
böyle eder diyor. Hiçbir zaman Atatürk bu ka
nunla, «Bu sahada özel şahıslar sureti 'katiye
tle iş göremezler» demiyor. Devletçilik başka 
şeydir, Devlet tekeli başka şeydir. Eğer Ata
türk'ün ne yaptığına bakarak Atatürkçülüğü 
tespit etmek gerekirse, şu okuduğum metlinle 

' sabidolmaktadır ki, sayın arkadaşlarımız Ata
türkçü değildirler. Mantık bunu getiriyor, bey

le. Okuduğum metin bu, mutlak Devlet teke
lini programına alanlar, bu programı benim
sememiş olanlar ,biraz evvel sayısını verdiğim 
kanunda derpiş edilmemiş hüküm karşısında 
Atatürk'ten ayrı bir anlayış içine veya dışına 
düşmüş bulunmaktadırlar ve esasen 'belli sek
törde tamamiyle Devlet tekeli koymak müm
kündür. Biraz evvel arz ettim, bizim Anaya
samıza uygundur. Bunu tercih edenler beğe
nirler, savunurlar; saygılıyımdır; fakat hunun 
Atatürkçülük olduğu, bunun dışındaki görü
şün Atatürkçülük olmadığını iddia etmek yan
lıştır ve esasen artık Atatürk'ü de kendimize 
ıgöre, keyfimize göre yorumlayarak onun arka
sına sığınmaktan vazgeçmeliyiz. Türk Mil
leti, ne istiyorsanız onun açık .seçik kendiniz 
tarafından savunmasını bekliyor. Onun içindir 
iki yapılacak iş; (Türk siyasî hayatımıza da zen
ginlik getirir, açıklık getirir) herkes kendi gö
rüşünü nedenleriyle oturup anlatmalıdır. Bu
nun gerçekten Atatürk tarafından nasıl karşı
lanacağını merak edenler bir siyasî felsefe ve
yahut sosyal tarih araştırıcısı olarak bakadur-
sunlar ne neticeye varırlar, o da ayrı bir merak 
konusu olarak söylenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu da böyle
ce geçiyorum. Aslında hu kanunun tartışma 
sınırları müsaidolsaydı, Türkiye'de hangi siyasî 
davranış ve değişmelerin Atatürkçülük yönün
den ne mâmı ifade ettiklerini tartışmayı çok 
isterdim. Çok entersan birtakım görüşler arz 
etmeye çalışmayı da zevkli bir görev sayardım; 
fakat hiz konuyu taşmayalım ve konu içinde 
kalalım. Konu içinde de zannediyorum o mü
talâalara bu cevap en veciz karşılıktır. 

Yine bir değerli sözcü arkadaşım; «YaSbancı 
şirketlerin Türkiye'de kalmasıyle petrol bulu
nacağını sanmak hayal mahsulüdür. Sayın Ba
kan, konuşmasında yabancı teşebbüslerin ça
lışmasından müstağni kalamayız demektedirler, 
buna katılmıyoruz» buyuruyorlar. «Bu görüşle 
hazırlanan ıbir tasarının da reform niteliğine 
sahibolamayacağı kanısındayız» diyorlar. Bu 
2 nci kıymet hükmünü geçiyorum. Çünkü her
kesin reform anlayışı kendi çizgisine göre yap
tığı mukayeseden doğuyor; sübjektiftir, değeri 
yoktur. Ancak bunun, meseleleri gereği gibi ta-
fcibedemeyen .birtakım çevrelerde yanlış anla
malar veya kendine kazanmalar gibi birtakım 
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haksız tesirleri olabilir. Bu da zaten kâfi dere
cede yapıla yapıla kanıksandı ve artık kimse 
bu tip kıymet hükümlerine itibar etmiyor. O 
itibarla asıl önemli noktaya geçeyim: 

«Müstağni kalamayız» demişim. Evet arka
daşlar bunu ben söyledim ve nedenini de bir 
defa daha arz edeyim: Türkiye'de Devletimiz 
ve Cumhuriyet hükümetleri ellerinden geleni 
yapagelmişlerdir. Daha iyisi yapılabilirdi. Bu 
bh iddiadır ve şu anda böyle bir iddianın doğ
ruluğunu aramanın da hiçbir faydası yoktur. 
Biz Devletimizi idare eden herkesin, bu millete 
elinden geldiği kadar hizmet aşkıyle çalıştığı 
inancı ellerinden geleni yaptıklarını kabul edi
yoruz, Zaten hilafını iddia etmenin de faydası 
olmadığına kaanüm. 

Şimdi böyle olunca, yabancı sermayenin 
petrol sektöründe geniş imkânlar getireceği
nin ümit edildiği 1955 yılından sonraki döne
min rakamlarını görelim. Geçen celse okudum. 

1955 yılından 1971 yılma kadar millî imkân
larımızla üretebildiğimiz petrol 9 705 644 ton
dur. Bu dönemde, hattâ bu dönemde hile değil, 
1961 yılından bu yana özel sektörün istihsâl 
ettiği petrol 13 884 070 tondur. Şimdi ne görü
yoruz; kendi imkânlarımızla 10 ,bin tona yakın 
istihsâl yapabilmişiz, bu sahada geniş dünya 
tecrübesi olan birtakım şirketler .14 milyon to
na yakın istihsâl yapmışlar. 'Bu devre muhtelif 
siyasî partilerin iktidarl arıyla gelip geçti. Özel 
teşebbüse ağırlık veren oldu, Devlet teşebbüsü
ne ağırlık veren oldu, şöyle oldu, böyle oldu; 
ama netice bu oldu. Şimdi çıkıp diyebilir misi
niz. ki, ben bu 14 milyon tondan, istiğna ile 
vazgeçiyorum; olmasaydı. Diyemezsiniz. Çünkü 
ihtiyaçlarınıza bakalım. Aynı dönemde 
33 911 815 ton ila ithâl etmişsiniz. 34 milyon 
tona yakın da petrol ithal etmişsink. Bu 14 
milyon ton da olmasaydı 48 milyon ton ithal 
edecektiniz. Yani ithal ettiğinizi size bedava 
mı veriyorlar"? Milletimizin en kıymetli kayna
ğı olan dış para rezervlerimizi dışarıya veriyor
sunuz. Bu daha mı iyi bir çözüm yoludur ki, 
1.4 milyon tona yakın bir istihsale istiğna ile, 
istihfaf ile sırt çevirelim? Eğer bir siyasî dokt
rin angajmanınız yoksa, pragmatik iseniz, Tür
kiye'nin ihtiyaçlarından hareket etmeye ve ak
lın icaplarına uymaya kararlı iseniz bundan, 
müstağni bir tutum ile bahsedemezsiniz. 

Yürekten dilerdim ki, bu rakamlar ters oh 
sun, yürekten dilerdim ki, yabancılara ihtiyaç 
duymayalım ve kendi petrolümüzü kendi im
kânlarımızla istihsal edelim ve değerlendirelim, 
Kim istemezdi bunu?. Ama birtakım gerçekleri 
burada söylemek vazifesi olan bir Bakana, bun
ları söylediği için birtakım yakıştırmalar kul
lanarak suçlamayı istemek ciddî bir davranış 
olamaz. Ben de yürekten istiyordum, bütün 
Türk Milleti her zaman ist eyege im iştir; ama 
şartlar, imkânlar buna müsaidolmamış ise ve 
netice bu ise, bu neticeye cesaretle bakmak lâ
zımdır. Gerçeklere cesaretle bakamayan, ihti
yaç ve imkânlara sıhhatle teşhis koyamayan ve 
(bunların gereğini yılmadan savunmayan hiçbir 
Hükümet başarılı olamaz. Bunu çok iyi bildi
ğimiz içindir ki, bu nâçiz arkadaşınızın şahsın
da Hükümet böylesine ciddî ve haysiyetli bir 
davranışın içindedir. Bu rakamları inkâr ede
mem arkadaşlar, bunu Yüce Meclise söylemek 
mecburiyetindeyim. Yüce Meclise bütün ger
çekleri söylemeliyiz; bilerek, neyi istediğimizi, 
neden istediğimizi bilerek, neyi neden reddet
tiğimizi bilerek karar vermeliyiz. Kararın so
nucu ne olursa olsun, hepimiz için saygı değer
dir. Meğer ki, birtakım gizli kalmış, kararda 
yanıltıcı eksiklikler bulunmasın. Bu noktaya 
daha sonra tekrar avdet edeceğim. 

Yine değerli sözcü arkadaşım, arama ve 
araştırma laboratuvarlarım dışardan her zaina.ii 
sağlamak mümkündür, buyuruyorlar. Bu sahanın 
ilmî muhtevasına ve teknolojisine, mütahassıs 
olarak değil, uzaktan aşina olanlar bilirler ki, 
arama, ve laboratuvarlar dışardan alınır ama, 
onun arkasında bir şey var ki, işte o kolay ko
lay alınamıyor, o da o laboratuvaKardan bir
takım netice çıkarmaya yarayacak ilim ve bu 
neticeleri değerlendirecek yüksek seviyede bi
lim adamlarıdır. Eğer böyle olmasaydı, bugün 
aya gidenlerin yanında Cenubî Afrika ülkeleri 
de bu laboratuvar ve aramayı satmalır, onlar 
da aya giderlerdi. Tabiî işi kolay arz edeyim 
diye böyle mübalâğalı örnekler seçiyorum, özür 
dilerim, yoksa bunun böyle olmadığı belli. 

Bu sözlerimle Türkiye'de araştırıcı yoktur, 
ilim adamı yoktur, Türkiye'deki millî müesse
selerimiz bu yönden zayıftırlar veya işe yara
mazlar gibi bir fikir söylemeye çalıştığım id
dia edilirse bu kürsüden, bu haksızlık olur; bu-
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im demek istemediğim gün gibi açıktır. Bu
nu asla demiyorum, milletimiz elli yıldır elindim 
geldiği kadar müspet bilimini geliştirmek için 
çırpınmıştır ve çok şey yapmıştır. 

iSize bir mukayese yapmak istiyorum: Sos
yalist rejim Rusya Via kurulduğu zamıam. Lova-
çevski seviyesinde matematikçisi, I)ost oy'evski 
seviyesinde romancısı vardı. Cumhuriyet kurul
duğu zaman henüz geometri terimlerini bile 
dört başı mamur tesis ve tespit ödememiştik. 
Biz ne mirasıyle yola cılktık, başkaları ne mira
sı ile yola cılktı1? Elli yıllık. Cumhuriyet dönemi, 
sıon derece gerilerden devraldığı için bayrağı 
buıgünlkü ntaticeye varmaik için gerçekten büyüik 
cekjt ve gayretler gösterdi. Bugün vâsıl olduğu
muz neticede hiç şüphesiz alın terini eksik etme
yen ilim adamlarının teknisyenlerin ve fikir 
adamlarımın rolleri büyüktür ve biz onlara şük
ran borçlu olmalıyız. Bugün arzu ektiğimiz neti
ceye varamamış olmaımız, onların bu gayretleri
ni küçüiiiusemeımizi gerektirmez; onlara gerçek
ten hürmeitfcâ«rız, takdirkârız; ama daha iyisi 
için gayret etmeye de mecburuz ve memleketi
mizi idare edenken, tedbirlerini alırken gerçek 
ne ise cesaretle onu da görmek gerektir". İşte 
yaptığısınız iş budur. 

«Tasarı, ötekinin teknik bâzı noktalarda 
ufak tefek bâzı değişikliklerinden ibaret bir 
tekrardır. Bunun reform neresinde?» denildi. 

Arkadaşlar bu, getirilen tasarı için gerçek
ten insaflı bir kıymet hülkımü değildir. Şimdi de
ğerli komisyon sözcüsü arkadaşım, başkanı ar
kadaşım bâzı örnekler verdiler. Ben de bir kıs
mım açıklayayım: 

Tasarı, amaç maddesiyle önemli bir değişik
lik getirmiştir. Deımişizdir ki, tasarının amaç 
maddesinde; (eski metni okumada fayda görü
rüm.) Eski inletin; «IBıı kanunun maksadı, Tür
kiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususî 
teşebbüs eli ve yatırım! a rıyle süratle fasılasız 
ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendiril-
(mesini...» 

Tasarımız ne demiş? «(Hususî teşebbüs eli ve 
yatırıımlarıyle» ibaresini kaldırmış, 1954 kanu
nunun özellikle petrol kaderimizi, hususî sektö
rün yatırımı teşebbüsüyle yürüyeceği ümidini 
ve ilkesini kaldırmış, yeni bir anlayış getirmiş. 
Nedir o? Artık bu dönemden itibaren kanunun 
maksadı - biraz sonra arz edeceğim öncelik ve 
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takviyelerle - Devlet imkânları ve buna ilâve
ten özel teşebbüs ile neticeye varmayı derpiş et
miştir. Daha maksatta önemli bir değişiklik ge
tirmişizdir. Eski metinde özel teşebbüs ve yatı
rımlarına münhasır hüküm, Devlet teşebbüsüy
le zenginleştirilmiştir. Devanı edelim: 

Eslki metnin son fıkrası çıkarılmıştır; «Bu 
maksada uygun olduğu nispette Türkiye dahi
linde yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol 
'ameliyatının aynı surette inkişafım sağlamak
tır.» diyor eski metin. Bunun yerine ne getir
mek istemişiz? «Yabancı petrolle petrol ameliye
sini inkişaf ettirmek, bu kanunun maksadı de
ğildir.» demişiz. Yerli petrolle, petrol ameliya
tını inkişaf ettirmeyi, böylece önplâna getirmek 
istomişizdir. Yabancı petrolle yapılacak işlere 
ağırlık veren bu fıkra kaldırılmıştır. Haımpetrol 
fiyatlarınm tespitine ilişkin birtakım hükümleri 
«berraklığa kavuşturarak, Bakanlar Kuruluna 
özel yetkiler vererek haımpetrol fiyatlarıylo is
tediği gibi oynayarak millî çıkarlarımıza aykırı 
faaliyette bulunan yabancı ellerin bu rolü oyna
malarını önlemek istemişizddr. Bu, değersiz bir 
'davranış mıdır? Bu kabili istihfaf bir değişiklik 
imidir, olabilir mi? 

Petrol kanununun 6 ncı maddesinde değişik
lik düşünmüşüz ve demişiz ki, müsaadıe, arama 
veya işletme ruhsatnamesi ile belge alma hakkı 
Devlet adına Kamu iktisadî Teşebbüslerine ait
tir. Ancak, bu kanunun maksadına uygun ol
anak şartıyle müsaade arama veya işletme ruh
satnamesi verilebilir özel teşebbüse, deımişizdir. 

Arkadaşım konuşmasında müsaade arama 
veya işletme ruhsatnamesiyle iktifa etmeyip, 
belge hakkını da ithal ederek yabancılara rafi
neri kurma hakkının verildiği gibi bir zan ya
ratmak arzusunu göstermişlerdir. 

(lerçi bu tasarının son fıkrası şöyledir: Bu 
kişilere sermayelerinin yarısından fazlası Dev
lete aidolmak kaydıyle ve Bakanlar Kurulu ka
ra rıyle belge verilmesi de mümkündür. İşte bu
rada sdz °/c 49 özel teşebbüse imkân veriyorsu
nuz denebilir. 

Simidi bu noktadan sayın üyeler bir ger
çeği tekrar-etmekte fayda görürüm : Maden ta
sarısında da ifade ettim, Hükümet iş başına gel
diği zaman İkinci Erim Hükümeti tanafındanl 
getirilmiş tasarıları 'geri almak veya benimseye
rek Meclislerde kendi kanaat ve ihtiyaçlarıma 
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göre düzeltme yapma yollarından birini seçme
liydi, biz ikincisini seçtik. Onun içindir ki, bu 
fıkra hükmü burada kalmıştır ve maalesef bu 
fıkraya bu derece itirazkâr olarak CHP üyeleri 
Komisyonda değiştirge önergesi vermemişlerdir. 
Hükümetin de değiştirge önergesi verme hakkı 
olmadığı için böyle oylandı. 

Şimdi bir noktayı belirtmek istiyorum; İkin
ci Erim Hükümeti tarafından hazırlanan bu ta
sarı Birinci Erim Hükümeti tarafından hazırla
nan ve sayın» Topaloğlu'nun hazırladığı şeklin
de ifade edilen ilik tasarı ile aynı değildir. Ne 
bu tasarıda ne ımladen reformu tasarısında Bi
rinci Erim Hükümetinin', dolayısıyle sayın To-

. paloğlu'nun hazırladığı 'kanun aynıyla yer al
mış değildir. Bunun böyle-olmadığını ifade et
mek istiyorum ve kamu oyunda da bu yanlış 
hükmün silinmesini istiyorum. Çünkü böyle bir1 

zan tasarıya Türk kamu oyunun çoğunluğunda 
güven kırıcı bir kanaat hâsıl •edebilmektedir. 

O halde İkinci Erim Hükümeti tarafından 
ıslah, tâdil ve yeniden tedvin edilen bu tasarı 
tarafımızdan biraz evvel arz ettiğimi sebeple be
nimsenmiştir. Melen Hükümeti bu son fıkradan 
daha ileri bir anilayışı plânda benimsemiş ve 

| Yüce Mecliste kabul buyurarak Plân Kamun'una 
koymuştur. Şimdi okuyalım Plân Kanununu 
Resmî Gazete sayfa 145 - 5 ilkeler ve tedbirler 
864 nteü paragraf, diyor ki; «Rafineriler kamu 
kuruluşları elliyle kurulacaktır» bunu Yüce 
Meclis Ikabul buyurdu, bunu Hükümet amerdi. 
Ancak ihracata dönük rafineriler için özel te
şebbüsten istifade imkânını açık tutan bir de 
fıkra eklendi. Bunun sebebi plân tartışmasın
da arz edildi. Türkiye büyük ölçüde petrol bul
ma ihtiyacında, kormşularrmızla büyük petrol 
yataklarına komşuyuz, büyük pazarlarla İm ya
taklar arasında enteresan ve gerçekten Türkiye 
için hayırlı bir takım imkânlar var. Dış politi
kamızın başlıca meşgalesinden olan bu saha ne 
netice verir bilemem. Ama. her halde böyle bir 
imkân doğar komşu ülkelerdeki büyük petrol is
tihsali Türkiye'de işlenirse en büyük pazar olan 
Avrupa'ya sürütürse bundan Türk milleti ka
zanç vergisi alır*, istihdam imkânı yaratır ve 
savunma zaruretlerinin gerektirdiği hallerde 
bir büyük potansiyeli kullanmak şansına sahip 
.alur. 

Bütün bu gellişmel&ri ve ihtiyaçları iterek; 
«bu sahada zinhar yabancı ile işbirliği yok ve 

yabancı sermaye yok» diyerek millî ihtiyaç ve 
zaruretlerimize karşı bir davranış (beğenenler 
olabilir ama) Hükümetin görüşü değildir, tasa-
î'inın görüşü değildıir ve Hükünııet olarak dili
yoruz ki, Yüce .Meclisin müzakerelerinde bu 
son fıkra plâna uygun şekilde tâdil olunabilir, 
bu ümidi ve istirhamı tekrar etmek istiyorum. 

Sayın Komisyon Başkanının saydığı millî 
kuruluşumuza tanıdığı/mız önceliklerin hepsiini 
ben tekrar etmıeyeceğim kapalı ve yasak bölge
lerde kamuya münhasıran imtiyaz verme imkâ
nını, madde 22 ile kanunî süresi dolan veya terk 
edilen bir saha jeolojik istikşaf yapılmadan 
yalnız kamu kuruluşlarına verilebilmektedir. 
Madde 28 ile getirilen imtiyaz; madde 49 ile 
bir yığın tahditten TPAO m yani kamu kuru
luşumuzu istisna tutmuşuz, meselâ 52 nci mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkralarındaki tahditten 
50 bin hektar ile 8 adet arama mec'buriyetin
den kamu kuruluşumuzu müstesna tutmuşuz. 
Gerçi kofinisyon bunu 16 ya, çıkardı ama Hükü
metin görüşü bu. 

Şimdi bu nioktada Komisyonla Hükümet ara
sında, hattâ bütün siyasî partilerimiz arasında 
önemli bir ittifak var; «bu tahditte bir rahat
lama getirelftm» bunun dozu tartışılıyor. Ko
misyon 16 ya çıkarmak yeterdir, çünlkü 16 (ke
re mesaha ile çarparsanız 800 bin hektarlık bir 
saha olur dilediğiniz sahaları bölebilirsiniz do-
layısiyîe türlü imkânlarla bu gelişme millî ku
ruluşumuz içlin ihtiyaca yeter bir gelişmedir di
yor. Aksi iddia edilebilir, nitekim Hükümet da
ha geniş davranmıştır, Yüce Meclis tartışır bir 
yol bulur bu onun hem hakkıdır, beni görevi
dir, hepimiz saygılı oluruz. 

Aramada 50 bin hektarın, işletmede 150 bin 
hektarla sınırlamalar 'kaldırılmıştır. Madde 80 
dle belge sahibinin yapması lâzımı gelen birta
kım mükellefiyetler millî kuruluşumuz için dik
kate ahnmayabilmektedir. Hükümıet madde 52 
ile 4 gün içinde müracaat halinde kamu kuru
luşuna öncelik veren imkânın 15 güne çıkarıl
masını öngörmüştür, Komisyon reddetmiştir. 
Komisyon bir gerekçe sahibidir, Hükümet bir 
.gerekçe sahibidir, maddesi geldiğinde arz ede
ceğiz Yüce Meclis hakemlik edecek bir görüşü 
benimseyecek veya. yeni bir göi'üş geliştirecek 
tir*. 56 nci madde ile Devlet hakkının ödenmesi 
vardı, kaldırılmıştır ve saire. 

— 117 — 



M. MeclM B : 28 26 . 12 . 1972 Ö : % 

Bütün İm farkları arkadaşımın söyledikleri
ne eklemek gerekir, daha ilerisini anlatmak için 
zannediyorum tümü üzerindeki müzakerenin 
ha emi müsait değildir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekteni bu tasarı ile 
geçmiş tecrübelerin millî menfaatlerimize ay
kırı uygulamaları ve millî kuruluşumuzu sınırla
yan birtakım kayıtlardan kurtarmaya ealışmı-
şızdır ve esasen Yüee Meclis yıllar yılı bu ko
nularda araştırmalar yaparak araştırma rapor
ları neşrederek bu konuyu olğunlaştııımıştır, 
Hükümetler için kolayca tedvin edilir hale ge
tirmiştir. Onun i(dn bu konuda hattı müştereki 
bulmak kolaydır. Ama zaman içinde birtakım 
siyasî kuruluşlar daha ileri birtakım görüşleri 
benimseyerek kendilerini istihale ettirmişler 
ise bu istihale mutlaka kanunda yer alır gibi 
bir hukuk kaidesi yoktur ve mutlaka kanunda 
yer almadığı için de Yüce Meclisin yıllar yılı 
olgunlaştırdığı ve ilân ettiği kıymet hükümleri 
reform niteliğinden yoksun addedilemez, ge
çersiz sayılamaz. 

Arkadaşıımış dışa dönük rafinerilenin ya
bancılarla (kurulması halinde; «İhraç imkânla
rı azalır, o zaman içe dönük çalışır» buyuru
yor. Eğer 6 zaman Türlkiye kendi rafinenle riy-
le ihtiyacını karşılıyorsa bu rafineriden mal 
almak gibi bir mükellefiyet ele asla bulunma
yacaktır, ama o zaman Türkiye kendi rafineri-
1 eriyle ihtiyacını karşılamak durumunda değil
se ta... uzaklardan nakledeceği yenle burada-
lcinden satmalırsa millî /menfaatlerimize neden 
aykırı olsun1? Kaldı ki, Türkiye ihraç mekaniz
masına hitabedeeelk rafinerinin dışında millî 
imbânlarıyle kendi ihtiyacını İkarşılayacak bir 
uzun vadeli programı yapmış ve adım adım 
başarıyla uygulamıştır, uygulamaya devam ede
cektir. Bundan sonraki hükümetlerin de aynı 
başarıları göstereceğinden ümidimiz vardır. 
Üımidetımamek için sebep yoktur. Millete güven 
budur; milletin seçeceği hükümetlere güven
dir ; milletin seçeceği muhalefetlere güvendir. 
Milletimiz (kendi iktidarını tayin edecek, kendi 
muhalefetini tayin edecek; birisi yapacak, öbü
rü denetleyecek ve yeni yollar gösterecek... 
Biz yarınların ışıklı, başarılı ve millî menfaat
lerimize uygun gelişeceğinden zerre kadar şüp
he etmedik. 

Vergi bahsinde arz edeceğim; müşterek be
yanname vermek suretiyle rafinerilerden «İde 
•edilen yüksek kârların vergi dışı tutulması gi
bi birtakım uygulamalar kaldırılmaktadır. 

Size hulûs ile arz edeyim arkadaşlarını; bu 
tasarı gerçekten birtakım ciddî isteklerin ifade
sidir ve Yüce Meclisin oylarına iktiran ettiği 
zaman milletin önemli bir ihtiyacına cevap teş
kil edecektir. 

Yine sayın sözcü arkadaşım, «Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının sunuş konuşma
sı yabancı şirketleri savunur hava içinde, re
form anlayışından uzak. bir mahiyet taşımak
tadır,» diyor. 

Sunuş konuşmalarımı Yüce millet ve Yüce 
Meclis bu kürsüden dinledi. Ben Meclise doğ
ruyu söylemek zorunda olan, gerçekleri olduğu 
gibi anlatmak durumunda olan bir hükümet 
üyesi sıfatıyle rakamları söyledim. Herkese 
hakkını vermeye çalıştım. Bu, hiçbir zaman şu
nu veya bunu savunmak değildir. Yani aslın
da, muti âka suçlamak arzusu içinde, Bakanı 
yabancı şirketleri savunun adam göstereeksiniz, 
kendinizde, millî menfaatleri savunan insan ol
maya çalışacaksınız; kolayca itibar, kolayca 
oy sağlayacaksınız. Bu nasıl bir metoddur? 
Buna artık itibar eden kalmamıştır. Ye Bakan 
böyle bir hesabın ağma düşmez. Biz Türk Mil
letinin ihtiyaç ve menfaatlerinin dışında hiç 
kimseyi savunmuyoruz, savunmak ihtiyacında 
değiliz. Artık bu kolay metotları terfcetmeli-
yiz. Türk siyasî hayatına daha yapıcı metod-
larla girmelisiniz. Kolay suçlama, kolay oy bul
ma... Artık Türk siyasî hayâtı bu metotları bir 
kenara itecek kadar gelişmiştir. Onun için, 
kamuoyunda böyle metodlarm tesir etmediğini 
hâlâ müşahede edememiş olmak! Ben buna 
vicdanımda bir vasıf yakıştırıyorum ama bu
rada söylemeye ihtiyaç duymuyorum. Siz bu
na yakıştırılacak vasfı çok iyi takdir buyura-
•caksıuız. 

Değerli sözcü arkadaşımız diyor ki, «Sayın 
Bakan konuşana s m ela petrol üretimimizin artış 
nedenini 1954 yılı uda çıkarılan Petrol Kanu
nuyla yurda giren, yabancı şirketlerin üretime 
geçmiş olmalarında bulmaktadır.» Bulmaya ih
tiyaç yok, kendi kendisini isbadetımiş bir hâdise 
bu... Kaka m lan arz ettim. 14 milyon tona ya
kın bir istihsal ile bu artışı sağlamışlar. Ne di
yelim yani bunu inkâr mı 'edelim? 
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Böyle bir gerçek vardır demek, millî mües
sesemiz hiçbir şey yapmadı, yapamayacak de
mek değildir. Niçin bunları birbirine karıştır
maya çalışarak bir bulanık havanın içerisinde, 
belli yanlış kanıları telkin etmeye çalışıyoruz? 
Bundan siyasî hayatımız ne kazanır arkadaş
lar ; ne kazandı?.. 

12 Mart 1971'e değin uzun tecrübelerimiz 
oldu. Bunların ne mahsul verdiğini gördük ve 
artık biz bunlara başvurmayacak kadar kendi 
kanaatlerimize güvenmeliyiz. Kendi kanaatle-
rimiz-e güvenmeliyiz, kendi kanaatlerimizin 
haklılığını anlatmaya çalışarak başarı göster
meliyiz. Halksız suçlamalarla başarı sağlamak 
yolu geçicidir. Hattâ artık Türkiye'de kapatı
lmıştır. 

Tabiî bu konuşmanın bir yığın tezatları var. 
Hepsini ele alıp vaktinizi almalk istemiyorum 
ama bir tanesini hiç. olmazsa söyleşmek istiyo
rum. Diyor ki, sayın sözcü, «Yabancı şirketle
rin bu bölgede petrol ürettikleri sahalar bu 
millî şirketimize verilmiş bulunsa idi onlar da 
aynı istihsali yaparlardı.» 

Eğer burada böyle petrol okluğunu bilsey
dik millî şirketimiz kendiliğinden bunu alırdı. 
Mesele bilmek... Bu şirket buraya 1956'da gel
miş. Türkiye Cumhuriyeti 'kurulduğundan beri 
biz bu topraklar üstündeyiz. Bilemedik böyle 
bir şey olduğunu. Bilseydik biz alırdık. Yani 
şimdi nedir; bu bununla neyi ispat etmiş olu
ruz arkadaşlar?. 

Kanım odur İki, gerçeklere rahat bakmalı
yız. 

Arkadaşımız konuşmasının bir başka yerin
de buyuruyor ki, «Millî şirketimiz ihmal edil
miştir; onun için başımıza bu hal geldi,» veya 
millî şirketimiz için sıkıntılı oldu... 

Bir defa şunu söyleyeyim; başında da ifade 
ettim. Bütün Cumhuriyet hükümetleri elinden 
geleni yapmıştır. Daha iyisi yapılamaz mı idi?. 
Her şeyin daha iyisinin yapılabileceği insan 
oğlu hayata geldiğinden beri iddia edilir. Ama 
yapılmış şeyler üzerinde bu iddianın hiçbir fay
dası yoktur; genellikle ispatı da mümkün de
ğildir. 

Bir şey arz edeyim, belki ispatı mümkündür 
de, lıer şey belli olduktan sonra daha iyinin 
şöyle okluğu anlaşılmış olur; onun da değeri 
yoktur. Çünkü görevi yapanlar, daha sonra 

ortaya çıkan birtakım aydınlatıcı mütalâalar
dan mahrum oldukları için, hata etmekte ma
zur olacaklarını söyleyebilirler; buna da say
gı göstermek ieabeder. 

Fakat yine bir tezadı belirtmek istiyorum : 
Sayın OraPm Bakan olduğu zaman bu mües
seseye ne kadar para verilmiş? 1963 yılında 
62 419 000, 1964 yılında 72 747 000, 1965 yı
lında 103 000 000, 1970 yılında 163 000 000 
lira... Yani bir ihmal varsa, sorumlular arasın
da arkadaşımızı görmemeye imkân yoktur. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O zamanki büt-
: çe ile para değerini de düşünün bakalım sayın 
ı Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA-
! NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
' Bu cevabı vereceğinizi bildiğim için bütçeye de 
j oranladım. Şimdi o oranları da size söyleye-
] yim. 
I 1963 yılında verilen para millî bütçenin bin-
j de 5'i, 1964'de binde 5,5'undan biraz fazla, 
! yani onbinde 56, 1965'te binde 7'si... 
j HÜDAt ORAL (Denizli) — Ben bir yıl 
j bakanlık yaptım, beş yıl yapmadım. 

j ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
j NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
; 1970'i söyleceğim; binde 6. 

Şimdi, Devletin imlkânlarmdan buraya ne 
verdiğiniz, yüzde olarak düşük, para olarak dü
şük. Ondan sonra ihmal edilen birtakım mev
hum suçlular ortaya çıîkarıp, onu da şimdiki 
Hükümetin sırtına yukıp, siyasî mücadeleyi ka
zanmak mümkün değildir. Bunları bırakmalı
yız. Bu hesapları yoiklam aktan bayır gelmez. İs
tikbal için daha iyi yapacağınıza ne ile ikna 
edeceksiniz? Bu delilleri görelim; bu delillere 
göre hüküm verecek millet. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetiniz hiçbir 
•günâ yabancıya bel bağlayalım, onlar bizim 
petrolümüzü bulur, bize gereken hizmeti -getirir
ler, gibi bir anlayışa asla itibar etmez. Yaban
cıya bel bağlamamaz. Yabancıdan, millî çıkarla
rımızı ihlâl etmeyecek tedbirleri almaya çalışa
rak istifade edeceğiz. T ürik Devleti bütün Cum
huriyet devrinde millî müessesemize azamî im
kânı vermeye çalışmıştır. Üçüncü Beş Yıllık 
Kalıkmma Plânı ile bu Hükümet de azamî im-

( kânı vermeye çalışarak, bir celse evvelki müza-
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(kerelerde arz etliğim, •milyarları bu sektöre ya
tırın aık için hükümler getirmiştir. 

Tekrar ilân ediyorum: Bütün karanlıklardan 
umut bekleyenleri uyarmak için ilân ediyorum. 
Türkiye Cumhuriyetleri Hükümeti, ne bugünkü, 
ne dünkü, ne de yarınkiler millî müessesemizin 
petrol davamızı çözmek için muhıtaeolduğu her 
şeyi millî efeonoeıimizin içinde mümkün olan 
a^amî ölçülerle sağlamaya çalışmıştır, çalıştık, 
çalışacağız. Yabancılara bel bağlamak asla mev-
zuubabiıs değildir. Yabancılardan istifade etmek 
diye bir imkân vardır. Bu imkâna sırt çevirme
yecek kadar da a/kıllıyız. 

Şimdi değerli arkadaşla mm, ne çıksa reform 
saymayacaksınız. Çünkü, bir stratejiye bel bağ
lanılmış görünüyor. O strateji şudur: Bu do
nemde reform yapılamaz. Neden? Çünkü özgür
lükler bütün unsurları ile işlemiyor. Yani, bu 
geçiş dönemini mahkûm ediyor. Özgürlükler, di
yor, bütün imkânları ile işlemiyor. Onun için re
form yapılmaz... İşlemeyen özgürlüklerkı ne ol
duğunu tartışmak çok cazip, ama kanun dı
şında, onu bırakıyorum. 

Bu dönemde olmaz... Peki, yarın seçime gi
dildiğinde ne denecek? Şu şu şu partilerin ta
tmamı çıkar çevrelerin sözcüsü olduğu için bun
lar da yapamam. Bunu biz yaparız, demek isti
yorlar. Bunu diyebilmek için bu reformlar 
nıümkünste yapılmasın. Yapılırsa, reform sıfatı 
ile millette huzur getirmesin. Bu reform değil
dir, diyelim, mahkûm edelim ve olmadı diye
lim... 

•Şimdi, ben bunu anlıyorum. Bunu anlayışla 
da karşılıyorum. Bir siyasî mücadelenin içinde 
böyle şeyler olabilir. Fakat bir şeyi de ifade öt
mek ihtiyacındayım, hattâ vazifesindeyim. Bu 
dönemde Türk Milletinin hakiki mümessili ve 
yetkili mercii olan Yüce Meclis, Hükümetinin 
kendisine arz ettiği hizmetten hareketle reform
ları yapacaktır, bu hakikaten reform olacaktır 
ve bu hesap geniş ölçüde yanlış çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, muhtelif siyasî parti
lerimiz çeşitli kanaatler söylediler. Aslında her 
kanaat bir ötekine cevap teşkil ettiği için, be
nim işim çok kolaylaşmıştı, eğer şu insaf dışı 
mülâhazalar olmasaydı. Hattâ diyebilecektim ki, 
İner noktanın, haklı olabileceği her unsur bir si
yasî sözcümüz tarafından kalın çizgileriyle, hat
tâ mübalâğalı da olsa, dile getirildi. Öyleyse 
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I Yüce Meclis mübalâğaları tasfiye ederek, gerçe
ğin muhassalasmı almaktan ibaret sade bir im
kâna kavuşmuştur, diyebilecektim ve aslında bu 
böyle de olacak. Onun için, değerli arkadaşları
mın mütalâalarının tamamını birer birer ele 
alıp, çoğunu teyit, bir kısmı için değişik mülâ
hazalar söyleyerek vaktinizi almayacağım. Bu
nun için daha çok fırastlar bulacağız. Yalnız, 
sarahaten sorulduğu için bir sayın sözcüye arzı 

I cevabedeyim. 
Plânda kamu petrol arama, üretim, rafinaj, 

I taşıma ve pazarlama işlemleri tek kamu kurulu
şunda toplanacaktır, deniyor. Fakat bunun mü
zakerelerinde görevli insan sıfatı ile bulundum, 
arz edeyim: 

I (Gerçekten doğrudan doğruya işletmeye ma
tuf petrol aramaları dışında, tamamıyle ilmin 
amaçlara mahsus ve münhasır petrol araştıııma-

I larmın Maden Tetkik Arama Enstitümüz tara
fından yapılabileceğini düşünmekteyiz. Fakat 

I bu, tahmin buyuracağınız gibi, bir program il
kesidir. 

I Yalnız şunu ifade etmek lâzımdır, bugün şi-
I kâyet, Maden Tetkik Arama Enstitümüz genel 

bilimsel jeolojik istikşaf ile işletmenin icabet-
I tirdiği araştırma arasındaki sınırı dengeli tuta-

mıyoıia.r. Ya birisi ağırlık koyuyor, ya öbürüsü 
I ağırlık koyuyor. Bu dengeyi sıhhatle tutmak 
I diye bir meselemiz vardır. Bu meselemiz, her 

iki tarafta çalışan uzmanların vazifelerine ria-
I yetıte gösterecekleri titizlikle, bu sahayı tedvire 

memur bakanın dirayetine kalmıştır. Bunu da 
I ümide deriz ki, ilerideki hükümetler daha sıh-
I lıatli yaparak sizin temennilerinize lâyık bir ne

tice istihsal ederler. 

I Yine bir değerli sözcü arkadaşım sarih sor
du: «Petrol Dairesinin görevleri azaltıldı, ken
disi büyüdü. Buna gerekçe ne olabilir?» 

iŞimdi bunu kısaca söylemek istiyorum. Ta
sarı ile, 6326 sayılı Kanunun Bakana bağladığı 
Petrol Dairesi, Bakanlığa bağlı olan Petrol İş
leri Gtanel Müdürlüğü haline getiriliyor. Bu su
retle, bu kuruluşa kanunlarla verilen görevlerin 
ifa şekli Bakanlığın bütün merkez kuruluşu ile 
yakından takip ve murakabe imkânına kavuşu
yor. Ayrıca Bakanlıktaki Akaryakıtlar Daire-

I siyle me ez edilerek, bütün petrol meselelerini 
I tümüyle düşünmek imkânı hâsıl edilmek isteni-
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yor. Bir de genel idarî hiyerarşinin yapısına 
bu daire de intibak ettirilmiş oluyor. 

ıSözlerimin burasında değerli Ölçmen arka
daşınım, mutlaka cevaplamamı istediği bir mü
lâhazasını ele almak istiyorum. Diyorlar ki, 
«100 milyon tonluk yeni bir rezerve ihtiyacımız 
var. Bu 10 milyar lira eder. Hükümet bu para
yı bulabilecek mi, verebilecek mi?» 

Şimdi, bu 10 milyar liranın, ne müddette ve
rilmesi lâzım olduğu sorusuna sıkı şekilde bağ
lıdır bu. Bunun müddeti ise bir teknolojik he
saplama ve birtakım siyasî tercihleri ieabetti-
ren iştir. Onun için, kesin bir cevap söylemek 
kolay olmaz, ama bir cevap vermek mümkün
dür. Ben onu arza çalışayım size. Kolay değil
dir bu 10 milyarı ayırmak, ama imkânsız mıdır? 
Söylenemez. Hükümetlerin isyasî tercihleri me
selesidir. 

ıSayın ölçmenin, geçen oturumlarla açıkla
mış olmama rağmen, tekrar beyan ettiği bir un
suru da kısaca ele almak istiyorum. Aslında bu 
unsur siyasî partilerimiz arası rekabetin bir 
tartışma noktasını teşkil ettiği içki, belki kendi
lerine ca.zip geldi, ama bu tartışma iştiyakının 
ceabesi içinde Hükümeti haksız bir anlayış için
de göstermek yanlış olacak. İzin verirlerse dü
zeltmek istiyorum. 

Hükümet hiçbir gün, benim tasarılarım gel
diği gibi, başlığından virgülüne, son noktasına 
kadar olduğu gibi Meclislerden geçmelidir, de
mez. Diyemez... Hükümet bir hazırlık yapar. Bu
nun doğruluğuna inanarak gelir. Bunun böyle 
geçmesini dileyerek savunur. Komisyonları din
ler. Birtakım yanlışlarını görür veya yaptığı 
tercihlerin beğenilmediğini görür. Komisyon, 
Meclis adına bir hazırlık yapar ve bu hazırlığın 
Hükümetin görüşüne uygun olmaması halinde 
Hükümetin daima saygılı olduğunu bendeniz 
defaatle basında arz ettim. Komisyonun değiş-
tirilerine, kanaatlerine tam bir saygı içindeyiz. 
Buna rağmen, birtakım ncMalarda Hükümet 
kendd kanaatinin daha iyi olduğu düşüncesini 
muhafaza ediyorsa, bunu Yüce Meclise anlat
mak hakkına sahiptir. Bunda birşey yoktur. 
Yüce Meclise arz eder. Yüce Meclis tartışır; Hü
kümete hak verir, veya venmez Komisyona hak 
verir. İkisine de venmez, bir üçüncü yol bulur. 
Yetkisi içindedir. Türk Anayasasının emri bu
dur. Sonunda Hükümet neticeleri uygular veya 

uygulama için birtakım imkânsızlıklar içinde 
bulunduğunu hisseder, ona. g>ih"e kentline bir yön 
çizer. Bu ayrı bir iştir. Her halükârda, bir kı
sım basınımızda da çıktığı gibi, Hükümet Yüce 
Meclisin ve ona niyabeten iş gören komisyonun 
yetkisine kemaliyle saygılıdır. Kendi düşünce 
ve kanaatlerini inatçılık içinde muhafazaya ça
lışmamaktadır; ikna olmaya, düzeltmeye de 
açıktır. Ancak, ikna olamadığı, düzeltmeye va
ramadığı noktalarda kanaatini muhafaza et
mek gibi entellefctüel bir haysiyete de sahiptir. 
Mesele bundan ibarettir. Ve böyle olmalıdır. 
(Bunda yadırganacak hiçibir şey yoktur. Kanaa
timi muhafaza ediyorum diyen bir Bakanın Yü
ce Meclisi, bunu böyle yapın diye zorluyor veya 
tehdidediyor filân gibi tekrarından bile utandı
ğım birtakım sıfatlarla tavsif edilmesini kati
yen doğru görmem. Hükümetiniz güvenoyu al
dığı Yüce Meclise saygılıdır, onun yetkisinin ne 
olduğunu çok iyi bilmektedir. 

(Şimdi, Hükümet, birtakım meselelerini anla
tır ve Yüce Meclisin çoğunluğu da Hükümete 
hak verir ise, bu nasıl iştir dentemez. Bu Yüce 
Meclisin gerektiğinde Hükümete hak vermek ve 
onun getirdiği öneriyi beğenmek imkânı daima 
vardır ve halin tecellisi en az ötekiler kadar ta
biîdir ve onun içindir ki, Yüce Meclis kürsü
sünden sorarlar komisyona; «Katılıyor musu-
nuç?», Hükümete; «Katılıyor musunuz?» diye. 
Bir sebebi vardır bunun. 

iŞaımdi değerli arkadaşlarım, siyasî mücade-
lelerâımizde suçlayarak başarı yolu aramak ger
çekten köhnemiştir. Şimdi herkes kendi safının, 
kendi siyasî kanaatlerinin neden daha iyi oklu
ğunu anlatmak noktasına gelmiştir, gelmelidir. 
Rekabet daha iyinin kim tarafından ve kimde 
olduğunu bilmeye bağlıdır, yoksa daha kötü
nün kim olduğumu bilmeye bağlı değildir. Ar
tık Türk siyasî hayatı böylesine yapıcı bir isti
kamete yönelmiş olmalıdır ve sanıyo.rum ki, 
bu yola yönelindiğinde gerçekten siyasî haya
tımızın sıhhati gelişecektir, vatandaş indindeM 
ümitler artacaktır ve buna Türk halkı, seçmeni 
muhtaçtır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sizi 1 saat 5 
dakikadır meşgul ettim. Bunun böyle bir mü
zakere için çok olduğunu bilirim. Affmızı dili
yorum; fakat bir Hükümetin, size karşı sorum
lu, kamuoyuna karşı sorumlu bir Hükümetin 
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kendisini anlatımaik ve savunmak için bazan bi
raz fazla da olsa vaktinizi a k a s ı n ı mazur göre
ceğiniz ümidindeyim. 

'Tasarının bundan sonraki tartışmalarının da
ha yapıcı ve müşahhas meseleler üzerinde cere
yan edeceği ümidiyle hepinize yürekten saygı
lar re beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz 
için de şükranlar sunarım değerli arkadaşlarım. 

[BALKAN — 0. H. P. Grubu adına Sayın 
Hüseyin Baytürk, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜ&EYtN BAY-
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayım üyeleri, 

Komisyonun üyesi olarak huzurunuza gel
miş olan petrol tasarısına muhalif kaldığım için, 
bu muhalif kalışımın sebepleriyle çok kısa ola
rak 1 - 2 önerimi sunduktan sonra huzurunuz-
daın ayrılmış olacağım. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar bilinen 
durumla Türkiye Petrollerine ne İran, ne Irak, 
ne de Arap memleketleri gibi zengin petrol hav
zalarına sahip bir ülkedir. Bulgun için, büyük 
ümitlere kapılmadan, bu hakikati böyle bilmek
te ve hesapla rıımızı buna göre. yapmakta fayda 
vardır. En önemli bölgemiz olan Güney Anado
lu böljgesini bir dereceye kadar bir petrol hav
zası saysak bile bu da yukarıda saydığım mem
leketlerle mukayese edilmeyecek kaidar küçük 
bir petrol havzasıdır. Güney Anadolunun dışın
daki' bölgelerimizde önemli olabilecek, daha 
doğrusu bizim memleketimizin şartları muvace
hesinde bizim için önemli sayılabilecek küçük 
küçük havzalar mevcuttur. Fakat bu havzalar 
yabancı şirketlerin yatırım yapmaları için ca
zip değildir ama, bizim için bu havzaların aran
ması bir nevi mecburiyettir. 

Şimdi yabancıların gelmediği, hattâ kâr ga
yesi küttüğü için yerli şirketlerimizin de itibar 
etmediği bu havzaları ne yapacağız? Böyle ara
madan bırakacak mıyız? Hayır bırakmayacağız. 
O halde bu küçük havzaları kim arayacak? Ta
sarıda buna cevaz veren bir madde yok. Kanı
ma göre Türkiye'nin istikbale ait petrol sorunu 
da burada yatmaktadır. Yani bu küçük havza
lar sorununun altında yatmaktadır. Bugün için 
küçük görülen bu havzalar yarın için büyük bi-= 
rer havza olabilirler. Bunun dünyada birçok 
örnekleri de vardır. Bu bakımdan bu küçük 

havzaları milletçe değerlendirmemiz şarttır. 
Memleket olarak da buna ihtiyacımız vardır. 
deneden seneye yüzde 14 gibi artan bir ihtiyacı
mız vardır ve bununla orantılı olarak da bir dö
viz kaybımız vardır. Yabancı şirketleri bu gibi 
yerlere kanunu ne kadar liberal yaparsak ya
palım, kendi ekonomik durumlarından dolayı, 
çekemeyiiz. Nitekim, şimdiye kadar da çekeme
dik. Bu duman, bir dereceye kadar kâr gayesi 
güttüğü için, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 
için de caridir. 

Bunun bir örneğini vermek isterim. Anka
ra'ya çok yakın bir yerde, bir petrol tabakası 
bulunması ihtimalini ecnebiler haber alıyorlar 
ve şöyle hesaplarını yapıyorlar : 

Burada petrol olsa dahi ne kadar sahadır 
burası; enini boyunu, kalınlığını besabediyorlar 
ve; «(burada petrol dahi olsa, küçük bir rezerv
dir bizim işimize gelmez. Şu bakımdan da gel
mez. Yol uzundur, boru hattı döşemek masraf
lıdır, ondain. 

Beyler, Aııka>ra'nın yakınında, yerini de söy
leyebilirim Çankırı'da MTA bugün arama yap
maktadır. Burada petrol bulursa, her halde biz 
ecnebi şirketlerin düşündüğü gibi «Yol uzun
dur, boru hattı döşemek masraflıdır, bulunan 
saiha ekonomik değildir» şeklinde, bir düşünce
nin içine girmeyiz ve ararız. Nasıl ararız? Millî 
gayretlerimizle ararız ve millî ekonomimize 
katkısı olsun diye ararız. 

Kanaatime göre bu tip havzalar mutlaka 
tamamen Devlet tarafından finanse edilen, bi
limsel temel etütler yapabilecek kapasitede ku
rumlar tarafından yapılmalıdır. Fransa'da, İn
giltere'de, Almanya'da, Rusya'da, Amerika'da 
ve Meksika'da bu gibi temel bilimsel etütleri 
yapan ve petrol şirketlerine ışık tutan ve Dev
let tarafından finanse edilen kuruluşlar vardır. 
Bu kuruluşlar bu tip çalışmalar yapmaktadır
lar. 

Petrolü bulmak için takibedilen sıraya baka
cak olursak, yukarıda arz ettiğim hususun ne 
kadar lüzumlu olduğunu görürüz. 

Petrol aramak için haritalar lâzımdır, bu ha
ritaların 1/25 000 ölçeğfinde olması lâzımdır ve 
1/35 000 ölçekli hava fotoğrafları lâzımdır. Tür
kiye'de bunlar Harita Dairesinden temin edili
yor, bu iş için petrol şirketleri bir gayret sarf et
miyor! ar. 
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İkinci olarak bu haritalara ve hava fotoğraf
larına istinaden yapılan jeolojik haritalar saf
hasına gelinir. Bu jeolojik haritaların yapılması 
hem uzun zaman alır, hem de büyük bir dikkat 
ve külfet isteyen bir çalışmayı gerektirir. 

Bu haritalardan sonra jeofizik etütleri baş
lar. Bu safha da uzun bir çalışmayı gerektiren, 
ıbirçok alet ve elemanla büyük bir gayret iste
yen bir safhadır. 

Bütün bu safhalardan sonra sıra sondajlara 
gelir. Bu sondajlar da netice verirse, ondan son
ra sayın arkadaşımız Esat Kıratlıoğlu'nun da 
söylediği gibi developman, yani bir nevi istih
sal kuyuları diyebileceğimiz kuyuların açılması 
öngörülür. 

Şimdi, arkadaşlar, birçok yerlerde bu ön te
mel etütleri Devlet tarafından finanse edilen, 
kâr gayesi gütmeyen kuruluşlar tarafından ya
pılıyor ve bu kuruluşlar büyük petrol şirketleri
ne ışık tutuyor ve ön malûmat veriyor. 

Petrol şirketleri ilk etütlerde petrol emare
si görmedikleri yere bu tip ön etütler için mas
raf yapmazlar. Halbuki, ilk etütlerde hiç bir 
emare vermeyen, fakat biraz derin etütle ema
releri anlaşılan sahalar vardır. 

Burada bir misâl vereyim, bu misali her za
man da veririm : Kendisini yakından tanıdı
ğım Holandalı Profesör Yugmans iddia etti, 
Holanda'da hiç sülfasdemosta vermeyen, ema
re vermeyen bir sahada, kendi etütlerine göre 
800 metre derinlikte kömür olması lâzımdır, de
di ve sondajı yaptırdı. Bugün Molanda Avru
pa'da senede 15 - 20 milyon ton kömür çıkaran, 
istihsal eden bir memleket haline gelmiştir ki, 
bu rnce ön: etütlere dayanan bir buluş neticesi
dir. 

Yine doğruluğunu kati olarak bilmemekle 
beraber, konuşumuz İran'da bütün jeologlar «Bu
rada petrol yoktur» deyip bırakıp gittikleri bir 
sırada bir Alman jeologunun ısrarı üzerine İran' 
da büyük petrol yataklarının ilki bulunmuştur. 

Demek ki, ön etütler bu vermiş olduğum mi
saller muvacehesinde muhakkak yapılması lâ
zım gelen l>ir husustur. Bu «etütler de arzetmiş 
olduğum gibi gerek madenin bulunmasında, ge
rekse petrolün bulunması yolunda büyük şirket
lere ön malûmat vermesi bakımından mühim
dir. Türkiye'de de bu ön etütlerin Devlet tara

fından finanse edilen bir, (kuruluş tarafından ya
pılmasında kanaatimce ihtiyaç vardır. 

Bizde bu işi şimdiye kadar MTA yapıyordu. 
Bâzı düzeltme ve organizasyon ile bu kuruluş
tan istifade edilebilirdi, fakat her nedense Hü
kümet bu kanım tasarısında ne buna yer verdi, 
ne de Komisyon buna gerekli ilgiyi gösterdi. 
Halbuki, bizim bu kuruluşumuz Türkiye'de ilk 
ekonomik petrolün bilimsel ve teniıel etütlerini 
yaparak bulmuş bir müessesedir. Bugün Shell' 
inden diğer bütün şirketlere kadar hepsinin bul
duğu, işlettiği petrol sahalarını ilik önce keşfe
den MTA'dır. Bu şirketlerin hiç birisi bilinme
yen bir yere gidip de petrol bulmuş değildir. Bu 

I sahalarda daha evvel MTA petrol emareleri 

İ
' görmüştür, ön temel etütlerini yapmıştır, on

dan sonra herkes 'kapattığı sahadan petrol is
tihsal etmiştir. 

Biraz evvel burada münakaşası yapıldı. 
«Slıell'in 2,5 milyon ton istihsali vardır, TPAO' 
rıuıı 1 milyon ton istihsali vardır» dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, Slıell'in sahası da
ha verimlidir ve oradan çıkan petrol daha ince 
gravitelidir, TPAO'nun çıkardığı daha kalın 
petroldür. O bakımdan istihsal farkları vardır. 
TPAO da ilk kapamada, yani MTA'dan devir 
almada S.hell'in yerini almış olabilirdi, Shell de 
TPAO'nun yerine gelebilirdi. Kapamada bu şir
ketler yerin altını aynada görüp de «Burada 
fazla petrol vardır, şurada az petrol vardır» de
yip seçmediler. Bir şans eseri Shell'in bulundu
ğu yev daha çok petro Mü cılktı ve bugün bura
da met hü senası edilen durum Shell'in şasnsm-
dandır. Yoksa, memleketimize Shell kadar kuv
vetli ve daha büyük 52 şirket gelmişti; ESSO' 
lar, Standart Oit'ler, Mobil'ler bunlar da birer 
otorite idi. Eğer petrol bulaMl'iyor idiyseler, ni
ye bulamadılar? MTA'nın etüdünün dışında gi
dip hangi sahayı buldular?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADİNA ESAT KIRAT-
LIOĞLU (Nevşehir) — Bolkar dağı, Bolkar da
ğı-

BAŞKAN — Komisyon olarak bari müdaha
le etmeyiniz, sayın Kıratlıoğlu. 

HÜSEYİN BAYTÜKİK (Devamla) — Evet, 
Bolkar dağı, arkadaşımızın dediği doğrudur, 
ama oradan bir tane 5 tonluk kamyonu işlete
cek kadar petrol çıkmadı. Eğer çıkmış olsaydı, 
onlar bulmuş olurdu. 
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(Arkadaşlar, bugün bir hakikattir; bunu za
bıtlara tescil edilsin diye söylüyorum, Mobil de, 
'Shell de nerede petrol bulmuşsa hepsinin önetüt-
lerini, temel etütlerini MTA yapmıştır ve MTA'-
nın çalışmalarının üzerine hazır İdkma olarak 
(konmuşlardır. Bunu kimse inkâr edemez. Bu 
hususu ben de zaibıtlara geçiriyorum, daha ev
vel konuşan arkadaşlarını da geçirdi. Bilimsel 
bir heyet toplanır; benim dediğim mi doğru, be
nim karşımda söylenenler mi doğru, bunu ya
rın siz de anlayabilirsiniz. Hiç burada benim 
itirazıma lüzum yok, arkadaşın da itirazına lü
zum ydk. 

iSaym milletvekilleri, şimdi tasarıda karşı 
oılduğuın maddeler üzerindeki düşüncelerimi ara 
etmeye çalışacağım. 

Önce 2 nci maddeden bahsetmek isterim. Bu 
madde, Devlete, öncelik hakikim kaldırmıştır. 
Gerekçesi başka, kendisi başka olan bu madde 
hakkında Sayın Bakan Nuri Kodamanoğlu 
«Petrol kanununda petrol kaynaklarımızın mün
hasıran özel teşebbüs eliyle geliştirilmesini ön
gören 2 noi maddenin miillî müesseselerimize 
öncelik veren yönde değiştirilmesine ihtiyaç 
vardır.» demiştir. Bunu Sayın Bakanın bundan 
evvelki konuşmalarının zaptından aynen aldım. 
Simidi buradaki konuşmasında ise: «O. H. P. li 
arkadaşlar da bunun değiştirilmesi için bir öner
ge vermediler» dediler. 

(Muhterem arkadaşlarım, ben önerge verdim, 
önergem yukarda komisyondadır. Bu vermiş ol
duğum önerge reddedildi. Burada bir gerekçesini 
değiştirme önergesi Sayın Komisyon Başkanı ta
rafından verildi ve o kabul edildi, benimkisi 
reddedildi. Önerge vermediler diye bir şey yok, 
önerge verdim, fakat reddedildi. Sayın Bakan 
bu söylediklerini aynı ağırlıkta Komisyonda da 
söylemiş olsaydı belki bugün burada söyleme
miş olurdu. 

6 ncı maddeye gelmese; o da 2 nci maddeyle 
beraber düşünülürse, yabancılara arama ve iş
letme ruhsatı alma halkkı tanıdığı gibi, bundan 
daha kötüsü sermayesinin yarıdan fazlası Dev
lete aidolmak üzere yabancılara rafineri ve bo
ru hattı döşeme hakkını da vermiştir. Şimdi bu 
şeye geçmeden Sayın Komisyon Başkanı bura
da «Efendim rafineri halkkı kapatılmıştır» de
diler birinci konuşmalarında ve «boru hattı hak
kı kapanmıştır» dediler altıncı maddeye göre. 

f Şimdi ben 6 ncı maddeyi okuyorum, kapatılmış 
I: mı kapatılmamış mı ona Yüce Meclis karar ver-
j sin. «Bu kanundaki esaslara uygun olmak şar-
{ tiyle, kolektif ve âdi komandit şirketler dışm-
j da kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile 
[ yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan 
I tüzel kişilere de, müsaade, arama veya isleıtme 

ruhastnamesi verilebilir.» Bu bitti, bunun ınüna-
I kasası yapıldı. Bakanın esas kapatıldı dediği 

(kısım bundan sonraki kısım: «Bu kişilere, ser
mayelerinin yarıdan fazlası Devlete aidolmaik 
Ikaydıylle ve Balkanlar Kurulu kararı ile belge 
Verilmesi de mümkündür'.» Belge niçin veriliyor 
arkadaşlar; boru hattı için veriliyor, rafineri 
için veriliyor. Şu halde, izin kaldırılmamış, yani 
'direkt olarak verilmemiş, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle Verilmiş. Şu halde, Sayın Koalisyon Baş
kanının dedikleri gibi rafineri ve boru haitti hak
kı kaldırılmış diye bir şey yak, yalnız biraz da
ha alınması belki güçleştirilmiş; Bakanlar Ku
ruluna bu hak tanınmış. 

I S E L A H A T T İ N KILIÇ (Adana) — Yerli 
için, yerli için tartışacağız bunları. 

. * HİBEYİM BAYTÜEK (Devamla) — Oku
dum efendim, yani kaldırılmış diye bir şey ydk, 
verilmiş. 51'i Türk olunca, 49'u yabancı olursa 
bu 49 yabancı sayılmıyor mu; sayılıyor. Ben 
•onu diyorum. Efendim, daha başka yerleri de 
var, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş di
ye ; ben o kadar hulkuku anlamanı, tahmin ede
rim mühendis olarak... 

HAıSAİN" TOSYALI (Kastamonu) — Nasıl 
kalkındıracağız bu memleketi? 

(HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Bu 
memleketi her halde yabancı sermaye ile değil 

I kendi yağımızla kavrulmak suretiyle kalkındı
racağız. 

(BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Nasıl 
kalkındıracağımızı da şimdi size izah ederim 
ben. 

Bugün rafineriler arama ve işletmeyle ilgisi 
olmayan birer ticarî müessesedir. Şimdiye ka-
darlki çalışma ve tutumları hiç de memleketi
mizin faydasına olmayan bu kuruluşlara yeni
den halk verilmesi hiç de doğru bulamayacağı
mız ndktalardan birisidir. Misal olarak; AT'AŞ 
rafinerisi dışardan hampetrolü fiyatlı olarak 
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ithal eder, buna hiçbir zaman mâni olamayız. 
lhracetm.cz, biz de zorlayamayız. Biliyorsunuz, 
yabancılar için en çak kârlı olan iş işletim ekten, 
sondaj yapmaktan çak hampetrolü satmaktır. 
Yabancı hampetrolünü getirip bir rafineriye, 
bir nıetnleJkote sattı, dolarını aldı mı'meselenin 
yüzde 99'unu halletti demektir. Şimdi ikinci şık 
ikalıyor; biliyorsunuz bizim bugünkü kapasite
miz fazladır: 14 milyon ton yıl kapasitemiz 
var, 10 milyon ton da bu seneki sar fiyatlınız. 
Şimdi, harice satması için Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığını zorlarlar çünkü harice da
ha ucuz fiyatla satılıyor. ATAŞ alışta biraz 
sonra, izah edeceğim gabi fiyatlı alır, ama dışa
rıya ihracetmez memllekeıtte satar, çünkü mem
leketteki satışı daha fiyatlıdır. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı ise ihraceder. Hepimizin 
malumu olduğu üzere İpraş 5,5 milyon ton, Ali
ağa 3 milyon ton, Batman 1,2 milyon ton, Ataş 
4,4 milyon ton yıl kapasitesindedirler. Bunların 
yokunu az evvel söylediğim gibi 14 milyon ton
dur ve sarfiyatımız 10 milyon ton olduğu için 
4 milyon tonu sarfiyat dışı olarak kalacaktır. 
Bu ürünlerimizi dışarıya satmak icabederse 
Ataş buna hayır diyor, çünkü memleketimizde 
satmaik daha kârlı. Almaya sıra gelince; hepini
zin bildiği gibi bu petrol şirketlerinin bir afişe 
fiyatları vardır. Yabancıların «Posted priee» 
d'eddkleri, bizim de hemen hemen uyduruk di
ye/bileceğimiz fiyatlardır bu afişe fiyatları. Esas 
fiyatlar bunların altında pazarlıkla yapılan fi
yatlardır. Şimdi, TPAO pazarlık yapar, dışar
dan 70 ilâ 90 cent gibi düşük bir fiyatla petrol 
alır, hampetrol alır, fakat Ataş 45 cenıt düşük 
fiyatla alır, Hükümetle daha evvelki anlaşması 
veya Hükümetin bu hususta prensip kararı var
dır ve daha evvel önanlaşmaları vardır, bu 45 
eentten aşağı fiyatla pazarlık edip almak iste
mez. Çünlkü, karşıdan petrolünü aldığı firma ile 
kendisi ortaktır. Çünlkü, Türkiye'den gidecek 
olan dövizler; daha ucuza alsa karşıdaki firma 
zarar edeceği için daima Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına nazaran aşağı - yukarı 30 - 45 
cenıt gibi ki, bu tonda 3 dolar yapar. Bunun 
işleyeceği petrolü de 4 milyon alırsanız 3 dolar 
fiyatla aldığına göre senelik döviz kaybımızı da 
hesabetmak kolaylaşır, anlayacağımız hale gelir 
ve dolayısıyle Ataş rafinerisi, bizim yerli rafi
nerilerimize nazaran memleketimizin hayrına 

çalışmayan rafineridir. Bu bakımdan, bunlara 
yeniden, yüzde 49'u dahi alsa fırsat vermemek 
bence en uygun yoldur. Bu bakiımdan da biz yu
karda Komisyonda tasarıya muhalif kaldık, şah
sen ben muhalif kaldım. 

Yine bu 6326 sayılı Petrol Kanununun 56 ııcı 
maddesine göre ödeyeceği Devlet hakiki, Komis
yonda konan hükme göre «Arayıcının bir yıl 
içinde jeolojik ve sondaj masraflarının taunanıı 
o yıl içerisinde Devlet hakkından düşer.» Bu
nun mânası, yuvarlak olarak hesabedersek, bir 
petrol şirketi 400 000 hektar yer kapatabilir, 
2,5 liradan Devlet hakkı verecektir ki, 1 milyon 
lira Devlete ödemesi lâzımdır, fakat yukarda 
izah ettiğim gibi jeofizik aramaları jeolojik ara
malar, bunları bir tarafa bırakırsak ki, bunlar 
da büyük bir masraf yalnız sondaj; bir sonda
jın yerine göre metre maliyeti 1 000 ilâ 3 000 
lira arasında değişmektedir. İşte bu ilk sondaj 
yapılan yerlerde öırmalûmat bilinmediği için 
nispeten fiyatlı olan, derinliğe göre artan, taş
ların cinsine göre artan, birçok faktörün etkisi 
altında kalarak artan veya eksilen, 1 000 ilâ 
3 000 Ura arasında metre -maliyeti değişik son
dajlar vardır, Bir yere bir sondaj yapsak en 
aşağı 1 000 ilâ 2 000 metreye inmek zorunda ka
lıyoruz. 1 000 metrelik bir sondaj sert biryerde 
yapılıyorsa, öteki masrafları nazarı itibara al
mazsak 3 milyon liraya mal oluyor. Halbuki, 
bir petrol sondajı 2 000 ilâ 3 500 metreye kadar 
yapılabilir. Şimdi bunun mânası, demek ki, Dev
let haikkı bir tarafta var, fakat konan maddey
le bu çıkarılmış demektir. Yani, Devlet hakkı, 
eğer bir arama olacalksa ki, arama olduğuna 
igöre bir sondaj yapacaktır, bir sondaj dahi yap
sa, 400 000 hektarlık 8 sahanın her birinde bir 
sondaj dahi yapsa, o sene Devlete bir kuruş 
para vermeyecektir. Bu bakımdan da, yukarıki 
Komisyonda itirazımız oldu ve tasarıya muhalif 
kaldık. 

.Eskiden bu indirimler de vardı. % 80'e ka
dar indiriliyordu ama, en kötü şartlarda % 20'-
sini Devlet, alıyordu. Bu yeni gelen ve ismine 
«reform» dediğimiz tasarıyla bu % 20'ler kalk
mış oldu. 

Yine, tükenme payına - ki, bu % 27,5 - Ko-
mıisyoıiıda karşı cılktık ve bu karşı çıkışımızın. 
medeni, yani düşüncemiz şu istikamuette idi: Yer 
'altındaki bütün servetler Devlete aittir. Devle-
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4in petrolü bitliyor; f akait tükenme payını bas- -
kası alıyor. Bu, Hükümetin getirdiği ve plânla-
anaya gönderdiği ilk tasarıda İm kaldırılmıştı. 
'Sonradan tasarıya kondu. Çıkarılması için öner
ge verdik. Önergemiz reddedildi. 

Biz inanıyoruz ki, Devletin petrolü tükeni
yor ve eğer bir tükenme payı, bir nevi aınor- . 
tisman payı olanın bunu alması ieabediyorsa, ' 
Devletin alması lâzım. Yabancıların almaması 3 
veyahut da şirketlerin almaması lâzım. Bu ba- J 
kundan da yine tasarıya muhalif kaldık. \ 

Yine, «Devlet hissesi» diye bir hisse vardı. I 
Bu, daha evvelki kanunlarda ve son tasarıda i 
1/8 nispetli olarak kaldı. Bütün dünyada meşe- \ 
lâ Libya'da, Arap memleketlerinde vte bilhassa | 
İran'da tem petrolün fiyatı hem bu Devlet his- j 

i 

sesini her zaman yükseltiyorlar. Bâzı mermi e- a 
ıkötlerde bu 1/5 e kadar, yani % 20'sine kadar ] 
yükseltildi. Biz de şahsen Devlet hakkının 1/8 I 
den, yani % 12,5tan % 20'ye yükseltilmesini 
Komisyonda önerdik. FaSkai; bu önerimiz kabul 
olmadığı için yine bu noktadan da tasarıya mu
halif kaldık. 

Kur garantisini burada bütün - arkadaşlar 
izaıh ettiler ve sayın grup sözcümüz Hüdai Bey 
de bunun hesap neticesini söyledi. 1957'den 
veyahut 1958''den evvel gelmiş bir şirket, Dev
letle pazarlık etmişse 280 kuruştan bu serma
ye transferini yapacaktır. Bunun da zararının 
1 220 lira olduğunu Sayın Hüdai Oral Bey söy
lediler. Bu yönden de tasarıya muhalif kaldık, j 

/Sayın arkadaşlar, dikkat buyurduysanız \ 
Iben hiçbir zaman işin polemik ve politik tara- \ 
fim yapmadım, fakat, müsaade ederseniz bir ] 

î tanesini yapacağım. Bunu da artık politik ka- \ 
bul etmemenizi istirham ederim. \ 

tSaym Esat Kıratlıoğlu, Atatürk 1985te ya- ] 
hut az evvel Sayın Bakanın izah eittiği 792 sayılı \ 
Kanunla petrolde Devlete öncelik tanıyan ka- \ 
nunu kabul etmesini şu nedene bağladı: Dediler i 
ki «O zaman sermaye piyasası teraküm etme- Ş 
misti, yani yeterli sermaye yoktu. Yeterli tek- ş 
nik 'eleman «da yoktu.» ı 

E., şimdi ben diyebilirim ki, eğer bir yaban- j 
cı getirmek ieabediyorsa, esas o zaman getir- | 
mek lâzımdı. Hem paramız, sermayemiz yoktu. 
Bizim yoktu ama, karşı Hükümetin, yabancı J 
şirketlerin parası vardı. Bizim tekniğimiz yok- \ 
tu ama, onların vardı. E. o zaman Atatürk Dev- ; 
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letc öncelik tanımış ise, bugün birkaç; mislini 
dalı a önce g evirip tanımak lâzım. Yani, Esat 
Kıratlıoğlu'nun bu verdiği misal, af buyursun
lar, beni lıiç tatmin etmedi. Öyle tahmin ediyo
rum ki, bu benim izahımdan sonra sizleri de 
'pek tatmin etmiş değil. Ama bunun belki baş
ka cevapları var ama, Esat Kıratlıoğlu'nun ce
vabı, hiç bunun cevabı değil. Bıı kadar politika 
yapmış olayım ve bir de şu mevzuu arz edeyim: 

Buraya çıkan eski bakanlarımız, daha bir
çoklarımız ve konuşmacılarımız, senin bakan
lığında yazıldı, benim bakanlığımda alındı, ben 
ucuz petrol aldım, sen fiyatlı petrol akim.. San
ki biz ucuz fiyatlı petrol alma münakaşası ya
pıyoruz, kanunu yapıyoruz ve bunun münaka
şası yi e burada vakit getirdik. Hiçbir tanesi çı
kıp da doğru dürüst - benim şahsi kanaati
me göre - bir öneride bulunmadılar. Bu da 
bu kanunun Mecliste, daha evvelki kanunda 
olduğu gibi her halde bir şanssızlığı olsa gerek. 
Bilmiyorum diğer bakanlıklarda da böyle nü? 
Enerji Bakanlığından buraya ne zaman bir ka
nun geldiyse, hepsi eski defterleri karıştırı
yorlar. Temenni ediyorum ki, diğer bakanlıklar 
için bir kanun gelirse, onlar da Enerji Bakan
larının tutumu gibi bir tutum içine girmesinler. 

Konuşmalarımda, muhalif olduğum muha
lefet şerhimin izahını ve bir - iki ufak önerimi 
yapmış bulunuyorum. Hepinize saygılar suna
nın. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na, Sayın Özer Ölçmen, buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
ÖZER ÖLÇMEN . (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Sayın Bakanın lütfettiği veciz aydınlatma
dan sonra bir - iki noktanın tarafımızdan yapı
lan konuşmada yanlış anlaşıldığı kanaati için
de ve buna ilâveten bâzı mâruzâtım için huzur
larınızı tekrardan işgal ettiğim için özür dile
rim. Mâruzâtımı mümkün olduğu kadar kısa 
it utmaya gayret edeceğim. 

Konuşmamda 12 Mart sonrası Hükümetleri
nin hazırladıkları ve ismine «Reform» adını 
verdikleri tasarıların Meclislerden aynen ge
çirilmemesi halinde kuşa çevrileceği, sulana
cağı ve yozlaşacağmı ifade ettiklerini belirttim. 
Bu ifadeler malescf yapılmıştır, varittir. Sayın 
Bakan da bunların şahididir. Kendi üzerlerine 
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ahnmalarma vesile yoktur. Kendilerini kaydet
memiş idim. Fakat, diğer taraftan ıSayın Baka
nın birkaç gün evvel gazetelerde «İstifa ede
rim» şeklindeki, - yanılmıyorsam maden tasa
rısı içindi - eğer arzu edildiği şekilde çıkmaz
sa istifa edebileceğine dair bir beyanını ya
nılmıyorsam okuduk hep birlikte. O bakımdan 
bu konuyu, bu tasarı görüşülürken ifade etmek 
lüzumunu hissettim. Ayrıca Sayın Başbakanın 
da bu mealde bir beyanları mevcuttur. Biz 
bunları, demokratik parlamenter rejimin işle
yişi açısından sıhhatli bulmuyoruz. 

Ayrıca, bugün ISaym Bakan kendi hükü
metlerini «Partiler dışı» diye tavsif ettiler. Bu 
tâbir yenidir. Demokratik terminolojimize ye
ni girmiştir, yanılmıyorsam bugün girmiştir. 
Bugüne kadar ki, 12 Mart sonrası hükümetle
ri kendilerini partilerüstü olarak nitelendiri
yorlardı. Bugün ise partilerin dışına çıktılar. 
üzüntümüz odur ki, partilerin bir türlü içme 
giremiyorlar. Ya üstünde kalıyorlar, ya dışında. 
Arzumuz kısa zamanda -partilerin de içine gire
bilmeleridir. 

Burada Atatürk ile ilgili yine bâzı beyan
lar oldu. Bâzı kanun maddeleri okundu. Bâzı 
kanunların, Atatürk'ün arzu ettiği şekilde ve
ya hazırlattığı şekilde, bâzılarının onun arzu
su hilâfına değiştirildiği iddiaları öne sürüldü. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhu
riyetini kurmuş, .modern Türkiye'ye yön vermiş 
olan ıbüyük Atatürk'ü küçük polemiklerde sö
ze karıştırmakla ona hürmetsizlik ettiğimiz ka
naati içindeyim. Bu bakımdan, şu kanun onun 
görüşüne uygundur, şu kanun değildir diye, ha
yalî münakaşalar yapmak yarardan çok zarar 
getirmektedir. Hiçbir zaman o kanunu onun 
görüşüne uygun veya değil şeklinde burada ifa
de eıfcmek, münakaşa ve münazarasını yaptığı
mız konuyla teknik bakımdan bağdaşır bir hu
sus değildir. Kaldı ki, onun 1924 Anayasasını 
dâhi değiştirmişiz. Niçin onun hesabı sorul
muyor, niçin ondan bahsedilmiyor da, teferru
at kanunları üzerinde duruluyor? 

(Sayın Bakandan, önümüzdeki 10 yıllık pers
pektif içinde kendi üretimimizin % 40'mı, ken
di ihtiyacımızın % 40'ını kendi üretimimizden 
karşılamamız ieabettiği takdirde, tahmini ola
rak 100 milyon tonluk bir rezerve ihtiyacımız 
olduğunun hesaplandığını ve. yine tasarının il

keler maddesinde, elimizdeki görünür rezerv 
miktarının da 17 milyon ton civarında olduğu
nu belirterek; bunun ancak 3 - 4 sene dayanabi
leceğini ve bu 100 milyon tonluk rezervi bula
bilmek için gerekli paranın nasıl bulunaibilece-
ği hususunda Hükümetin açıklamasını rica et
miştim. Kendileri lütuf buyurdular: 10 milyar 
Türk Lirasını belki yaklaşık olarak kabul etti
ler ve bu Hükümetlerin bulmaya gayret ede
ceklerini, ifade ettiler. 

Fakat, Yüce Meclislerin ve kamuoyunun 
bilmesi gerekli olan husus, bu önümüzdeki 
2 - 3 sene içinde bulunması gerekli olan bu re
zerv için yine, önümüzdeki 2 - 3 sene içinde 
hükümetler bu parayı ayırabilecekler midir 
ayırmaları için ibir garanti mevcut mudur? 
Yoksa, daha başka tercihler öne geçtiği takdir
de, bu ayırma işlemi yapılamayacak mıdır? Bu 
takdirde, bir tekel haline getirdiğimiz Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin şim
diye kadar ürettiğinin çok daha altında petrol 
üretir duruma düşmek tehlikesiyle karşı kar
şıyadır. 

Binaenaleyh, ithalâtımız artacaktır ve dış 
ticaret den'gemiz bozulacaktır. Bunu Yüce Mec
lis ve Kamuoyu bilmek mecburiyetindedir. Hü
kümetler bunun hesalbım, kitabını yapıp; bu
raya «Evet, önümüzdeki senelerde şu kadar 
harcayabilecek durumdayız» diye kesin konuş
mak meoburiyethıdedirler. 

Ayrıca, suallerim oldu, ekipman mevzuunda 
sual sordum : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve
ya Devletin bugün elindeki teknik ekipmanın 
durumu nedir? Tek başına bu işi yükümlendiği 
takdirde yürütebilecek kapasitede midir-? Tek
nolojik durumumuz nedir, yeterli midir? Kâfi 
derecede novhavımız var mıdır? 

Bu sualleri maalesef Saym Bakan cevaplan
dırmadılar. Ayrıca «Bütün İktisadî Devlet Te
şekküllerimizde veya birçoğunda görülen has
talık olan rantabl çalışamalma, kârlılık esasın
dan uzak olma hususunun, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için ne şekilde revize edil
mesi düşünülmektedir?» dedim; maalesef bu
nun da cevabını alamadım. 

Bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, sadece değil, fakat büyük (bir kısmı boru 
hatlarından aldığı paylardan kârlı görübnek-
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tedir ve bu zahirîdir, .rölâtifdir, şaşırtıcıdır. Sa
yın Bakandan burada teknik izahat beklerdik. 
Eski Partisinin sözcüsü ile maalesef bir diya
loga girdiler. Bizim bu teknik suallerimize, ce
vap .alamadık. Kendileri çok veciz konuşuyor
lar. Çok kıymetli bir pedagog, bir maarifçi ol
dukları muhakkak, hürmetlim şahsen sonsuzdur. 
Fakat, teknik olarak burada tatmin olmadığı
mızı belirtmek mecburiyetindeyim. 

Daha fazla kıymetli vakitlerinizi almak is
temiyorum. Grubum ve şahsım adına saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Kodamanoğlıı, buyurunuz efendim. 

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

Gok değerli Ölçmen arkadaşının son mülâha
zasını, yani bu «partiler dışı, partilerüstü Hü
kümet» meselesini bir iki kelime ile cevaplan
dırmak istiyorum. 

Genellikle 12 Mart'tan sonra kurulan Hü
kümetin vasfı bellidir, «ayalim: 

Hükümeti kurmaya Bakan vererek izin venen 
partilerimiz oldu, vermeyen partilerimiz oldu. 
Bakan veren partilerimiz, bu Hükümetlin ey
lem ve işlemlerinden, partilerinin sorumlu ol
mayacaklarını başından ilân ettiler. Ancak, 
«Böylece kurulan Hükümet bir programla gel
sin. Meclis 'güven oyu verirse, bu Hükümet gö
revine devam etsin.» dediler. 

Şimdi bu Hükümet, bir ihtiyacın ve bir 
zaruretin neticesi olarak doğdu. O zamanki so
rumlular, bu Hükümeti «Partilerüstü» terimiy
le ifade etmeyi uygun gördüler. Bendeniz bunu 
«iBartilerüstü» yerine, «partiler dışı» terimiy
le karşılamanın daha uygun olacağını düşün
düm. Çünkü, partiler üstünde olunca, daha bir 
tefevvuk iddiası filân da karışabilir. Partilerin 
dışında bir Hükümet, fakat Yüce Meclisin için
de bir Hükümettir. Çünkü, Türk Anayasasına 
göre, Başbakanı atamaya yetkili 'Devlet Başka
nımızın seçtikleri, tayin -ettikleri bir Başbakan; 
yine Türk Anayasasının hükümlerine uygun ola
rak birtakım bakanları bir araya getirdi ve 
yine Anayaasmızm hükümlerine uygun olarak 
da Yüce Meclis güvenoyu verdi. Yani, mesele
yi böylece almak gerekir. Benim, bu tabirimi, 
eğer binincisi yanında daha sevimsiz buluyor

larsa, ben de «partiler üstü» demeye devam 
ederim, hiç önemli değildir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Yok bilâkis. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Di
ğer teknik malûmat için, maddeleri geldiğinde, 
kendilerine daha geniş bilgi vererek, tatmin et
meye çalışacağımı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Reşit Ülker buyurunuz efen
dim. 

ıC. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım : 

Petrol Reformu kanun tasarısı hakkında, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş
lerimizi arz edeceğim, 

Evvelâ, Petrol Kanunu değişikliği nasıl 
başladı ve nasıl bu noktaya geldi; bunu açıkla
makta fayda görüyorum. Çünkü, bu açıklama, 
siyasî partilerin petrol, dâvası karşısındaki 
durumunu da açıkça ortaya koyar. 

İlk Petrol Kanan teklifi, 1965 seçimlerinden 
evvel 15ü'ye yakın ve çeşitli partilere mensup 
parlamenterler tarafından verildiği ve seçim
den evvel ıgeçici karma bir komisyon kuruldu. 
B arada uzun bir süre, bir aydan fazla müza
keresi yapıldı. Demek ki, 1965 yılının bahar 
ve yaz aylarında Petrol Kanununun değişikliği 
bahis mevzuu idi. Bu komisyonda o zaman ifa
de edilen Hükümet görüşü, «Bu konuda Hü
kümetin bir görüşü yoktur.» şeklinde idi. 21 
Haziranda ilgili Bakanın resmen beyanı bu idi. 

Değerli arkadaşlarım; daha sonra, Petrol 
Kanununda değişiklik yapma ihtiyacı olmadı
ğı, ifade ©dildi ve böylece seçime gidildi. 

Seçim sırasında egemenliğe sahip Türk Ulu
su, petrol dâvasında milliyetçi bir açıdan gö
rüşünü belli etti ve her kesimde, her partide 
bulunan vatandaşlar; nasıl Petrol Kanunu tek
lifinde çeşitli partilere mensup parlamenterler 
birleşmişleırse; tabanda da halk önünde de 
bu birleşme oldu. Bunun neticesinde, seçime 
girilmeden birkaç gün evvel 2 Ekim 1965'te 
o zaman iktidarda bulunan partinin Genel Baş
kanı Sayın D emir el; «Petrol Kanununun uygu
lanmasında tespit edilen güçlükler giderilecek, 
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vuzuhsuz noktalara açıklık verilecek, ekono
mimize en yararlı hale getirilecektir. Petrol 
Dairesi görevini tam ve eksiksiz yapacak şekil
de takviye edilecektir.» şeklinde beyanda bulun
mak zorunluğunu duydular. Yani bunu şöyle 
ifade etmek istiyorum; Petrol Kanunununda 
değişiklik yapılmaya ihtiyaç yoktur, bir süre 
sonra Petrol Kanununun Komisyonda müzake
resi ki, bunların zabıtları da vardır. Onun ar
kasından halk önüne inildiği zaman halkın pet
rol dâvasında Türkiye'yi kalkındıracak en önem
li faktörlerden biri olan petrol davasındaki tu
tumu neticesinde bu beyanda bulunuldu. 

Değerli .arkadaşlarım; :bu beyandan sonra 
çok değişik safhalar geçti. 19-67'de Petrol Araş
tırma «Komisyonu kuruldu, 1968'e kadar çalış
t ı ve yalnız zabıtları 1 400 sayfa tutan bir eser 
meydana çıktı. Bugün Türk Kamuoyunun hiz
metindedir. Ve bu araştırma neticesinde de, 
bu Araştırma Komisyonunun başkanı da Sayın 
Kemal Doğan Sungun arkadaşımızdı, bu oran 
içinde Adalet Partili arkadaşlarımız ve bütün 
partilerden arkadaşlarımız vardı. Bu Petrol Ko
misyonunun konuşulmayan raporunda birçok 
gerçekler ortaya çıktı. Birer birer Petrol Ka
nununun hangi maddelerinin değiştirileceği, 
ATAŞ Rafinerisinin tevsiinin hatalı olduğu, 
boru hattının özel ısektöre, halka devri diye bir 
şeyin bahis mevzuu olmadığı, rafinerilerin an
cak, Devlet eliyle yapılabileceği, 330 milyon? 
çıkan bir boru hattının üç senede amorti edi
leceği, 550 milyon civarında bir bedele mâlolan 
'bir rafinerinin 2,5 yılda kendisini ödeyeceği 
gibi bir yığın hakikat ve Petrol Kanunun de
ğiştirilmesi lâzımgelen hususları da birer birer. 
sayılmak suretiyle ortaya çıktı. Bununla da 
bitmedi tekrar bir Araştırma Komisyonu kurul
du petrol fiyatları hakkında.. O da raporunu 
verdi. Orada da fiyatlar hususunda yanlış poli
tika izlendiği tespit edildi, bu arada Petrol Ka
nunu 1965 seçiminden hemen sonra ve 1969 
seçiminden hemen sonra C. H. P. li parlamen
terleri tarafından teklif adildi ve üzerinde en 
çok itiraz olan maddeleri ihtiva eden kanun 
teklifi Meclislere verildi. Eakat bir türlü bun
lar ,Meclislerden geçmedi. Yani; 1965 yılmm 2 
Ekiminde Kanunun değişmesi beyan edildiği 
halde böyle bir kanun gelmedi. 1965 - 1966, 
1967, 1968, 1969.. 1969 yılında Adalet Partisi 

bir kanun tasarısı getirdi fakat 1970 yılı 12 
Marta kadr da bu kanun çıkmadı. 

Şimdi, herşey söylenilebilir, şu denir, bu 
denir, o olur, bu olur.. Bir Petrol Kanununun 
1970 yılının 12 Mart'ma kadar getirilmediği, 
savsaklandığı gerçeğini ne söylersek söyleye
lim ortadan kaldırmak mümkün değildir ve 
yabancı sermaye yapar mı, yapmaz mı, şu imiş 
bu imiş sözlerinin yanında değişmesi gerekli 
olduğu önce reddedilen sonra kabul edilen, 
sonra teyidedilen, sonra tasarı ve teklifler ha
line getirilen kanunun bugüne kadar getirilme
miş olmasından dolayı Türk Milletinin uğradığı 
zararların haddi hesabı yoktur. Bu, hakikati 
burada tespit etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım,. milliyetçilıik diye ifa
de ediyoruz; Türk Milliyetçiliği diyorduk, da
ha evvel Türkçülük diyorduk. 

Türkçülük; Türk miliyetçiliği, sonra mili-
yetçilik oldu. Bugün bu milliyetçilik bizim 
Anayasamızın giriş kısmında vardır. Anayasa
mız miliyetçi bir Anayasadır. Milliyetçiliğin 
felsefesini dokuyan büyük insan Ziya Gökalp, 
Türk miliyetçiliğini şöyle tarif etmiştir. «Mil
liyetçilik; Türk milletinin yükseltmek deme-
tir.» «Türkçülüğün esasları» adlı büyük ve son 
eserinde böyle tarif etmiştir. 

Şimdi, Türk milletinin yüksetilmesini de o 
kitabında bölümlere ayırmış. Hukukî miliyet-
çilik, diğer miliyetçilikler ve bunlardan bir ta
nesi de iktisadî milliyetçilik. 

Ekonomik miliyetçilikte ne yapmak lâzım-
gelir; Türk milletini ekonomik alanda kalkın
dırmak lâzımgelir. Bunun içinde ne yapılmak 
lâzıgelir, o eserinde şöyle ifade ediyor: «De
mek ki; Türklerin içtimaî mefkuresi, ferdî mül
kiyeti kaldırmaksızm içtimaî servetleri fertlere 
gasp ettirmemek, umumun menfaatine sarf et
mek üzere muhafaza ve tenmiyeye çalışmak. 
Türkler, mazide nail oldukları bu iktisadî refa
ha istikbâlde de mazhar olmalıdırlar, hemde ka
zanılacak servetler Salur kazanın zenginliği gi
bi umuma ait olmalıdır. Türkler, hürriyet ve 
istiklâl sevdikleri için iştirakçi olamazlar (ko
münist olamazlar). Fakat müsavaatperver ol
duklarından dolayı fertei de kalamazlar. Türk 
harsına en uygun olan tesanüde hadim bulun
mak şartiyle meşrudur. Sosyalistlerin ye ko
münistlerin ferdî mülkiyeti ilgaya teşebbüs et-
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meleri doğru değildir. Yalnız içtimaî tesanüde 
hadim olmayan ferdî mülkiyetler varsa bunlar 
meşru sayılamaz. Bundan başka, mülkiyeti yal
nız ferdî olmak lâzımgelmez. Ferdî mülkiyet 
gibi içtimaî mülkiyet de olmalıdır. Cemiyetin 
bir fedakârlığı veya zahmeti neticesinde husu
le gelen ve fertlerin hiçbir emeğinden hâsıl ol
mayan fazla temettüler, kârlar cemiyete aittir. 
Fertlerin bu temettüleri kendilerine hapsetmesi 
meşru değildir.» Devam ediyor, «... Türklerin 
bundan başka bir de iktisadî mefkuresi vardır 
ki ; memleketi büyük sanayiye mazhar etmektir. 
Bâzıları memleketimiz bir ziraat yurdudur, biz 
daima çiftçi bir millet olarak kalmalıyız, büyük 
sanayii ile uğraşmağa kalkmamalıyız diyorlar 
ki, asla doğru değildir. Filhakika çiftçiliği hiç
bir zaman elden bırakacak değiliz. Fakat asrî 
bir millet olmak istiyorsak, mutlaka büyük sa
nayie mâlik olmak lâzımdır...» 

Şimdi, büyük mütefekkir Ziya Gökalp'ın fi 
kirleri, İkinci Meşrutiyette miliyetçilik cereyanı, 
şirketlere, kapitülâsyonların ilgası, kapitülâs
yonların ilgası için yapılan savaşlar, hep milli
yetçi akımın sonuçlarıdır. 

Şimdi Atatürk ne diyor? Ekim 1919'da Mus
tafa Kemal tam bağımsızlığı, istiklâli tamı şöy
le ifade etmektedir. 

«İstiklâli tam, denildiği zaman bittabi siyasî, 
malî, iktisadî, adlî, askerî, harsî ve ilâh... Her 
hususta istiklâli tam ve serbesti tam demektir. 
Bu saydıklarımdan herhangi birinde istiklâlden 
mahrumiyet, millet ve memleketin mânayı haki
kisi ile bütün istiklâlinden mahrumiyet demek
tir.» 

Atatürk, Kurtuluş Savaşını yapan Türk mil
leti ile birlikte yapan Atatürk fakir bir memle
kette, hiçbir şeyi yokken ve yabancılara tam 
muhtaç olduğu bir sırada istiklâli tammı, tam 
bağımsızlığı böyle anlatmaktadır. 

Petrol sorununu Atatürk miliyetçiliği, Türk 
milliyetçiliği iktisadî milliyetçilik açısından ele 
almak zorunluğu vardır. Milliyetçiliğin anlamı, 
Türk milletini yükseltmek, kalkındırmak oldu
ğuna göre petrol milliyetçi açıdan ele alınmalı
dır. Türk milletinin kalkınması, yükselmesi 
aracı olarak ele alınmalıdır; nihayet tam bağım
sızlık bakımından ele alınmalıdır. İşte bu mil
liyetçilikle ilişkisi yönünden petrol bugün Türk 
milletinin meselesi, Türk halkının meselesi hali

ne gelmiştir. Evet, halk kitleleri arasında gezi
niz petrol konusunda birleşmeydi vatandaş kal
mamıştır; parti diye bir şey, petrolde parti diye 
bir mesele kalmamıştır, aşağıda, halk yanında. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız, 1961 
Anayasamız sosyal devleti kabul etmiştir. Sos
yal devleti kabul ederken kalkınmayı, Türk 
Milletinin kalkınmasını, vaktiyle Ziya Gökalp' 
in ifade ettiğini bir' başka türlü ifade etmiş, 
realize etmiştir. Türk Milleti ancak sosyal bir 
devletle kalkmabilir. Türk Devleti ancak plân
la kalkınabiliı*. Araçlarını gösteriyor, ekono
mik kalkınmanın araçlarını. Türk Milleti tabiî 
servet kaynaklarına sahibolduğu takdirde kal
kmabilir. Bunları da unsurlar olarak Anayasa
mız belirtmiştir. Sosyal Anayasa ve onun tabiî 
neticeleri muhtelif maddelerine dağılmıştır. 

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplunu 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek, j 
ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin öde- İ 
vidir. Bu sosyal devletin tabiî vazifesidir. \ 

Şimdi, Anayasamızın 130 neu maddesini bu 
açıdan, sosyal devlet açısından, kalkınma gö
revi kendisinde olan devlet açısından, bunu 
Anayasasına yerleştirmiş bir devlet açısından 
ele almak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarını, burada 130 ncu mad
dede ifade edilen umumî anlamı değerli arka
daşlarımız, bu Anayasanın 130 ncu maddesine 
göre serbest olduğumuz anlamına anlıyorlar. 
Türk Milletinin elindeki tabiî servet kaynakla
rının durumu ne ise ona en uygununu bu 130' 
ncu maddeye göre seçmek mevkiindeyiz. Petrol 
Türk Milletini en kısa yoldan kalkındıracak, 
Türk Vatanının korunmasını en müessir şekilde 
sağlayacak bir araçtır. Stratejik bir araçtır. 
Yalnız ekonomik bakımdan değil, savunma ba
kımından da Türk petrolünün, Türk Devletinin. 
elinde bulunması zorunluğu vardır. Geçmiş hâ
diseleri hazırlıyorsunuz; bir savaş halinde bir 
milletin kendi tabiî kaynaklarına sahib'olm'ası 
başka bir şeydir, bu kaynaklarda başkalarının 
eli bulunması başka bir şeydir. Petrol bugün 
tank kadar, uçak kadar, diğer etkili silâhlar 
kadar Türkiye'nin savunmasıyle doğrudan 
doğruya ilgili bir araçtır. Bu aracı tam olarak 
elimizde, Türk Devletinin, Türk Milletinin elin-
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de bulundurmak lâzımdır ve kalkmmanm da 
büyük temellerinden birisidir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada bütün 
konuşmalar, şurada şu olmuş, burada bu olmuş, 
yabancı şirketlerin başarıları, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün, ondan sonra Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının başarısızlıkları.. 
Bunlar ikinci plânda meselelerdir. Bâzı temel 
noktaları çözümlemek mecburiyetindeyiz. Bun
lardan bir tanesi «Türkiye'de petrol var mıdır?» 
Sorusunun cevabıdır. Bir diğeri «Türkiye'nin 
malî gücü var mıdır?» Bir diğeri de «Türkiye' 
nin elemanı var mıdır?» Sorularını sormak lâ
zım. 

«Türkiye'de petrol var mıdır?»1 sorusunun 
cevabı; Türkiye'de petrol vardır arkadaşlar. 
19G.l'den itibaren kanun teklifi sahibi olarak, 
onun arkasında bütün o kurulmuş komisyonlar
da üye olarak bulunmuş bir arkadaşınız ola
rak, bütün petrol sabalarını gezmiş, bütün boru 
alanlarını, rafinerileri teker teker gezmiş, iza
hat almış, sizin namınıza Yüce Meclis namına 
izalhat almış bir arkadaşınız sıfatıyle de söylüyo
rum ; Türkiye'de petrol vardır. 

Şimdi Türkiye'de 1968'de petrol boru lıattıy-
le ilgili Oilarak verilen raporda, «Türkiye'de Irak 
ve İran gibi büyük petrol rezervleri bulunacağı 
hakkında beslenen ümitler bugüne kadar maale
sef tahakkuk etmemiştir. G-eniş petrol sahaları 
yerine geniş petrol tuzakları bulunmuştur. Bu 
petroller de umumiyetle ağır petroldür. Kuyu 
verimleri azdır. Günde 120 varil civarındadır. 
Bu rakamlar İran, Kuveyt, Lilbya, Venezüella' 
mm kuyu verimleriyle kıyas edilebileoek kudrette 
değildir; fakat Türkiye'nin tam imkânları tes
pit edilmiş değildir denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa dikkatinizi çe
kerim, burada güzel Ibiir ifade kullanılıyor, ka-
tılmadığıımız raporun bu kısmında; fakat bir 
hakikati de rapor kabul etmek mecburiyetinde 
kalıyor, söylüyor; «fakat Türkiye'nin taım iım-
kân'ları tespit edilmiş değildir.» dernek suretiy
le birinci kısımdan ikinci kısma geçiyor, bir ger
çeği de bir ışık sızıntısı haline getiriyor. Ne di
yor? İran, Kuveyt, Libya, Venezüella "kuyuları. 

Arkadaşlarım, kim iddia ediyor bunu? Yani 
bugün başta Amerika, Rusya olmak üzene bu 
devletlerin petrolleriyle yarışa kim kalkmış? 
Bizim kendimizi karşılaştıracağıımız başka ülke

ler yok mudur; en başta büyük paralar yatır
mış, yıllarca emek vermiş petrol devlerini ör
nek alıyoruz?.. Biz meseleyi kendi açımızdan ele 
almak mecburiyetindeyiz. Nitekim son cümle 
bu hakikati ortaya koymaktadır. Burada konu
şan sayın hatipler hep Amerika, Rusya, İran, 
Libya, Kuveyt gibi dünyanın en büyük devleri
ni misâl olarak gösterdiler. Elbette ki, devlerle 
petrole yeni girmiş bir Türkiye'yi mukayese 
edersenJiz varacağınız sonuç çok yanlış bir so
nuç olur arkadaşlar. O devler de vaktiyle, buna, 
bulgun Türkiye'nin başladığı gibi başlamışlar ve 
geliştirmişlerdir. Başladıkları zaman buigünkü 
rakamı mı çıkarıyorlardı ? 

Yine raporda halen Türkiye'nin tespit olun
muş petrol rezervi 60 - 70 milyon tondur deni
yor. Şimdi dikkat buyuracaksınız, bunlar zabıt
ları olan şeylerdir. Dünya biirincileriyle, dünya
nın en önde gelen petrollerinden sonra Türki
ye'de 60 - 70 milyon ton rezerv olduğu söylem-
mektedİT. Halbuki gerek tasarının başında, ge
rekse arkadaşlarımızın konuşmalarında bunun 
38,6 milyon ton olduğu ifade edilmektedir; fa
kat Sayın Bakan ilk konuşmalarında iyimser 
bir tahminle 100 - 150 milyon ton olduğunu da 
ifade 'etmişlerdir. İşte görüyoımmuız değerli ar
kadaşlarımı, bir petrol kanunu müzakeresi gel
diği zaman en küçük rakamlar 100 - 150 milyon 
ton diyenler var, 60 - 70 milyon ton diyen res-

-mî bir raporun içerisinde resmî makamlardan 
alınan bilgilerle Türkiye'de ne kadar bu işle il
gili uzman ve kurum varsa hepsi çağırılıp din-
lenımiş, oradan alınmış 60 - 70 milyon ton, son
ra geliyor 38,5 milyon ton, 21,5 milyon tonu da 
gitmiş, şimdi elimizde yok. O zaman insan hak
lı olarak bir soru sormak istiyor, içinden geli
yor. Peki biz neden bu kadar gürültü yapıyo
ruz bu petrol üzerinde? Madem ki, Türkiye'de 
petrol bitmiş, petrol yokmuş bu gürültü niye, 
niçin bu kadar yabancılar gelsin, yabancılar 
ıgedmesin, millîleşsin, millîleşmesin diye kalkıp 
oturuyoruz Madem ki, petrol yokmuş niçin ya
bancılar bu kadar ilgi duyuyorlar petrol olma
yan bir memlekete? Niye biz onları petrol olma
yan bir ülkeye getirmek istiyoruz ? 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette petrol 
vardır diyebilmek için mutlaka İran, Kuveyt, 
Libya gibi eok petrol çıkarılması gerektiği hak
kındaki iddianın nereden çıktığı anjlaşılamamak-
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tadır. Bilinen gerçekler şunlardır : Türkiye 1966 
yılında dünyada petrol istihsal eden 52 ülke 
arasında 2 milyan tonla 32 nci durumdadır. Her 
ülke çıkaramıyor. 52 ülke çıkarıyor, onların 
arasına 2 milyon tonla 32 nei durumda. İtalya, 
İngiltere, Japonya, Pakistan, Macaristan, Polon
ya, Çekoslovakya'dan ileridedir. Ertesi yıl 3 mil
yon tonu bulmuştur, örnek almam meımlekeıtler 
'ise, Venezüella aynı yılda dünya 3 noüsü, İran 
6 nci, Irak 8 nei, Libya ise 7 nci durumdadır. 
Türkiye'de petrol üreten, bir ülkedir ve petrol 
üreten ülkeler arasında 32 nci sırayı işgal et
mektedir. 

Bu o günkü durumdu. Bir de som istatistik
lere bakalım. 1970'de dünya petrol durumu : 
54 ülke, 69 ülke olmuş petrol araştırmaları iler
lemiş, birçok ülkeler daıha istatistiğe girmişler 
kısa bir zaımanda. 54 ülke 69 ülke olmuş. İstih
salde Türkiye 3 460 OÖO tonla 69 ülke arasında 
32 nci. Her şeyi olduğu gilbi bilmek mecburiye
tindeyiz değerli arkadaşlarım. 69 ülke arasında 
32 mciyiz. Şimdi bir <de etrafımıza bakailım, 
petrol var mı yok mu? Burada değerli arkadaş
lar önemle temas ettiler, işte kırık olursa pet
rol akar, gider teknik malûmat verdiler. Hepsi 
ıgüzel, yalnız bilinen birşey var ki, Orta - Doğu'-
da petrol bölgesinin içindeyiz biz. Literatürde 
de böyle, biz petrol bölgesinin içindeyiz, ketna-
rmdayız. Şimdi bakalım şu komşularımız 1970 
senesinde ne yapmışlar, neler çıkarmışlar? İran 
191 milyon ton, Mısır 16 milyon ton, Irak 76 mil
yon ton, İsrail 4 577 000 ton. Değerli arkadaşla
rım, dikkatinizi çekiyorum. Biz bu mücadelele
ri yaparken İsrail 4 577 000 ton, Suriye 4 223 000 
ton. Talbiî diğer komşular, Bulgaristan dahi 3134 
•bin ton... 

HASAN TOSYALI (Kastaımomu) — Libya, 
Libya?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Libya komşu
larımız vaziyetinde değil. 

Meselâ bunların arasımda dalha uzakta bir 
ülkeyi alıyorum, kalkınma için çalba gösteren 
bir ülkeyi alıyorum, Hindistan 6 milyon ton. 
Şimdİ görülüyor ki, petrol bakımından Türki
ye çok önemli bir sahanın içerisindedir. Bunu 
Reşit Ülker olarak söylemiyorum. Uzmanla
rı dinlemiş, yıllarca petrolle uğraşmış, petrola 
bulaşmış bir insan olarak ifade «diyorum. Uz
manlarımızın görüşü budur. Yabancı uzmanla

rın da görüşü budur. Yani yabancı uzmanla
rın samimî olarak konuştukları zaman ki gö
rüşü budur. Türkiye'de daha çok petrol çık-
ıması imkânı vardır. Sağında petrol vardır, 
solunda petrol vardır. 

Değerli arkadaşlarım, balkınız o uzmanlar 
neler söylüyorlar. 1954 tarihli Petrol Kanunu
nun gerekçesinde Max Ball'm Petrol Kanunu
nun gerekçesinde Türkiye'de 240 milyon ton 
petrol rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Bi
liyorsunuz bu o zamandan bu yana boyuna 
kayboluyor, neredeyse petrol yok, biz petrol 
olmadığı halde kanun çıkarma durumuna geli
yoruz. 1947 yılında 20 nci Asır vakfı denilen 
gönüllü teşefkkül, 1938'lerde California Stan
dart Oil şirketleriyle işbirliği yaparak Orta -
Şark'a gitmiş ve Bahreyn adalarında petrol 
kaynaklarının gelişmesine iştirak etmiş olan 
mühendis ve iktisatçı Max Westen Tounburg 
Türkiye'de tetkikte bulunduktan sonra verdi
ği raporda, «Türkiye'de mühim miktarlarda 
petrol rezervleri bulunması ihtimali ortadadır» 
demiştir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü G-enel Mü
dürü Sadettin Alpan, 17 . 4 .1967 tarihinde, 
1968 yılında petrol boru hattını inceleyen ko
misyon önünde suallerimize verdiği cevapta 
(her halde tabiî bizden daha yetkili bir zat) 
«Bizim jeolojik bilgilerimize göre şunu diyebi
liriz : Bir defa Musul civarından geçen bir 
petrol strüktür hattı mevcuttu. Onun üzerinde, 
ona muvazi olarak 2 nci bir hat bizim Batman, 
Diyarbakır'a giden hat üzerinde birçok petrol 
sahaları bulunmuştur. Bunun üzerinde de Muş 
hattı diye bir hat düşünüyoruz ve Muş'ta pet
rol bulunması ümitlerimiz vardır. Onun üzerin
de Tekman, Hınıs, Erzurum Sivas hattı vardır 
ve Erzurum Malatya hattı vardır. Biz buralar
da çalışmalar yapıyoruz, buralarda ümitli ne
ticeler çıkaracağımıza inanıyoruz. Netice iti
bariyle Türkiye'nin petrol ihtiyacını uzun yıl
lar karşılayabilecek petrol var mıdır, sualine 
bizim cevabımız şudur: Petrol, ihtiyacı uzun 
yıllar karşılayacak kadar vardır. Şahsî görü
şüm budur, zannediyorum ki, arkadaşlarım da 
bu görüşüme iltihalk edeceklerdir. Fakat biz 
Türkiye'de çok petrol bulunacağı kanaatinde
yiz...» 

Şimdi bunu orada bulunan muhtelif teşki
lâtlara imensup diğer arkadaşlarının önünde, 
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«Zannediyorum arkadaşlarımın da kanaatları-
nı ifade ediyorum.» diye bunu söylüyor, resmî 
bir komisyon huzurunda ve zabıtlara da geç
miştir. 

Nihayet, yine bu komisyonda TPAO'nm o 
zamanki Genel Müdürü Korkut Özal, «Türkiye' 
de petrol olmadığı görüşüne sahibolsaydık vak
timizi boşuna harcamazdık. Biz Türkiye'de 
petrolün bulunduğuna inanıyoruz, bu ümit için
de heyecan duyuyoruz. Türkiye'de, Türkiye' 
nin % 10O ihtiyacını karşılayacak petrolü bul
mak ümidindeyiz. Türk petrolü halen meımle-
ketin % 55 ihtiyacını karşılamaktadır.» demiş
tir. Tarih : Ağustos 1967 

Dünya Bankası heyeti başkanı da; «Türki
ye, dünyanın şanslı ülkelerindendir, petrolü
nüz, madenleriniz çok zengindir.» diyor. De
mek ki, Türkiye'de petrol vardır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de pet
rol olduğunun cevabını verelim, petrol vardır 
ve olduğu içindir ve bu kadar tartışma oluyor. 
Eğer petrol olmasaydı bu kadar tartışmaya hiç 
lüzum olmazdı. Olmayan bir şeyin verilmesinden 
veya verilmemesinden bir netice çıkmazdı. 

Türkiye'nin gücü var mıdır?.. O raporun 6 
ncı sayfasında da belirtildiği gibi, 1954 yılın
dan 1965 yılı sonuna kadar on bir senede ara
ma ve istihsal kuyuları için yapılan sondajla
rın 385 bin metresi millî müessesemiz olan 
TPAO tarafından yapılmıştır. Yani, % 54, 45'i. 
319 bin metresi yabancı şirketler tarafından ya
pılmıştır ki, o da ,% 45,13'tür. 

Halbuki Petrol Kanunu, TPAO'yu mecbu
ren kurmuş ve felsefe olarak hiçbir şey yap
mamasını istemişti. Buna rağmen iş tersine te
celli 'etmiş, hiçbir şey yapmaması gereken Dev
let teşekkülü, İkamın yasağına rağmen bir şey
ler yapmış, aksine; yerden petrol fışkırtacağı 
ileri sürülen yabancı şirketler ise geride kal
mıştır. Raporda yabancı şirketlerin arama şir
ketleri olarak sarf ettikleri para 992 478 908 
TL. sı olarak gösterilmiştir. 940 532 578 lira 
da tasfiye için getirilmiştir. Bu son rakam ger
çeğe uygun değildir. Bunun 300 milyon kadarı 
İpraş'ta yatan millî teşekkülün parasıdır. Tas
fiye için getirilen rakam, 640 milyon olarak 
kabul edilmelidir. 

Komisyonda dinlenen İktisatçı Melih Tü-
mer, yabancı yatırımların ancak % 30'unun na

kit teşkil ettiğine, - dikkatinizi çekerim değerli 
arkadaşlarım - % 25'inin malzeme olarak gel
diğini, % 45'inin de hizmetler grubu altında 
gayriımaddî haklar teşkil ettiğini ifade •etmiş
tir. Öyle ise bu yabancı sermaye üzerinde cid
diyetle durmak lâzımdır, gerçeğin ne olduğu 
belli değildir ve o tarihte, yani raporun ya
zıldığı tarihte, petrollü kuyuların % 80'i 
TPAO'na aittir ve enteresan bir nokta, Petrol 
Kanununda münhasıran Türk Devletine hiçbir 
hak tanınmamıştır, bundan dolayı kapitüler 
diyoruz, yani tek taraflı olarak birtakım hak
larından Devleti vazgeçirmiştir ve özel sermaye 
hiçbir zaman karşısında rakip gömmediğini tes
cil görmediğini tescil etmiştir. Bugün değişti
rilmek istenen 2 nci madde ile ki, madde geldi
ği zaman gerekçesini okuyacağım, bunun ne
ticesinde, bu 2 nci madde dolayısiyle o zaman 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün fedakâr 
elemanlarıyla yaptığı bir çalışma sahası vardır, 
âletleri vardır, lâboratuvarları vardır; o za-
ıman, 1954'te C. H. P. muhalefet ederek kanu
nun karşısına geçmiştir, ortaya öyle bir durum 
çıkmıştır ki, haraç - mezat satılacaktır. Eğer 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünü de kapatır, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmaz
sa, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün milyon
larca liralık demirbaşı da haraç - mezat satıla
caktır. Bunun Türk Milleti üzerinde yapacağı 
tepki herhalde hesaplanmış olacak ki, Petrol 

Kanunundan bir sonraki numarayı taşıyan Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu geti
rilmiştir ve o kanunun maddesinde bütün bu 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne ait malze
menin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
devredileceği tasrih edilmiştir. Hazindir arka
daşlarım, işin gerçek yüzü budur ve o kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 150 
milyon sermaye tanımıştır. 

Buraya çıkan değerli arkadaşlarım, burada 
ve dışarda, komisyonlarda, petrolün büyük pa
ra, büyük yatırımlar istediğini ifade ederler. 
Bir değerli arkadaşım, 10 ımilyar lâzımdır, ne
reden bulacaksınız diye buradan sayın Bakana 
sualler sorar, fakat onun yanında da 150 mil
yonla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ku
rulur. Sonra bu kahramanlar diye ifade edilen 
kimseler tarafından 150 milyondan sermaye, 
500 milyona çıkarılır, daha sonra bir milyara 
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çıkarılır, şimdi 1,5 milyar olmuştur, ve o kanu
na rağimen... 1954'teki kanun tam tatbik edildi
ği takdirde bunların hiç birisinin yapılmasına 
imkân yoktur, fakat politika olarak, uygulama 
olarak bu noktaya ulaşılmıştır, Bunu yapan, 
Türkiye'de petrol davasına bilfiil hizmet eden, 
petrol fiyatlarını indiren bütün bunları yapan 
insanlara elbetteki Türk Milleti, «Petrol Kah
ramanı» diyecektir. Bunda şaşılacak, kıskanı
lacak bir şey yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün benden evvel 
konuşan grup başkanvekilimizin de ifade ettik
leri gibi, bugün esas itibariyle petrol çıkarılan 
yerler, o 1954'te tasfiye edilen, sonra Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı diye görevine de
vam ettirilmeye çalışılan bir şirkettir. % 51'i 
Hazineye aidolmak üzere şahısların da katıldığı 
bir şirkettir, statüsü, kanunu böyledir. Bugün 
Türkiye'de petrol çıkarma işini o ele almıştır, o 
yürütmüştür, o politikalarla bugünkü noktaya 
gelinmiş bulunmaktadır. Bu hakikati de gör
mek lâzımdır. 

Şimdi burada bir şeyi ifade 'edeyim. 1954 -
1960 arasında yalnız yabancı şirketler 29 245 
ton petrol üretmişlerdir. 1961 de ne olmuşsa, 
nasıl olmuşsa 27 000 küsur tona, 1962 de 84 bi
ne, 1963 de .132 bine, 1964 de 289 bine bu arada 
da sermaye tezyidini düşünün TPAO'nın, bu
nun yanında diğer teşebbüsler, gayretli er hiz
metler o sayede bir denge kurulmuştur. Ne za
manki petrol davasına el konulmuştur, ondan 
sonra Türkiye'de yabancı şirketler ide petrol çı
karmaya başlamışlardır. Bunlar rakamların be
lagatı, aıma isterseniz böyle anlarsınız rakamla
rı, isterseniz öyle anlarsınız başka türlü anlama
ya imkân yoktur. Bunlar birer idil e tutulur rea
litedir ve gazetelere ilân vermişlerdir hâlâ da 
reklâmlarını «kendi millî petrolünü kuıllan» di
ye yapmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım da bu kürsüden ifade 
ettiler; «Canım bir petrol şirketi gelir de petrol 

çıkarmaz mı?» Burada değerli hatip arkadaşla
rım da ifade ettiler, petrol işi dünya çapında bir 
iştir. Bununla Hükümetler düşürülür, partiler 
iktidar olur, büyük menfaatlerin1 söz konusu ol
duğu bir iştir. Petrol şirketleri Türkiye için -gel
mezler ve gelmemeleri de tabiîdir, kâr için ge
lirler buraya. Çıkarlarını düşünürler, eğer Tür
kiye'ye petrol satmak kanlı ise Tüıkiye'ye pet
rol satarlar, dövizlerimizi alırlar, fakat petrol 
çıkarmak istemezler. Bu onların belki de hak
ikidir, biz tasvip edemeyiz, Türk Devleti olarak, 
Türk Milleti olanak biz tasvip edemeyiz, ama 
onların şirket olarak, uluslararası şirketler ola
rak menfaatleri budur ve Türkiye'de de gerçek
leşen bu olmuştur burada konuşan sayın hatipler 
Türkiye'nin artan miktarda petrol ve petrolle 
ilgili maddeleri ithal ettiğini ifade etmişlerdir. 
Elbetteki bu menfaat çatışmasına Türk Devle
ti el koyup kendi halkının ve milletinin yararı
na yön vermek durumundadır. 

Onun için; «hiçbir şirket buraya gıelir de 
petrolü çıkarmaz mı?» sorusunun cevabı da 
«Türkiye'de petrol var imidir?» sorusunun! ceva
bı nasıl; «petrol vardır,» -«Türkiye'de eleman 
var mıdır?» Sorusunun1 cevabı «eleıman vardır» 
ise «Türkiye'ye gelen petrol şirketleri petrol çı
karmayabilirler mi?» sorusunun da cevabı; «evet 
çıkarmayabilir lerdir.» 

Bu bir gerçektir, dünyanın her yatımda ki
me sorsanız bu gerçeği kabul 'ederler çünkü o 
şirketler buraya kâr gayesiyle gelmişlerdir, on
lara ne ikâr getirecekse onu yaparlar*. 

Özür diler, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalış
ma süremiz dolmuş bulunduğu için 27 Aralık 
Çarşamba günü saat 10.00 da toplanımak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.35 

>im- »« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 NCÎ BİRLEŞİM 

26 . 12 . 1972, Sah 

Saaü : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahmaıı Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, îstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
îmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 2. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı .maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (.S. Sayısı : 
773) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 2 j 1972) 

X 3. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
îstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkada
şının, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı .maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
larm devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye,' Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3'er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 , 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B , BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




