
D
ünya birincil enerji
üretiminin yüzde 35’i
petrolle karşWlanWyor.
Ülkemizde bu oran
yüzde 32… Türkiye

tükettiği petrolün yüzde 92’sini it-
halatla karşWlWyor.
Talebin ekonomik
kriz nedeniyle düş-
tüğü 2008’de, ham
petrol ve ürünlerine
27 milyar dolar öde-
dik. Petrol ile birlik-
te dikkate alWnmasW
gereken diğer kay-
nak ise doğalgaz.
Petrol ve doğalgaz
aramacWlWğW, sondajW
ve üretimi büyük
oranda aynW bilimsel
yöntemlerle yapWlW-
yor ve ilgili kanun
da 6326 sayWlW Petrol Kanunu… Tür-
kiye birincil enerji üretiminin diğer
yüzde 32’si de doğalgaz ile karşWla-
nWyor. Doğalgaz ve LPG ithal fatu-
ramWz, 2008 yWlWnda yaklaşWk 18 mil-
yar dolar olarak gerçekleşti. Bu iki
kaynağa yaklaşWk 45 milyar dolar
ödedik. Daha yalWn bir ifade ile ül-
kemizin petrol ve doğalgaz faturasW,
toplam ithalatWmWzWn dörtte birine
eşit ve bu durum, sürdürülebilir de-
ğil…

Petrol ve doğalgaz politikamWz,
sadece bir kanunun sWnWrlarWna hap-
sedilecek kadar dar kapsamlW değil
kuşkusuz. Ama özellikle ülkemizin
petrol ve doğalgaz potansiyelinin
bilimsel olarak ortaya konulmasW
için, en önemli gereksinimlerimizden
biri de Petrol Kanunu...

“Kulislerde”, bugünlerde “Pet-
rol Kanunu”nun da torba yasa içi-
ne “tıkıştırılıp” değiştirileceği ko-
nuşuluyor. Sağda solda da çeşit-
li taslaklar dolaşmWyor değil.

Ancak bunlar üzerinden bir değer-
lendirme yapmak; hem yanWltWcW hem
de bunlarW “sızdıranların” kafa ka-
rWştWrma amaçlarWna hizmet eder. O
nedenle biz, Petrol Kanunu’nun
önemli özelliklerine değinerek bir de-
ğerlendirme yapmayW daha sağlWklW
buluyoruz.

Bazı kritik noktalar
Mevcut 6326 sayWlW Kanun’da

“Bu kanunun amacı, Türkiye
Cumhuriyeti petrol kaynakları-
nın millî menfaatlere uy-
gun olarak, hızla, sü-
rekli ve etkili biçimde
aranmasını, geliştiril-
mesini ve değerlendi-
rilmesini sağlamaktır”
hükmü yer almaktadWr. 17
Ocak 2007 tarihinde
TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edilen
5574 sayWlW Ka-
nun’da ise,ge-
rek bu
madde-
deki

ve gerekse diğer maddelerdeki “mil-
li menfaatlere uygun olarak” ifadesi
yer almWyordu. Bu konuda yapWlan ka-
muoyu bilinçlendirme çalWşmalarW
etkili olmuş ve tepkiler üzerine, ön-
ceki bakan döneminde bu yasa bir
daha TBMM gündemine taşWnma-
mWştW. Şimdi de yeni taslakta, “milli
menfaatlere uygun”luk ifadesinin

muhafaza edilmesi hususu,
tepki çekmemek için kabul
edilmiş gibi görünmektedir.

Mevcut kanuna, KWbrWs
BarWş HarekâtW’nda yaşanan
olumsuz deneyimden (Tür-
kiye’ye uygulanan ambargo)
ders alarak, 1983 yWlWnda çW-
karWlan 2808 sayWlW Kanun
ile eklenen “memleket ihti-
yacı” kavramW, sadece Türk
SilahlW Kuvvetleri’nin değil,
kamu kurum ve kuruluşlarW-
nWn, rafinerilerin kullandWklarW
petrolü ifade etmektedir. 10.
CumhurbaşkanWAhmetNec-

det Sezer veto etmeseydi, 2007 yW-
lWndaki yasayla ülke içinde üretilen
ham petrol ve doğalgaz ile bunlardan
elde edilen petrol ürünlerinin kara sa-
halarWnda yüzde 65’inin, deniz saha-
larWnda yüzde 55’inin ülke ihtiyacWna

ayrWlmasW zorunluluğu kaldWrWlmWş

olacaktW. Yerli ve yabancW şirketlere,
ürettikleri petrol üzerinde sWnWrsWz ta-
sarrufta bulunarak, tamamWnW ihraç
etme hakkW tanWnmWştW. Bu maddenin
de değiştirilmemesinde yarar vardWr.

Bir diğer önemli tartWşma, devlet
hissesinin azaltWlmasW konusudur.
Mevcut kanundaki yüzde 12.5’lik
devlet hissesi, veto edilen yasada, çe-
şitli koşullarda yüzde 1 veya 2’ye ka-
dar azaltWlmaktaydW. Bu oranWn da ko-
runmasWnda yarar vardWr. Devlet his-
sesinin yWllWk toplamWnWn 100 milyon
dolarW bile bulmadWğW ve aramalarW teş-
vik etmek için azaltWlmasWnWn “büyük
bir kayıp olmayacağı”, aksi halde
yabancW yatWrWmcWlar için çekim mer-
kezi olamayacağWmWz öne sürülmek-
tedir. Bugün tüketiminin ancak yüz-
de 8’ini ülke içinde üreten bir Türki-
ye’de bugün için devlet hissesi top-
lamW göreli düşük olabilir. Ancak bir
yandan ülkemizde 2023 yWlWnda ken-
dimize yetecekpetrolvegazüretimine
erişeceğimizi muştulayan yetkililerin,
diğer yandan devlet hissesinin de
büyük oranda artacağWnW hesap et-
meleri beklenir.

Veto edilen 5574 sayWlW Yasa’da,
bir diğer önemli değişiklik, TBMM
komisyonlarWnda eklenen bir madde
ile “Devlet Hissesi’nin yüzde 50’si-

nin, üretimin yapıldığı ilin İl Özel
İdaresi’ne ayrılması” hususudur.
10. CumhurbaşkanW Sezer bu maddeyi
de “idarenin bütünlüğü ilkesi”nin
ve “tekil devlet modeli”nin zede-
lenmesi gerekçeleriyle veto etmişti.

Belli çevrelerde Petrol
Kanunu’nda yapılacak
değişiklikler ilgiyle
izleniyor. Olası
düzenlemede,
firmalara ürettikleri
petrol üzerinde
sınırsız yetki
verilmesi, devlet
hissesinin oranı, kamu
hissesinin yarısının
üretimin yapıldığı ile
aktarılması ve
TPAO’nun
özelleştirilmesi kritik
noktalar olarak öne
çıkıyor.
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Ulusal çıkar
gözetilmeli

Söz konusu yasadaki sakWncalW hususlardan biri,
ulusal kuruluşumuz TPAO’ya mevcut yasa-
da tanWnmWş “TPAO’nun devlet adına ara-
ma/üretim yapacağı hükmü”nün kaldWrWlmasW
hususudur. Bir yandan yeniden çWkarWlmaya ça-
lWşWlacak “Petrol Kanunu”nda bir yandan ise
“TPAO Kuruluş Kanunu’nu Değiştirme”
adW altWnda, TPAO’yu da özelleştirerek, ulu-
sal kuruluşumuzun devlet adWna arama/üretim
yapma yetkisinin kaldWrWla-
cağW öngörülebilir. Bunun
yapWlmasWna izin veril-
memelidir.

Özelleştirmeye karşW
oluşabilecek tepkileri yu-
muşatabilmek için,
“TPAO’nun halka arz”
edileceği açWklanmakta-
dWr. AsWl hedef ise özelleş-
tirmedir. 2008 yWlWnda sa-
dece yurtiçindeki yatWrWmW
336 milyon dolar olarak açWk-
lanan TPAO’nun 2010 yWlW yatWrWmlarW, 686 mil-
yon dolara erişmiştir. Ülkemizde yapWlan ara-
ma faaliyetlerinin yaklaşWk yüzde 80’ini, pet-
rol üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren bu
sanayi devi, yurtdWşWndaki yatWrWmlarW ve var-
lWklarWyla da ülkemizin en büyük kuruluşlarW
arasWndadWr. TPAO’nun Azerbaycan, Kaza-
kistan ve diğer ülkelerdeki yatWrWmlarW topla-
mW 4.5 milyar dolara erişmiştir. Mevcut 6326
sayWlW Kanun’un verdiği yetkiyle, ülkemizde
ve yurtdWşWnda devlet adWna petrol ve gaz ara-
ma hakkWnW elinde tutan ulusal kuruluşumuz,

bu sayede ülkemiz için en büyük ümit kaynağW
olan Karadeniz’deki aramalar açWsWndan büyük
yatWrWmlarWn ortağW konumundadWr. TPAO
Karadeniz’de milyarlarca dolarlWk iki ve üç bo-
yutlu sismik etüd gerçekleştirmiştir. Bu veri-
lerin WşWğWnda; Petrobras, ExxonMobil ve
Chevron gibi şirketler, TPAO ile eşit hisselerle,
Karadeniz’de milyarlarca dolarlWk yatWrWmlar
gerçekleştirmektedirler. TPAO’nun özelleş-

tirilmesinin, ulusal çWkar ve
kamu yararW ile açWklan-
masW mümkün değildir.

Yine daha önceki
yasa değişikliği teşeb-
büsünde, anayasada sa-
dece devlet/kamu tüzel
kişilerine tanWnmWş olan
kamulaştWrma hakkWnWn,
petrol hakkW sahibine (yer-
li/yabancW özel/tüzel kişi)
verilmesi suretiyle, anaya-

saya ve mülkiyet/miras hak-
larWna aykWrW davranWlmasW söz konusu ol-
muştu. Bu hususun yeniden gündeme getiril-
mesine karşW, kamuoyunun hazWrlWklW olmasW
önem taşWmaktadWr. Bir diğer anlatWmla, veto
edilen kanundaki biçimiyle, “kamulaştırma
bedelinin petrol hakkı sahibi tarafından
ödenmesi” ve böylelikle kamulaştWrWlan ara-
zi üzerinde kullanWm hakkW elde etmesi, dev-
letin sadece kendine ait bir hakkW “taşerona”
devretmesi anlamWna gelmektedir ve kanWmWzca
anayasaya olduğu gibi, kamu yararWna da ay-
kWrW düşmektedir.

TPAO özelleştirilmemeli


