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Genel 

1. —< Konya Milletvekili Sadi Ko-
çaş'ın, beyaz zehir 'kaçakçılığı konusunda
ki gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı'nın cevabı 

2. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir' 
in, Orman Bakanlığındaki insan kıyımı, 
zıyaa uğratılan millî servet ve israf konu
sunda gündem dışı idemeei 

IV. — Görüşülen işler 

1. — Çorum Milletvekili Ahdurrah-
man Güler, Tunceli (Milletvekili Kenan 
Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya 
•Milletvekili M. Kubilay İmer ve Van Mil
letvekili Salih Yıldız'm, Millet Meclisi İç
tüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) 

4:3 
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Styf* 
2. — Madencilik Reformu kanun tasa

rısı ile C. ıSenatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşle
ri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanunu
nun ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi, ay
nı kanuna bâzı .maddeler eklenmesine da
ir, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik 
Reformu kanun teklifleri ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 nu
maralı Geçici Komisyon raporu '(1/605, 
2/629, 2/640, 2/657) (S. .'Sayısı : 773) 

3. — Petrol Reformu kanunu tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 
arkadaşının, Petrol Kanununun Ibâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeleri
nin kaldırılması hakkında, C. Senatosu 
Girosun üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırıl
ması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurula
cak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 
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Sayfa 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanun
da değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında 
ve akaryakıt, anadepo, depolama satış iş
lerinin Devlet eliyle yapılması ve anade-
polarm Devletleştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve . Maliye, 'Ticaret, Adalet, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lu 84 sayılı Geçici Komisyon raporu 
(1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (>S. 
Sayısı : 777) 10:15 

4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Antalya Milletvekili 

vjâvg 
İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununa geçici bir madde 
'eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bir ek madde ile bir ge
çici madde ilâvesine, 5237, '5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu ge
lirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini 
Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurul
ması hakkında kanun /teklifi Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 
3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 
2/515) (!S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci 
ek) 15:61 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde Aka 'oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı Kemal De
mir, /geçen Birleşimde 'hastaneler ve 'doktorlar 
hakkında igündem dışı demeçte bulunan Afyon 
Karahisar Milletvekili Şevki Güler'e cevap ver
di. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, pamuk 
kütlü fiyatları; 

Samsun Milletvekili Balhat'tin Uzunıoğlu, so-
yo müstahsilinin durumu ve, 

'Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün de, 
•orman köylülerinden alınan verigi hakkında 
igündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Halûk Bayülken'in, dönüşüne kadar; Başbakan 
Ferid Melen'in, 

Vazife ile yurt dışına .gidecek olan Devlet 
Bakanı Zeyyat Baykara'nın, dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı İlhan öatrak'm vekillik etmeleri
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur-
(başkanlığı tezkereleri bilgiye sunuldu. 

Temiz Hava kanunu teklifinin (2/787) ha
vale olunduğu komisyonlardan seçilecek 5'er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair İstanbul MilletveMlîi Reşit Ülker'in 
önergesi kabul edildi. 

Belediye Cezaları kanunu tasarısının harva'le 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 5'er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda 'görüşülmesine da
ir İçişleri Bakanı Ferit Kulbat'ısn önergesi ikabül 
.ödtt'ldfij 

. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türk 
sporunun sorunları ve içinde bulunduğu çöküntü 
sebeplerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
8<8 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair 1(10/107) önergesi okundu, 
ıg.ündemdeki yerini alacağı ve sırası igeldiğdınde 
görüşülceğa bildirildi. 

Madencilik Reformu kanun tasarısının 
(1/6Ö5) (S. Sayısı : 773) maddeleri üzerinde bir 

süre ıgörüşüldü. 
Üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair 

Başkanlık »teskeresi kaihui edildi. 
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6831 sayılı Orman Kanununun bâzı (madde
lerinim değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının (1/583) 
(S. Sayısı : 584 ve 695'e 1 nci ek) muaddelleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Grup Başkanvekillerinin, Petrol Reformu 
ikamın tasarısının (1/666) (S. Sayısı : 77) da
ha imce alınan karar 'gereğince Maden Kanu
nundan sonra görüşülmıesine dair önergesi ka
bul edildi. 

Teklifler 
1. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mıebrure 

Aksoley'in, 5434 sayılı, T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi ile eklenen ek maddenin 
1 nci fılkrasmm değiştirilmesine ve bu kanuna 
•geçici maddeler efelenmesine dair 22 . 9 . 1972 
gün ve 1623 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desine bir fılkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/791) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

ı2. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi îşjgüzar'm, 634 sayılı Kat 
Mülkiyet Kanununun 20 nci maddesinin değişti-
rilmıesi hakkında kanun tefelifi (2/792) (Adalet 
Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Ege Üniversitesi 1969 bütçe yılı Kesin 

hesabına ait genel uygunluk:.bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/986) (Sayıştay Komisyonuna) 

. Çalışma süresi dolduğundan; 
25 . 12 . 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kârtâp 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Raporlar 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütee Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması halkkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları te2fkereleri (ıM. Mıeelisi : 2/758; C. 
Senatosu: 2/34) (M. Meclisi S. Sayısı : 775; C. 
Senatosu S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

5. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması halkkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları te2fkereleri (OM. Meclisi : 2/757; C. Sena
tosu : 2/36) (!M. Meclisi S. Sayısı : 776; C. Se
natosu S. Sayısı : 159) ('Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Ağı t a , U'ajsitii :• 10,00 

BAŞKAN .: İBaijfeaıaVıelMIi (Ksimlaıl Ziya öztöüıfe 

KATİPLER : .Tufaa Doğan AvşarğH (Kaysarû), .Şialii M\my\(W!&Ete) 

13AjŞKÎAN — Millet M'celislnin 27 nci Birleşimini açıyoruım. Çabşmalarımıza devam ediyoruz. 

III . — BAŞKANLIK DİVANININ < 

1. -— Konya Milletvekili \Sadi Koçafın beyaz 
zehir kaçakçılığı konusundaki gündem dip deme
ci ve Devlet Bakanı Doğan 'Kücmlı'nm cevabı. 

ıBıAŞIKıAN — İlki «.ayın üye gündem dışı söz 
isteğinde bulunmuşlardır, kendilerime söz verıe-
oeğiım. Kısa olmasını özellikle istirham ediyo
rum. 

Bir Alman gazetesinde adımın da karıştırıla
rak Parlâmento üyeleri hakkında yapılan neşri
yat konuşlunda Konya Milletvekili Sayın Sadi 
Koırıaş, buyurunuz efendini. 

SADİ KOOAŞ (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaş] arım; 

ufki hafta kadar evvel bir Alman ve bir İs
tanbul gazetesinde ismen bâzı Parlâmento üye
lerini hedef almakla beraber, konuyu genclieş-
tirerek tura. Parlâmentoyu, güvenlik cınglıitileri
ni, .sıavcılıOvları ve bâzı iş adamlarını direkt ve
ya endirr'klt şekilde uyuşturucu m adide kaçak
çılığının içinde göstermek veya kaçakçılara des
tek olmakla suçlayan ve töhmet altında bırakan 
biı* neşriyat yakıldı. 

Konuyu aynı gün akşam üzeri haberi yayın
layan İstanbul gazıeıııesiniıı Meclis muhabirinden 
öğrendim. Bana geldi ve gazetedeki neşriyatı 
görüp gömmedi ğiımi sondu. Neşriyatı görmicımiş-
tim, ikazı üzerine gazeteyi gittim, ck'udum. 
«'Afyon kaçakçılığı Tüıik politikacıların elinde» 
•manşeti altında «T-üılk ma.fiasına bir Başbakan 
yardımcısının da ismi karışmış» diye ikinci bir 
manşet vardı. Bu konuda ne düşündüğümü sor
du, hiçbir düşüncem olmadığı cevabını verdim. 
«Sizi ilgil emdirmez mi, bir Başbakan Yardım
cısı olaralk?» dedi, ben do kendisine «On yılda 
Türkiye'de on tane Başbakan Yardımcısı geldi 
geçiti, beni niye ilgilendirsin, sanmam ki, bun
ların hiç birisiyle ilgisi olsun» dedim. Onun 
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üzerine «Sizin HüikünTetinizc aidolduğu söyleni
yor» dedi. «Bizim Hükümetimizde de iki Baş
bakan Yardıımcnsı vardı, fakat şimdi Türkiye'
de olmayan aı'kadaşım da dahil olmak üzere ne 
bizimi, nıc de Hükümette herhangi bir arkadaşın 
bu işlerle ilgisi olamaz» dedim, ayrıldı gitti. 

lErtosl gün Sayın Senatör Mehmet Üaraldı, 
Alman gazetesinde benim ismimden bahsedildi
ğini söyleyerek İneni uyardılar. Adı geçen Al
man gazetesini buldum, Bu gazete Almanya'da 
neşredilen DİL fi WıELT Gazetesidir. Okudum, 
gerçekten içinde benim de adım geçmek üzere 
birçıclk Parlâmento üyelerinin, idarecilerin, gü
venlik mensuplarının ve iş adaımla narın isimleri 
vardı. Yazı iki gün devam ediyor, çek uzun. Mü
saade ederseniz yalnız bizimle ilgili kiminim c/ira-
ya.yi.rn,- bir de gazetenin tarihini vereyim, iste
yen arikadaslanımız teferruatını okusunlar: 28 
ve 29 Kasımı 1972 tarihli DİE WELT Gazieıtesi. 
İstanbul gazetesine bu, Aralık ayının 5 ve 6'sm-
da intikal etmiştir. Bizim haberimiz 7 Aralıkta 
oklu. 

(Değerli arkadaşlarım, bizimle ilgili kısmını 
clküyorum: «Tüılkiye'dc bir kısım idareciler ka
çakçılarla işbirliği yaparlar. Birecik hallerde 
merciler cezai taikiibatı faydasız görürler. Çün
kü, kamu hayatındaki şahsiyetler bu işlere ka
rışmışlardır. Fransız polisinin bu yılın 5 Mayı
sında...»' 

Diyor ki, «O yanlıştır, sonradan tahikilk ede
rek 5 Mart okluğunu öğılendik.» 

«... 5 Mantında yalkaladığı Senatör Kudret 
'Baykan buna bir misaldir. Arabasında 145 kilo 
baz morfin buluaırmuştu. Daha bir yıl öncesin
den Türik uyuşjturııcu madde uzmanları senatö
rün faaliyetlerinin fanilama varmışlardı. Türk 
Polis Şefi Sedat Kirtc'tep'e olayı o zamanki Baş-

file:///Sadi
http://ya.yi.rn,-
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balkan Yardıımcıisı Sadi Koçaş'a bildirmiş, o da 
-araştırmaları derlıal durdurmuştu. Olay pek 
kritiikmiş,..»' 

•«Kritilk» kelimesini kerre içine almışlar, be
nim ifade ettiğim mânasını çıkarıyorlar. 

Arkadaşlarım, bu Almaınca'dan tercümedir. 
Almanca metnini iyi Almanca bilen arkadaşla
rımıza tetkik ettirdiğimiz zaman bunun kritik 
anlamına gelmediğini, bu olay netamelidir, yani 
bu olayı karıştırırsanız daha birçok kişilerin, 
büyüklerin başı belâya girer anlamı ifade eden 
bir terim olduğunu öğrendük. Tercüme «Kritik» 
olarak yapılmış, bilhassa bu noiktayı belirtmek 
isterim. 

«.... Olay pek kritikmiş. İrtikâp olayları ar
tınca bunlara karışan polis âmiri de Aydın'a 
vali olarak sürülmüştü. Şimdi tutukludur.» di
yor, DİE WELT Gazetesi. 

Değerli arkadaşlarım, DlE WELT'in verdi
ği haberin bu kadarı bile yalandır. 

Ben Kudret Bayhan'm kaçakçılık olayı ile 
ilgili olaark ismini ilk defa kendisi Fransa'da 
yakalandıktan sonra konu Türk Gazetelerine in
tikal 'edince, yani biz Hükümetten ayrıldık
tan üç ay sonra duydum, ondan evvel bu konu
da tek kelime duymamıştım. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, Türk polisi
nin elinde Senatör Kudret Bayhan veya her
hangi bir kimse hakkında bu şekilde bir bilgi 
olsa, Türkiye^de hangi makamın böyle bir tah
kikatı durdurma yetkisi vardır ve hangi makam 
aldığı (böyle bir emri yerine getirir? Kanunla
rımıza 'göre böyle bir tahkikatı durdurmak da 
suçtur. 

Değerli arkadaşlarım, ancak olayların üze
rinde durulması gereken önemli bir noktası İs
tanbul Gazetesinin haberi veriş tarzıdır. DlE 
WEDT Gazetesinde benimle ilgili kısmı oku
dum ve bilhassa dikkatinizi çekmeye çalıştım, 
ama bunu İstanbul Gazetesi verirken «Türk 
imafiasma ıbir Başbakan Yardımcısının ismi 
karışmış» diye veriyor. Alman Gazetesinde iki 
gün çıkan yazıları okudum, buna işaret edecek 
en ufak bir kelime dahi yok. 

Bu haberin içinde adımı okur okumaz, 
7 Aralık 1972 ıgünü bir Meclis soruşturması 
açılması isteğiyle aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Müşterek Başkanlığına müracaat 
ettim. Haber ertesi gün basında yer aldı ve 

bâzı gazeteciler bana gelerek bilgi istediler. Bunlar
dan bir tanesi aynen şöyle söyledi: «Biz daha 
evvel sizin isminizi bu haberin içinde okumuş
tuk, ama buna içimizden inanan bir kişi dahi 
çıkmamıştı, herkes güldü. Siz niye bu kadar 
ciddiye aldınız.» 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünce belki doğ
rudur ve bu gazeteci arkadaşumm sözleri benim 
11 yıllık siyasî hayatımın «n övünülecek günü 
ve teselli noktası oldu. 

Her iki gazeteye birer tekzip göndererek, 
adılınla ilgili kısımlarının yalan ve çok âdi bir 
tertip olduğunu kamuoyuna duyurmam, şah
sım bakımından yurt içinde ve yurt dışında be
ni tanıyan çevreler için elbette ki, kâfiydi. Ama, 
ben bununla yetinemezdim. Bunun birçok sebep
leri vardır. Her ülkede her devlet adamı için 
her şey söylenir, maalesef söylenmiştir, ama 
bu gibilere anında cevap verilmezse cüretleri 
artar ve bu gibi ahlâksızlıklar devam eder. 
Bunlara, bu âdi hareketleri karşısında gereken 
dersin derhal verilmesi gerekirdi. Bu dersin 
ve cevabın etkili olabilmesi için böyle iktidar-
dakilerin, suçlanan kişilerin bizzat en üst se
viyede, en yetkili ve en geniş inceleme ve so
ruşturma açılmasını talebetmeleri lâzımdı. De
mokratik ülkelerdeki teamül ve hareket tarzı 
da buydu. Devlet adamları için bu tarz bir tu
tumun gerekli, hattâ şart olduğuna kaniim. 
Devlet yönetiminde görev alanların özellikle 
Hükümet üyelerinin asla unutmamaları gere
ken bâzı önemli hususlar vardır. Bir vatan
daş için göz yumulabilecek bir kusur, bir yan
lış tutum bir Devlet adamı için hiçbir suretle 
mazur görülemez, gözlerde büyük; hele bu tu
tum ahlâk dışı, şeref ve haysiyetleri rencide 
•edebilecek cinsten bir hareket ise, hattâ bu ko
nudaki isnat ve iddialar gerçek dışı bile olsa 
şu veya bu düşüncelerle ve kılıfına uydurula
rak örtbas edilmemelidir, edilirse o Devlet 
adamı ömrü boyunca şaibeli kalır. Bir vatan
daş suçsuz olduğunu biliyorsa, vicdanen râhat-
sa bâzı isnat ve iftiralara gülüp geçebilir, tek
ziplerle yetinebilir, ama ıbir Devlet adamı böy
le yapamaz, buna hakkı yoktur. (Sorumluluk 
makamında bulunanlar en ufak ithamları bile 
ciddiyetle karşılamak, esaslı ve yetkili soruş
turmalara dayanarak bu isnatların asılsız oldu
ğunu kamuoyunda hiçbir kuşku bırakmayacak 
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şekilde ispat etmek zorundadırlar. Bu, hem ken
di kişiliklerini hem de işgal ettikleri makamın 
ve Devletin haysiyetini korumak için zarurîdir. 

Bu afyon kaçakçılığı hikâyesini de aynı gö
rüş altında kıymetlendirmek lâzımdır. Bu neş
riyatın, bilebildiğim kadarıyle ıbenimle ve bâzı 
yöneticilerle ilgili kışımı hir ithamın da öte
sinde âdi ıbir tertipten başka birşey değildir. 
Bu yüzden, benim soruşturma isteyişim, sert 
tepkim bir savunma ihtiyacı duymamdan doğ
mamıştır. Aksine, ben bir taarruzla müfterile
rin üzerine yürümek ve olayları aydınlatarak 
Iıem kendimin, hem Parlâmentonun hem de bu 
imkâna sahip olmadukları için seslerini duyu-
ramayan yöneticilerin haysiyetlerini korumak 
gayesiyle soruşturana istedim. Kanaatim odur 
ki, her haysiyetli Devlet adamı bu durumda 
benim yaptığımı yapardı. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz da bu 
yfczıyj yazan kişi ve yayan gazete hakkında
ki görüşlerimi açıklayayım: Die Welt gaze-' 
te_: Almanya'nın en ciddî gazetelerinden biri-
s'dir. Ancak, bu yazının sansasyon yaratıcı ve 
Tüıkıye ile ilgili kısmının, yazıya ismini ko
yar zat tarafından yazılmış olması mümkün 
değildir. Hiç bir yabancı yazar hu kadar bü
yük yalanı hem de isim vererek hir araya ge-
t'ıemez. O halde, bu yazı nasıl yazılmıştır, ya
zar bu yazıyı nasıl benimsemiştir, Dıie Welt 
gibi ciddî bir gazete, böylesine gayriciddî, ya
lan, şerefsiz isnatlarla dolu bir yazıyı nasıl sü
tunlarına alabilmiştir. Böyle bir yazıyı Die 
Welt gibi bir gazeteye, hattâ lalettayin bir 
gazeteye yazlırmak herkes için mümkün de
ğildir. O halde, bu yazıyı yazdırabilen kudret 
nasıl bir kudrettir. Bu soruların cevabı bana 
gc re açıktır. Bu yazılar, imza sahibi yazara ve
ya Die Welt gazetesine ya çok büyük bir pa
ra karşılığında ya da çok büyük bir otorite 
tarafından kabul ettirilmiş ve yaymlattırıla-
biJmistir veya her ikisi de etkili olmuştur. Die 
W elt gibi bir gazetenin parayla böyle hacil bir 
duruma düşürebileceğini düşünmek bile iste
mem. O halde tek yol kalıyor: Yani, çok kud
retli bir kişi veya kişiler, yazarı ve Die Welt 
gazetesini aldatmış, şeref ve haysiyetlere sal
dıran bayağı bir gazete haline getirmiş, gaze
teci tabiriyle «atlatmıştır». 

Şimdi, biz yapacağımızı yaptık, daha da 
yapacağız. Ancak Die Welt gazetesinin ve ya-

25 . 12 . 1972 O : 1 

zarın kendilerini temize çikarabilmeleri, iti
barlarını, basın şeref ve haysiyetlerini bu du
rumdan kurtarabilmeleri kendilerine düşmekte
dir. Bunu yapmadan, yazar ve gazete şeref ve 
haysiyetlere değer veren bir müessese oldukla
rını iddia edemezler. Sanırım ki, Alman ka
muoyu da Die Welt'ten bunu bekleyecektir. 
Ben bu suretle kendilerini, uyararak, bütün 
dünyrıya karşı bu gerçekleri açıklayarak ken
dilerine ispat hakkı tanıyorum. 

İddiamı şunlardır: Gazetede benimle ilgili 
olarak neşredilen haber tamamen yalandır. 
Kudret Bayhan ismini bu işle ilgili olarak ilk 
defa Fransa'da yakalandığı zaman duydum. 
Hiç bir kimse hakkında hiç bir ihbarı durdur
madım, hiç bir araştırmayı önlemedim. Esasen, 
Başbakan Yardımcısı olarak benim bu tip olay
larla ilgim olmadığı gibi, böyle bir ihbar veya 
tahkikatı durdurma yetkim de yoktu. O kadar 
yoktu ki, ben böyle bir emir vermiş dahi ol
sam hiç bir yetkili makam bu 'emri dinlemez; 
dinlemesi suçtur. Haberin Sedat Kirtetepe ile 
ilgili kısmı da benim bilebildiğim kadarıyle ta
mamen yalandır. Kirtetepe bugün benim öl
çümde bu olaya tepki göstermek imkânına sa
hip olmadığı için, vaktiyle bizimle beraber ça
lışmış şerefli bir idareci, olarak onun hakkını 
da hu kürsüden korumak zorunluğunu duyu
yorum. Kirtetepe, biz Hükümetten ayrıldıktan 
kısa bir süre sonra vali tâyin edilmiştir. Bah
sedildiği gibi, büyük yolsuzluk olayları bu kı
sa zamanda nasıl meydana çıkmış da Kirtetepe 
valiliğe tayin edilmiş olabilir; bu mümkün de
ğildir, fakat asıl yalan ve yanlış olan Kirtete
pe 'nin halen tutuklu olduğu hakkındaki haber
dir. Die Welt'i her noktada mazur görsek bi
le, bu noktada göremeyiz. Bu o kadar adî ve 
açık bir yalandır ki, tahkiki için, hattâ Die 
Welt gibi bir gazetenin imkânlarına da sahip 
olmaya lüzum yoktur, yazar bile bu haberi bir
kaç saat içinde tetjci'k edebilirdi. Sonra, Tür
kiye'de valilik makamı yolsuzluk yapanların 
sürüldüğü bir ceza müessesesi de değildir; Dev
letin en şerefli bir görevidir. Böylesine adî 
ve gayriciddî bir düşünceyi Yüce Meclis hu
zurunda nefretle reddederim. Reddederim ve 
Türk Devletinin en önemli bir icra makamını, 
böylesine bayağı yollarla suçlamaya (kalkan 
zihniyeti ve buna âlet olan yazarı ve basını 



M. Mecfci <B : B7 25 . 12 . 1972 O : 1 

huzurunuzda ve bütün dünyaya karşı en azdan 
gayriciddî olmak ve güvenilir olmamakla suç
larımı. 

Adı geçen diğer Parlâmento üyelerine ge
lince; ben Hükümette kaldığım sürece onlar 
hakkında da en ufak bir ihbar veya haber duy
madım. Huzurunuzda temas etmek istediğim 
diğer bir kısım, kendi Hükümetimizle ve Par
lâmentoyla ilgilidir. 

Bu haberin büyük kısimı Emniyet Genel 
Müdürlüğünden çıkmıştır. Hükümete karşı bu
nu iddia ediyor ve konuya açıklık getirmeleri
ni rica ediyorum. Böylesine adî bir tertip kar
şısında Hükümetin üç haftadan beri susmuş ol
masını izah etmek mümkün değildir. Hüküme
tin, başta sayın Başbakan olmak üzere, böyle
sine adî bir tertibe çok üzüldüklerini biliyo
rum, öğrendim; hassasiyetlerine teşekkür ede
rim, ama böylesine önemli bir tertip karşısında 
gösterecekleri ilgi, hassasiyet ve tepki bu mu 
olmalıydı? Vaktiyle aynı Kabinede ve Parlâ
mentoda yıllarca beraber çalıştığımı arkadaşla
rımızdan veya biz Hükümette iken büyük kıs
mı icrada bizimle beraber çalışmış kişilerden 
•müteşekkil Hükümetimizin tutumu, özellikle 
benim mesai arkadaşım sayın İçişleri Bakanı
nın tutumu bu mu olmalıydı? Hiç olmazsa, da
ha ilk günlerde şu kürsüye çıkıp hiç bir tah
kikata lüzum olmadan, yüzde yüz yalan oldu
ğunu bildikleri Kirtetepe'nin tutuklu olduğu 
hakkındaki haber olsun yalanlanamaz ve diğer 
hususlarda ellerinde hiç bir delil olmadığını bu 
yalanı meydana çıkarmak için araştırmaya geç
tiklerini açıklayaımaz mıydı ? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Siz 
suçladınız kaçtınız, onları. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sen de 
söyledin zamanında, devam ediyor, zamanında 
açtın bu çığırı... 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, biz bu konuda hiç bir şey söyleme
dik, Meclis (tutanakları ortadadır, ezbere... 

ıSABRİ KESKİN (Kastamonu) — Çok söy
ledin çok... 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, siz devam buyu
runuz efendim. Rica ediyorum müdahale etme
yiniz. 

I SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Suçlananlar' 
arasında Parlâmento üyelerinin bulunması bir 
yana, konunun genelleştirilerek bütün Parlâ
mentoyu suçlama derecesine varan vahameti 
karşısında Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec-
lici Başkanlıklarının tutumu bu mu olmalıy
dı? Burada Millet Meclisi Başkanlığının tutu
mu üzerinde özellikle durmak isterim... 

I BAŞKAN — Sayın Koçaş, istirham edebilir 
miyim? Zatıâliniz gündem dışı yaptığınız ko
nuşma içinde belirttiğiniz gibi, bir soruşturma 
önergesi verdiğinizi ifade ettiniz. Derinliğine 

I bu ölçüde girerseniz, soruşturmadaki iddiala-
I rınızı serdetmiş gibi bir durumla karşı karşıya 
I geliyoruz. Lütfediniz, birkaç cümle ile tamam-
I layınız da efendim, diğer müesseseyi karıştır

mış olmayalım. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, ikazınıza teşekkür ederim. Konunun Mil-

I let Meclisi Başkanlığınca yürütülmüş tarzı 
hakkında bir şey söylemeyeceğim. Esasen, ev
velsi gün haber aldım. İlk gün gündeme alm-

I mak istenmeyen önergemin gündeme alınması 
I Başkanlık Divanınca kabul edilmiş. Orada bu 
I konuyu hassasiyetle savunan arkadaşlarıma te-
I şekkür etmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarımı, burada MeclMe ilgili 
I dknayan - bir konuya değinmekle beni uyaran 
¥> bâzı arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 

Ben, geçen ay içinde Cumhuriyet Halk Par-
I tisinden istlifa ettiğim zaman, ertesi gün millet

vekilliğinden de istifa ediyordum. Cumhıuriyeıt 
I Halk Partisinin içinde kalan birkaç arkadaşımı, 

- Bir kısmı burada. Arzu ederlerse isimlerini ve
rebilirim - geldiler bana dediler ki; «Kısa bir 
süre Hükümette görev aldınız, bir takım işlerde, 
icraatta bulundunuz, bir takım şikâyetler oldu. 
Sizlin hakkımızda her zaman iddialar, isnatlar 

I bulunabilir, size çamur atabilirler. Meclisin dı
şına gittiğiniz zaman sizi burada kim savunacak. 

I Hiç olmazsa bir süre kalmanız lâzım.» 

Değerli arkadaşlarım, aradan 20 gün geçti, 
bu çamurla karşılaştık Ben soruşturma iste-

I dim, şu salonda ısrar ettim; Başkandan söz a-1-
I mak dahi mümkün olmadı, soruşturma öner

gem üzerinde. Elbette bizi savunacak arkadaş-
I larımız çıkardı. Yalnız, aradaki farkın üzerine 
I basmak isterim. Benim soruşturma istemeim 
I başka, bir arkadaşımın soruşturma istemesi 

— 7 — 
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başka. Bir değerli arkadaşını benim hakkımda 
soruşturma isteseydi, ertesi gün bütün gazete
lerde filân milletvekili veya senatör Sadi Ko-
çaş hakkında soruşturma istedi diye yazı çıka
cak ve altında çeşitli tefsirler olacaktı. Halbu
ki ıbunu yapacak birçok gazeteler, biz soruştur
ma istediğimiz zaman haberi sütunlarına bile 
almadılar. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu huzurunuza 
olduğu gibi getirdim. Şahsen ben bu dâvayı so
nuna kadar [götürecek ve savunacağım. Ama 
imkân verilir huzurunuzda olur, imkân veril
mez basın toplantısında olur, gerekirse mahke
mede olur. Bu tertibin iç yüzünün ortaya çıka
rılması için biz elimizden geleni yapacağız.. 

ESAT KIRATLIOGLU (Nevşehir) — Gemi 
arslaını. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Haysiyet düş-
manlarıyle mücadelenin ancak bu yolla -yapı
labileceğime inanıyorum. İsterdik ki, bu müca
delede Parlâmento Başkanlıkları da, Hükümet 
de bizimle beraber olsun. Ama olsalar da, ol
masalar da biz şeref ve has iye t mücadelesin
den vazgeçmeyeceğiz. 

Kim olduğunu göremedim, bir arkadaş 
«Gemi arslanı» diye bağırdı. 

ESAT KIRATLIOGLU < (Nevşehir) — Ben 
söyledim. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, •eğer hu hareket ıgemi ars.lanlığı ise, 
«Ben söyledim» diyen arkadaş kendisi hakkın
da bâzı isnatlarda bulunulduğu zaman aynı şe
kilde tahkikat isteyeıbilseydi. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
ElSAT KIRATLIOGLU (Nevşehir) — Mah

kemede iki defa beraat ettim... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sayın 

Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bu

nu söylediniz, bunu söylemekle alçaklığın mey
dana çıktı... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, rica ediyo
rum... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — İki 
defa beraat ettim mahkemede. Sen de mahke
mede heraat et gemi arslanı. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, size bir 
ihtar veriyorum beyefendi, lütfen yerinize otu
runuz. 

Hükümet adına sayın Kitaplı, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Sayın Koçaş'm haklı olarak üzüldüğü bir 
konuda, yaptığı gündem dışı konuşma içinde, 
Hükümetin bu meseleyle gereği 'gibi ilgilenme
diğinden bahsettiler. 

Sayın Koçaş'm izahatını dinlediniz. İza
hatta da görüleceği üzere, mesele -tamamiyle 
Koçaş'm Kirtetepe arasında geçen bir konuş
maya istinadetmekte idi ve kendisi soruşturma 
istedi, uzun uzadıya da tekzibetti. 

Bu mesele hakkında İçişleri Bakanına, zan
nediyorum Bütçe Komisyonunda bir sual sorul
du, onun da cevabı verildi. Meclis çalışmaları, 
sadece Umumi Heyet çalışmaları değil tabiî. 
En yetkili arkadaşımız orada cevap verdi ve 
bu hususta o 'kadar titiziz ki, vaktiyle bu mese
le ilk defa meydana çıktığı zaman, isim belli 
etmeden tüm Parlâmentoyu itham letıtiği bir 
sırada arkadaşımız çıkıp, böyle bir şeyin olma
dığını 'burada söylemiş idi. Hükümetiniz, bu 
kadar ciddî, bu kadar çok yönlü ithamı taşı
yan bir mesele hakkında elbetteki bigâne kala
maz ama, ancak şahısları ilgilendiren mesele, 
şahıslar tarafından zaten Parlâmentoya 'getiril
miştir, zaten basma intikal ettirilmiştir. Gereği 
duyulduğu zaman 'elbetteki Hükümet de ken
disine düşen vazifeyi yapacaktır. 

Teşekkür ederim. 

2. —- Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in, Or
man Bakanlığındaki insan kıyımı, zıyaa uğratı
lan mîllî servet ve israf konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bir, Orman Bakanlığın
daki haksız ve yolsuz tasarruflar konusunda 
söz istiyorsunuz, buyurunuz efendimi. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gündem dışı konuşmaların kısıtlı imkânla
rından yararlanarak Orman Bakanlığındaki in
san kıyımından, millî servetin ziyana uğratıl-
masından, mirasyedice har vurup, harman sav
rulan paralardan, isabetsiz, mesnetsiz, tutarsız 
tasarruflardan bahsetmek istiyorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Or
man Bakanlığında Orman Genel Müdürlüğüne 
1972 Temmuz ayında, yani bundan 5 ay önce 
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bir atama yapılmıştır. Genel Müdürlüğe getiri
len 'Sayın Ömer Özer'in, Saym Bakanla birlikte 
bu beş aylık zaman zarfındaki tayin ve yer de
ğiştirme şeklindeki tasarruflarına değinmek is
tiyorum. 

Bu beş ay içinde 420 memur ve âmir hallaç 
pamuğu gibi yurdun muhtelif yerlerine atılmış
tır. Feryat Ayyuk'a çıkmıştır. Bu değişiklik ve 
tayinlerde iki genel müdür muavini, -- dikkati
nizi rica ediyorum - 5 daire başkanı, 5 daire 
başkan yardımcısı, 24 başmüdür, 35 başmüdür 
muavini, 23 şube müdürü, 80 işletme müdürü, 
50 kısım müdürü, 4 tamirhane müdürü, 01 işlet
me müdür muavini, 120 bölge şefi yerlerinden 
alınmıştır. 

Kış kıyamette bu memur ve âmirleri keyfî 
ve sadist bir tutumla iki ay önce tayin edilip, 
gitikleri yerlerde ancak yerleşebil enler de dâ
hil olmak üzere perişan etmenin izahı yoktur. 

Memurda çalışma huzuru ve morali bırak
mayan ve bu güvensiz tutumun mazarratına 
yüksek alâka ve dikkatinizi çekmek isterim. Bu 
tayinler ve yaratılan moral çöküntüsü sonucu 
işler yüzüstü kalmış, kesim, istihsal program
ları ciddî şekilde aksamış, öngörülen program
lar % 40 oranında eksik gerçekleştirilmiştir. 
Yüzbinlcrce metreküb tomruk, ormanlarda çü
rümeye terkedilmiştir. 

Bu yer değiştirmeleri için 8;G!0 O'CÖ lira har
cırah verilmek zorunluğunda kalınmıştır. Bu 
kış kıyamette bununla da yetinilmsemiş, 420 iş
çinin işine son verilerek, 2 milyon lira civarında 
tazminat Ödenmek zorunda kalınmıştır. İnsan
lar huzursuz kılınmış, işler yüzüstü kalmış, iş
çiler işsiz bırakılmış; 3 milyona yakın para lü
zumsuz bir şekilde harcanmıştır. 

Orman Bakanlığı Teşkilâtında herkes den
gini toplamış, kendisine hazırlanan sürprizi 
beklemekle meşguldür. 

Saym Başbakandan rica ediyorum : Lütfen 
bu konuya acele el atsınlar. Bu şer gücünü dur
dursunlar, yapılan haksızlıkları önlesinler. 

Öbür yanda, Akyazı'da bir İşletme Müdü
rü, makamında hergün adam dövmekte... 

SABRÎ KESKİN (Kastamonu) — Hangi 
devirdeyiz f 

YAŞAR BİR (Devamla) —-...Belediye Mec
lisi azalarını ve diğer oradaki memleketin ileri 
gelenlerini makamında dövmektedir. 
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.Sakarya Parlamenterleri olarak, senatörleri
miz ve milletve'killerimiz dâhil hepimiz, müte
addit defalar bu zatın; «Ben Başbakan dinle
mem. Ben bakan dinlemem, genel müdür dinle
mem, vekilimi dinlemem. Ben burada adam dö
verim» derken, iki tane de müfettiş tesadüfen 
- Bakanlık müfettişi - orada bulunuyor. Buna 
rağmen, adam döven o işletme müdürü orada 
muhafaza ediliyor. 

Ayrıca, Hendek'in Kurtköyü'nde; Kurtköyü 
İşletme Bölgesinde 3 tane muhafaza memuru
nun, kendi menfaatleriyle ilgili hareketleri ge
çen sene giden müfettişler tarafından tespit 
ediliyor. Kendilerine çalıştıkları, kendileri için 
orada bir imalâthane kurup, ticaret yaptıkları 
ve orada halktan rüşvet aldıkları, köylüye kan 
kusturdukları tespit ediliyor. Bütün vilâyetin 
yazılarına, parlamenterlerin teşebbüslerine rağ
men, onlar da yerlerinde muhafaza ediliyor. 

Anlaşılıyor ki bakanlık kendine bir prensip 
vazetmiştir : 

Halkı bezdirmek, halka işkence yapmak; 
ormanlardaki istihsal ne olursa olsun, partizan
ca, sadistçe hareketlerini devaıh ettirmeyi pren
sip edinmiş bulundukları anlaşılıyor. 

Alâkalı bakana - ki bakanın en ufak bir 
fonksiyonu yok, bir gölge gibi Orman Bakanlı
ğında oturur - yüzlerce defa bu meseleler inti
kal ettirilmiştir; alâkalı müsteşara ve genel 
müdüre de yüzlerce defa intikal ettirilmiş 
«yapmayın, kıymayın» denilmiştir. Fakat, her 
nedense Orman Bakanlığında hakikaten bir 
parlâmento düşmanlığı hâkim kılınmıştır, aziz 
arkadaşlarım. 

Bendeniz Saym Başbakandan tekrar rica 
ediyorum : 

Orman Bakanlığının bu tasarrufuna ciddî 
olarak el koymasını, har vurup harman savru
lan paraların hesabının sorulmasını; kendi mü
fettişleriyle değil, Başbakanın Orman Bakanlı
ğı dışında müfettişlerle işletmeleri ve bölgeleri 
teftiş ettirmesini, milyonlarca ve hattâ milyar 
liralık tomrukların ormanlarda nasıl çürümeye 
terkedildiğini bizzat tespit ettirmesini, ayrıca 
rica ediyorum. 

Sayın Başkana bana konuşma imkânı bah
şettiği için teşekkür eder, değerli arkadaşlarıma 
saygılar sunarım. (A. P, sıralarından alkışlar) 
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ÜLEN İŞLER IV. —, GÖRÜŞ 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay tmer 
ve Van Milletvekili Salih Yildız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/706) (S. Sayısı : 763) 

2. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 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 Refor
mu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er üyeden 
kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimize geçiyoruz. 

Daha önce Yüksek Heyetinizce kabul edilen 
ortak önerge gereğince, İçtüzük teklifi ve Ma
den Reformu kanunu tasarısı üzerindeki müza
kerelere devam etmemiz gerekmektedir. 

Fakat, gerek içtüzük Komisyonunun ve ge
rekse Madencilik Reformu kanun tasarısı ile il
gili Geçici Komisyonun, henüz encümene aldığı 
maddeleri Umumi Heyetimize intikal ettirme
miş olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple içtüzük 
teklifi, ile Maden Reformu kanunu tasarısını şu 
anda görüşmemiz mümkün değildir. 

3. —Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hak
kında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topal
oğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırıl
ması ve mal varlığının Türk Petrolleri A. O. na 
devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirke
tine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 
sayılı "kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve akar
yakıt, anadepo, depolama satış işlerinin Devlet 
eliyle yapılması ve anadepoların Devletleştiril

mesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye, Tica
ret, 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) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 26 ncı 
Birleşimde kabul edilen bir ortak önergede; 
«Petrol Kanunu reformu tasarısı komisyondan 
çıkmış ve basılarak dağıtılmış bulunmaktadır. 
Daha önce alman karara muvazi olarak, Genel 
Kurul çalışmalarına devamla, Maden Kanunun
dan sonra, Petrol Kanunu tasarısının görüşül-
.mıesinâ arz ve teklif ederiz» denilmektedir. An
cak bu önerge, Maden Kanunundan sonra Pet
rol kanun tasarısının görüşülmesini âmir bulun
maktadır. 

Buna rağmen; 84 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanının verdiği bir önerge vardır. Önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «Birinci görüşmesi yapı

lacak %ler» kısmında yer alan, -777 'S. Sayılı 
Petrol Reformu kanunu tasarısının, önem ve 
müstaceliyetine binaen, gündemdeki sair işlere 
takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

84 No. lu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Bu önerge ile Petrol Reformu 
kanunu tasarısının gündemdeki sair işlere tak-
dînuen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. 

Bu önergeyi Yüksek Heyetiniz kabul buyur
duğu takdirde; diğer önergedeki «Maden Kanu
nundan sonra Petrol Reformu tasarısının görü
şülmesine»1 ait olan fıkrayı tadil etmiş olacak
tır. Bu itibarla, bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Önergede, bahis konusu Petrol Reformu 
kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesini ka
bul 'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 777 S. Sayılı Basmayaz?, Tutanağın so
nuna eklidir. 
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öncelikle ve bütün işlere takdimen görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekli çalışmaya başlamak üzere Komisyo
nun ve Hükümet üyesinin yerini aldığı görül
müştür. Çalışmalarımıza bu konu üzerinde de
vam ediyoruz. 

Raporun okunması hususunda bir istek gel
memiştir. Rapor bu sebeple okunmayacaktır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Tasa
rının tümü üzerinde Hükümet adına söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının tünuü üzerinde Hükü
met'adına görüşmek üzere Sayın Kodamanoğlu, 
buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hükümet programımızda yer alan önemli re
form tasarılarından birisini daha Yüce Mecli
sin incelemesine şu anda sunmuş bulunmakta
yız. 

Çalışmalarımıza başlarken, tasarıya hâkim 
olan anlayış anaçizgileriyle arz ve izah etmenin, 
Yüce Meclisin çalışmalarını kolaylaştırıcı olaca
ğını düşündük. Bu sebeple söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; petrol, asrımızın en 
önemli enerji kaynaklarından birisidir. Halen, 
dünyada kullanılan enerjinin % 50'sinden faz
lası petrole dayanmaktadır. Ayrıca, petrolden 
elde edilen ürünler, plâstik sanayiinden uzay 
araştırmalarına kadar, hemen her sahaya gir
miştir. 

Ülkemizde de petrol ihtiyacı, Cumhuriyetin 
her devrinde kendisini şiddetle hissettirmiştir. 
Özellikle Türkiye'de, Petro - Kimya Sanayiinin 
kurulması ve bu sanayiin ancak çok büyük ka
pasitelere ulaşmasıyle iktisadî olabilmesi; öte 
yandan karayolu ulaşımındaki büyük ve sürat
li gelişme, petrolün gerek hammadde ve gerek
se enerji kaynağı olarak ihtiyaç ve önemini bü
yük ölçüde arttırmıştır. 

1961 yılında 785 000 ton olan petrol tüketi
mimiz, 1971 yılında yaklaşık olarak 9 milyon 
tona yükselmiştir. 1981 yılında ise, tüketimi
mizin en az 20 milyon ve belki de 25 milyon 
ton olacağı tahmin edilmektedir. Petrol tüke

timimizin 1990 yılında en az 55 milyon ve muh
temelen 75 milyon tona çıkacağı tahmin edil
diğine 'göre gelecek için ihtiyacımızın büyük 
bir süratle artacağı ortayt çıkmaktadır. Öte 
yandan 19611 de kullandığımız petrolün yarı
sından azmi ithal ederken, 1971'de tüketimi
miz petrolün % 60'ını dışardan satınalmaya 
mecbur olduk. Bu yüzden gecem yıl ödediği
miz döviz 90 ımilyonı dolar civarındadır. 

1980 yılında ise, ithal edeceğimiz petrol 
içlin bugünkü fiyatlarla 250 milyon dolarlık 
dövize ihtiyaç olacaktır. Bu rakamlar, petro
lün Türk 'ekonomisindeki yerini ve önemini 
belirtmek için yeterlidir sanırım. 

Türkiye'de petrol arama işlerine fiilen 19 
ncu asırda başlanmıştır. Bu çalışma bâzı pet
rol emarelerine rastlanmasından, öteye bir So
nuç vermemiştir. Cumhuriyetle beraber Dev
let, petrol aramasını bizzat ele almış ve 1926' 
da 792 sayılı Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu 
kanun petrol arama ve işletme hakkını Devle
te vermiştir. 1934'te ilk derin sondaj yapılmış 
fakat petrol bulunamamıştır. 1935'de 2804 sa
yılı Kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sü kurularak ciddî arama dönemi başlamıştır. 
İlk petrol 1940'da bulunimuş, 1951rde üretime 
geçilmiştir. 

/Memleketimizde o tarihlerde petrolüm var
lığı artık anlaşılmıştı. Yeni kaynakları süratle 
'bulmak, işletmeye açmak lâzımdı. Ancak; büt
çe imkânlarının sınırlı olması, malzeme ve ka
lifiye personelin hariçten getirilmesi yüzün
den çalışmalar çok yavaş gitmekte idi. Tür
kiye'de mevcudiyeti kuvvetle tahnitin edilen 
petrol kaynaklarından biran önce yararlanmak 
zarureti karşısında, artık ihtiyaca cevap ver
meyen 792 sayılı Kanunun değiştirilmesi ka
çınılmaz hale geldiği düşüncesiyle Devlet gay
retleri yanında bu sahada büyük sermaye, bil
gi ve tecrübeye sahip yabancı petrol şirket
lerinin de Türkiye'de yatırım yapmalarını ve 
kısa zamanda kifayetli rezervleri bularak pet
rol endüstrisini memlekette kurmalarını teş
vik etmenin gerektiğine inanıldı. Uzun çalış
malar sonun/da hazırlanan 6326 sayılı Petrol 
Kanunu, 1954 yılında bu sefbeple kaîbul edile
rek yürürlüğe konuldu. Bu kanunla, petrol 
kaynaklarının Devletin hüküm ve tasarrufun
da olduğu prensibi konulmakla bera'ber, 792 
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'sayılı Kanunun sisteminden tamamen, ayrîl'ı-
narak bu kaynakların hususî teşebbüs eli ve ya-
tırımlaıcyle süratle, fasılasız ve verioıili bir şe
kilde geliştirilip kıymetlendirilmesi ve Dev
letin Maden Tetkik Arama Enstitüsü vasıtas:y-
le yaptığı petrol ameliyatından jeolojik istik
şaf dışında kalanların Hükümet tarafından ku
rulacak bir hükmî şahıs faaliyetiyle yürütül
mesi esası kahul edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
Devlet, 6327 sayılı Kanunla kurduğu Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı vasıtasıyle hız
la Türkiye'de petrol aramasına başlamıştır. O 
tarihten kanununu değiştirmeyi düşündüğü
müz bugüne değin yerli ve yabancı petrol şir
ketleri istihsal rakamlarını bâzı örnekler vere
rek arz etmek işitiyorum. Çünkü, fiilî rakam
lar Türkiye'de petrol meselesinin romantik bir-
ıta'kım tartışmaların dışımda ele alınarak ger
çekçi bir görüşle yürütülmesi lâzımgeldiığini an
latması için bize gereken mutaları verile
cektir. 

Aziz arkadaşlarım, bu rakamların 1955'den 
itibaren tamama elimdedir. Fakat vaktinizi al
mamak için dikkate değer periyotlar içinde 
bâzı rakamlar vermekle iktifa edeceğim. 1955' 
te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
178 596 ton istihsalle ve tek başına Türkiye'de 
çalışmaktaydı. 1960'da bu istihsal 362 485 to
na yükseldi. 1955'te çıkan Petrol Kanunu île 
gerekli istihsal yabancılar tarafından bu tarih
te henüz başlayamamış olduğu için istihsalimiz 
bundan ibaret kaldı ve 1961'den itibaren ya
bancı petrol şirketleri de belli ölçülerde istih 
sale başladılar. 

Şimdi bu istihsalde başlangıç yılının rakam
larını da vermek istiyorum; çünkü bu rakam
lar meseleyi daha iyi takibetmenize yardımı 
ledecektir. 1961'de 44 271 ton resmî sektörün 
istihsali, 27 477 ton özel sektörün istihsali, sü
ratli gelişen petrol ihtiyacımızı karşılamak: için 
ithaliımiz 343 667 ton, toplam; 785 415 ton pet
rol Türkiye'de kullanılıyordu. 

Şimdi, resmî ve özel sektörün birlikte istih-
hale başladıkları bu yıldan sonra gelişmeLeri 
takibedelim. Ara rakamları atlayacağım. 1964, 
de Devletin istihsali 630 548 ton, özel sektö
rün 289 870 ton ithalât 3,5 milyon ton, kullan
ıma 475 548 ton. Dikkat buyurursanız büyük 
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bir petrol istihlâki başlıyor ve iç kaynakların 
yetersizliği karşısında ithalâtımız artıyor. 

1965'de Devletin istihsali 701 116 ton, Özel 
seiktörün istihsali 832 775 ton, ithalâtımız 
3 084 000 iküsûr ton, toplam; 4,5 milyon ton 
petrol kullanılıyor. 1965'ten itibaren özel sek
tördeki pıetrol istihsalinde bir artma başlıyor. 
1966'da durum aynen devaım .ediyor. 1967 yılı 
resımî sektör için de önemli bir yıl, o rakamları 
da vereyim. 

1967'ıde Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı bir evvelki yıla nazaran daha büyük bir 
hamle yapıyor, 765 000 ton olan istihsalimi 
1 039 238 tona yükseltiyor. Aynı şekilde, özel 
sektör de bir yıl evvel 1 275 000 ton olan is
tihsalini, 1 736 O00 tona çıkararak yerli istih
salde biraz daha memnuniyet verici bir gelişımıe 
oluyor ve ithal ettiğimiz petrol bir evvelki yıl 
civarımda kalıyor. (3 milyon ton civarında) ve 
böylece 5 812 651 ton olan petrol istihlâkimiz 
ithalâtımızı bir evvelki yıla nazaran fazla yap
maksızın korunabiliyor. 

Müsaade ederseniz artık bu rakamları sıra 
ile okumalıyım; 1968'de resmî sektör 1 '025 563 
ton, özel sektör 2 078 913 ton, ithal 3 912 830 
ton, kullandığımız toplam petrol; 6 517 306 
ton. Bu vasıf 1969'da değişmiyor ve böylece de
vam ediyor. 1970 rakamlarını okuyayım: Resmî 
sektörün istihsali, 1 064 024 ton, - bir küçük 
azalma var - özel sektörün istihsali 2 477 589 
ton, ithalâtımız; 3 845 122 ton, toplam; 
7 386 000 küsur ton petrol kullanıyoruz. 

1971 rakamlarını arz edeyim: Resmî sektör 
993 000 ton, maalesef düşme oluyor, özel sek

tör 2 459 000 ton; bir düşıme orada da var. İt
halâtımız, dolayısıyle çok artıyor, 5 469 579 
ton; toplam 8 922 065 ton petrol kullanmak
tayız. 

Bu sayılardan kolayca anlaşılacağı üzere 
petrol istihsalimizin ihtiyacımızın çok altında 
kaldığı görülmektedir. Demekki, birinci tespit 
edeceğimiz nokta bu. 

Halen Türkiye'nin tespit edilen hampetrol 
rezervi 38 milyon tondur. Bâzı iyimser tahmin
ler ise rezerv miktarının 100 ilâ 150 milyon ton 
olduğu merkezindedir. Türkiye'de Irak ve İran' 
da olduğu gibi büyük petrol rezervleri buluna
cağı haikkında beslenen ümitler bugüne kadar 
maalesef tahakkuk etmemiştir. Geniş petrol 
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sahaları yerine teknik terim ile az rezervli 
petrol kapanları bulunmuştur. Bu petroller de 
umumiyetle ağır petroldür, Ikuyu verimleri az
dır. İran, Kuveyt, Libya ve Venezüella'nın ku
yu verimieriyle kıyas edilebilecek kudrette de
ğildir. Fakat, Türkiye'nin petrol imkânları he
nüz tam olarak tespit edilememiştir. Sivas ve 
Erzurum bölgelerinde Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı petrol aramalarına yeni başla
mıştır. Bu bölgelerin gerçek potansiyeli ancak 
bu aramaların sonucunda ortaya çıkabilecek
tir. Açık bölgelerde de daha araştırma yapıl
mamış bakir sahalar çoktur. Petrol teşekkülü
ne elverişli 220 bin kilometre karelik bu bölgelerde 
sedimanter arazinin yarısı bile şimdiye kadar 
tam bir aramaya tabi tutulamamıştır. Türkiye' 
nin petrol bakımından jeolojik etüdü de ta
mamlanamamıştır. Son 12 yıl zarfında petrol 
şirketleri tarafından toplam olarak 585 bin ki
lometre kare umumî ve 225 bin kilometre kare 
detay jeolojik etüd yapılmıştır. Henüz bütün ' 
dünyada olduğu gibi yurdumuzda da derinler
de, meselâ çok eski devirlere ait formasyonları 
hedef alan arama ikuyuları pek açılmamıştır. 
Türkiye'de ihtiyacı uzun yıllar karşılayacak 
petrol olup olmadığı, ancak kara Ve denizleri-
•mizdeki bütün sahaların tam olarak etüd edil
mesi ve yeterli sayıda arama sondajları yapıl
ması sonunda anlaşılabilecektir. Uzun vadeli 
petrol politikamızı daha isabetli plânlara bağ
layabilmek için, bu sonuca süratle ulaşmak zo
rundayız. Bu noktada özellikle belirtmek iste
diğim şey; Türkiye'nin petrol potansiyelinin 
henüz kesin olarak tespit edilememiş olmasıdır. 
Ümitsizliğe düşmeye mahal yoktur. Ama, ümit
lerimizin çek ötesinde birtakım hayallere kapı
larak, şimdiden alınması lâzım gelen birtakım 
tedbirleri de almamak yanlış olur. O halde ger
çek yurt ihtiyaçlarına ve ekonomisine sağlam ola
rak dayalı bir petrol politikası i'çin henüz belli 
ölçüde yeterli donelere sahip değildir ve bir öl
çüde muhtemel gelişmeleri hesaba katan dikkat
li bir tutum içinde bulunmak zorundayız. 

Türkiye'nin petrol ihtiyacının hızlı bir ar
tış göstermesine karşılık son yıllarda yabancı 
şirketlerin, özellikle arama faaliyetlerini ya
vaşlattıkları görülmektedir. Bu yavaşlamayı 
doğuran faktörler olarak şunlar öne sürülmek
tedir. 

— 13 
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Türkiye'nin verimli petrol kaynaklarının 
bulunması ümidinin zayıflamaya başlaması; 
Türkiye'nin jeolojik yapısının elverişsiz görül
mesi; başka yerlerde bulunan çok geniş petrol 
rezervlerinin, Libya gibi, Türkiye'nin coğrafî 
ve ekonomik önemini azaltması; başka ülkeler
deki üretimin, Türkiye'de aranıp istihsal olu
nan petrole kıyasla daha ekonomik ve avantaj
lı olması ve nihayet yabancı şirketlerin duru
mumun tartışma konusu yapılması gibi sebep
ler bu yavaşlatmanın başlıca nedenleri olarak 
tahmin olunmaktadır. 

Kendi millî şirketimiz Türkiye Petrolleri 
Ananomi Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Ens
titüsünün yaptığı 2 keşif dahil, 15 ayrı yerde 
petrol ikeşfetaıiş ve bu maksatla 122 arama 
kuyusu açmış, yaklaşılk olarak 250 bin metre 
•arama sondajı yapmıştır. Bu kuruluşumuz, 
1955'ten bugüne kadar petrol arama ve istihsali 
için toplam olarak 1,3 milyar Türk Lirası har
camıştır. Yıllık tahsisler ancak 1965 yılından 
sonra 100 milyonun üzerine çıkmış ve 1972'de 
250 milyon lirayı bulmuştur. Üçüncü Beş Yıl
lık Plân döneminde ise bu maksatla, 2,6 mil
yar liralık bir yatırım yapılması öngörülmüş
tür. Böylece millî şirketimizin kendi imkân ve 
ihtiyaçlarımızı daha iyi tespit etmesi ve daha 
iyi değerlendirmesi için Cumhuriyet Hüküım'et-
leri, her gün iktisadî imkânlarının ve bütçe 
şartlarının elverdiği azamî ölçülerde bu şirketi-
ımize tahsisler yapmakta ve bunun gelişmesine 
çalışmaktadır. Yabancı şirketler de aynı dö
nemde 15 petrol keşfinde bulunmuştur, arama 
ve istihsal için 1,2 milyar liralık yatırım yap
mışlardır. Aşağı yukarı yatırım miktarı millî 
şirketimizin yatırımına yaklaşmaktadır; fakat 
millî şirketimiz yatırım yönünden daha fazla 
gayret göstermiştir. 

Maden Tetkiik Arama Enstitüsü ve Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama, 
istihsal ve tasfiye sahalarında kıymetli geliş
meler göstermiş ve gerçekten büyük gayretler 
sarfetmiştir. Ancak, henüz tecrübeli şirketler 
seviyesinde bir potansiyele sahip bulunduğu
muz söylenemez. Ayrıca arama lâboratuvarla
rımız ve teknolojik potansiyellimiz istenen se
viyeye henüz ulaşamamıştır. 

İmkânlarımız ile bugüne kadar yapılanlar 
ve gelecekteki ihtiyaçlarımız karşılaştırıldığın-
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da önemli bir strateji ilkesi önümüze çıkmakta
dır. Bu ülkenin altını çizerek Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum. 

Türkiye'nin petrol /meselesi, yerli petrolü
müzü bulmak ve işletmek olduğu kadar, bunun 
yanında çığ gibi artan petrol ihtiyacımızı millî 
ekonomimize en ucuz yollardan temin etme me
selesidir. Petrol reformunun hedeflerin ve ilke
lerini şöylece özetleyebileceğimi sanıyorum. 

1. Türkiye'nin petrol yataklarını süratle 
tespit etmek; 

2. Bulunan kaynakları süratli, fasılasız ve 
verimli bir şekilde geliştirmek; 

3. Hampetrolü millî imkânlarımızla işle
mek ; 

4. Petrol faaliyetlerinin, aramadan dağıtı
mına kadar bir bütün olduğu idraki içinde bu 
maksatla görevli millî kuruluşlarımızı telk elde 
ve rasyonel bir organizasyon içerisinde topla
mak ve faaliyetlerini destekleyici bir biçimde 
işletmek. 

Bu hedeflere belirtilen ilkeler ışığında vara
bilmek için alınması gerekli tedbirler ile Petrol 
Kanununda yapılması gereken değişiklikleri de 
kısaca özetlemek istiyorum. 

Petrol Kanununda petrol kaynaklarımızın, 
münhasıran hususî teşebbüs eliyle geliştiril
mesini öngören 2 nci maddenin, millî müessese
lerimize öncelik veren bir yönde değiştirilme
sine ihtiyaç vardır. 

Petrol kaynaklarımızın arama ve işletilme
sini millî kuruluşlar eliyle geliştirmek şayanı ar
zudur. Bununla beraber varılan sonuçlar ve kar
şılaşılan güçlükler İUV gelecekteki ihtiyaçlarımız 
ve petrol teknolojisindeki gelişmenin çok sürat
le seyretmesi yönlerinden yalbancı teşebbüslerin 
çalışmalarımdan tamamıyle müstağni kalacak 
imkân ve şartlar içerisinde değiliz. Bu görüşle 
Petrol Kanununun yabancı teşebbüse çalışma 
izni veren hükümlerinin muhafaza edilmesi; fa
ka t geçmiş tecrübelerden ders alınarak bu hü
kümlerde millî menfaatlerimize uygun değişik
liklerin yapılması cihetine gidilmiştir. Petrol 
Dairesi bu alandaki faaliyetlerin Devlet adına 
denetiminin müessir ve sıhhatli olmasını sağla
yacak şekilde güçlendirilmiştir. Petrol politika
sının, oluşmasından ve gelişmesinden sorumlu 
bulunması gerekken bu kuruluş, bu görevini ye
rine gietireeek biçimde takviye edilecektir. 
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Petrol kanunu, genellikle ihtiyacımızı karşı-
ladılktan başka, petrol ihracedebileceğimiz ümi
diyle hazırlandığı için petrol ithaline ilişkin ye
terli hükümler getirmemiştir» Bu itibarla petrol 
ithalini millî menfaatle'irmize en uygun şekilde 
düzenleyecek yeni hükümlere ve düzeltmelere 
ihtiyaç vardır. Petrol iktisadî teşebbüslerine ve 
karma teşebbüslere petrol faaliyetlerinde, diğer 
petrol ameliyelerinde bulunan gerçek ve tüzel 
kişilere nazaran öncelik tanıdık. Meselâ 53 ncü 
maddede, bir bölgede arama sahasını ve ruhsa
tının sayısını Devlet müessesesi için geliştirmek 
istedik. Riski bulunmayan, kârı kolay ve bol 
olan petrol tasfiye ameliyelerinin yalnız millî 
kuruluşlarımız eliyle yürütülmesini uygun gör
dük. Bununla beraber komşu ülkelerdeki petro
lün Türkiye'de tasfiye edilerek ürünlerinin ih
racı kaydıyle dışarıya dönük ortak rafineriler 
kurulabilmesi, üzerinde durulacak bir konu ola
rak görmekteyim. 

(Kanunda yazılı itiraz şekil ve süreleri, uygu
lamadaki sonuçlar gözönünde bulundurularak 
millî menfaatlerimize uygun bir şekilde değişti-
ırilmıektıedir. Bilhassa itirazlar yönünde Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine öncelik tanınmaktadır. 
Kaaai bir vazifesi bulunmayan, sadece Bakana 
mütehassıs bir müşavir sıfatıyle rapor vermek
le mükellef, Türk hukukunda emsali olmayan, 
çoğunlukla gayesinin aksine işlerin uzamasına 
yol açan komiserlik müessesesini kaldırmaya 
çalıştık. 

Petrol Kanunundaki arama ve işletme ruh- ' 
satlarma ait süreler, memleket şartları da göz-
nönünde tutularak, petrol kaynaklarımızın hız
la, sürekli ve verimli şekilde geliştirilmesini ve 
değerlendirilmesini sağlayacak, fuzulî saha ka
patmalarını önleyecek şekilde mâkul ölçüler 
içinde ayarlanmaktadır. 

Yeni tasarıda, aramadan işletmeye geçiş şart- ^ 
l an daha belirli bir hale getirilmiştir. İşletme I 
ruhsatnamesi gibi, arama rulhsatnaımesinin de / 
tespit olunacak hallerde iptali sağlanacaktır. j 

Kanunda, arayıcının ve işletmecinin ödemek- ! 
le mükellef olduğu Devlet hakkı ve hissesi bu
gün için ekonomik bir değer taşımaımalkt'adır. i 
Bu miktarlar günün gereklerine göre artırıl- ı 
maktadır. Aralarında otntaklık bulunan iki veya 
daha fazla petrol hakkı sahiplerinin kâr ve za
rarlarını birleştirerek telk vergi beyannamesiy-
le bildirebilmeleri imkânını kaldırmaktayız. 
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Aziz arkadaşlarım,, böylece Türkiye'de pet
rol meselesinin ne olduğunu son derede objektif 
kalmaya çalışarak tespite gayret ettiım. Ayrıca 
TüıMye'de Cumhuriyet kurulduğundan bu ya
na hangi politikaların hangi dedelerde ne öl
çülerde kullanıldığını vıe ne neticeler verdiğini 
de rateamlara dayalı olarak arza gayret ettim. 
öte yandan geçmiş tecrübelerimizin ışığında 
yapılması geırefeen düzıeltmıelerin neler olduğu
nu tamamıyle saymaya vaktinizi müsait görme
dim; faikat anailkelerini ifade etnmektıe eksik 
kaldığı/mı sanmıyorum. 

P-etrol reform tasarısının komisyonlarda in
celenmesi sırasında genıellilkle ihtiyaçlarımız ve 
şartlarımız üzerinde geniş bir mutabakat bulun
duğunu gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ko
misyonun belli ölçüde ihtiyaçlarımızı tespit et-
mielk ve 'bunlar için en doğru yolu bulmak bakı-
nlımdan gösterdiği gayrete bu kürsüden teşek
kür etmelk istiyorum. Hiç şüphesiz düzelmeye 
değer birtakım noktalar daha kaldığı kanısın
dayım; fakat Yüce Meclisin, meseleleri tartış
tıkça ve Hükümetin mâruzâtını dinleıdâlkçe bu 
düzeltmeleri ve belki de farkında olmadığımız 
başlka elksilkleri ve yanlışları ele alarak memle
ketimiz için €oı iyi çözüm, yolları getirteceğine 
inanmaktayım. Şimdilik konuyu çeşitli çevre ve 
şahısların itirazları dışında objektif olarak va-

• • ^m\ 

(BAŞKAN — Millet Medisiriin 27 ncî Bir
leşiminim 2 nci oturumunu açıyorum. 

Petrol Reformu kanunu tasarısının müzake
resine devam ediyoruz. İlgili Komisyonun ve 
Hükümet üyesinin yerini almasını rica ediyo
rum. 

Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 

zetmdk ve tartışılabilir bir hale getirmek iste
dim. Hiç şüphesiz değerli siyasî parti sözcüsü 
arkadaşlarımı, söz alacak milletvekili arkadaşla
rımı dinledükten sonra onların mütalâalarından 
da istifade edeceğim ve ayrıca lütfedecekleri 
mütalâalara uzun ve dbjdktif, ciddî donelere 
dayalı cevaplar vermeye çalışacağım. 

Şimldililk maruzatımın bu kısmını ifade ile 
iktifa ediyorum. Beni dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz için teşelkkürlerimi ve saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok... 
Muhterem arkadaşlarım, Petrol Reformu Ka

nun tasarısı üzerinde şu anakadar sayın Ül
ker'den başka söz isteyen yoktur. Ancak bu ta
sarının bugün bu saatte görüşüleceği hakkında 
grup sözcüsü arkadaşlarımın bilgisi olmadığı, 
hazırlıklarını yapmadığı Başkanlığa intikal et
tirilmiştir. Esasen böylesine önemli bir konuda 
gruplarımızın görüşleri belirmeden maddelere 
geçilmesi de düşünülemeyeceği cihetle ve bu 
olağanüstü çalışma saatimiz içerisinde başka 
konumuz da bulunmadığından saat 15.00'de top-
lanılmalk üzere Birleşime ara veriyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 11.10 

1 ^ • • 

İlgili Komisyon ve Hükümet bulunmadığın
dan Petrol Reformu kanunu tasarısı üzerinde
ki görüşmeye devam edemiyoruz efendim. 

Normal gündemimize geçiyoruz. 

4. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiğtirihnesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili thsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 

iKtNOt OTURUM 

Açılma saati : 16.00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Sadi Binay (Bilecik) 

— 15 — 
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6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmemle dair kanun teklifi ile. Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5122, 6969^ 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkil ile Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komisyonla
rından 3''er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 2/515) 
(S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyonca geri alman Cumhuriyetin 50 nci Yıl
dönümünün kutlanması hakkındaki kanun ta
sarısı, Eski Eserler ve 506 sayılı Kanunun ta
dilimle ilgili tasarılar hakkında Komisyondan 
henüz gerekli maddeler gelmemiş bulunduğun
dan, Orman Kanunu üzerindeki müzakerele
re, bıraktığımız yerden, devam edeceğiz. 

İlgili Komisyonun ve Hükümet üyesinin 
yerlerini almasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ortman Kanunu 
üzerindeki çalışmalarımız, çerçeve 1 nci mad
denin 2 nci maddesi üzerinde yeterlik önerge
sinin kahul edilmemesi üzenine söz alan sayın 
üyelerin -konuşmaları noktasında bırakılmış idi. 

Buyurun sayın "Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 10, 11 
ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapan kanu
nun içinde bulunan 2 nci madde hakkında gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bu madde ile 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen 'bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerin orman sınırı dışarısı
na çıkarılmasından baihsetmcktedir. Bu konu, 
kaımuoyunu ve Hükümetleri uzun yıllardır meş-
fgul eden önemli bir konudur. Meseleye 1961' 
don sonra Meclisçe elkonulmuş, İsmet İnönü' 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazı 10 ncu Birleşim tutanağı sonuna eklen
miştir. 
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nün Başbakanlığındaki kabine bir kanun tasa
rısını Yüce Meclise sevk etmiş, bu kanun tasarı
sı Yüce Meelüste konuşulmuş, kabul edilmiş ve 
663 sayılı 15 . 7 . 1965 tarihli Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
olarak yürürlüğe girmişitlr. Fakat, Anayasa 
Mahkemesinin bir kararıyle, - ki, bu Anayasa 
Mahkemesi bu (kararını Oatalzeytin. 'Sulh Hu
kuk Mahkemesinin müracaattı üzerine yapmış -
Anayasaya aykırı bulunduğundan dolayı bu 
kanun iptal edilmiştir. 

Bundan sonra Anayasa 'tadillerine gidilmiş, 
partilerin seçim bildirgelerinde Anayasa tadili 
görüşleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
ide seçim bildirgesinde halktan yana, orman 
köylüsünden yana bir orman düzeni ileri sürül
mektedir ve bunun yanında da bu yerlerin ka
nunun kapsamı dışına çıkarılması önerilmekte
dir. 

Anayasa tadili yapılırken - ormanların ko
runma siyle ilgili - bütün partilerin birleşmesi 
suretiyle önce af esasından haşlayan, affı engel
leyen hükmün kaldırılması yanında, bu hüküm 
de getirilmiş ve Anayasamızda yerini almıştır. 
Şüphesiz, bu Parlâmentomuz için Övünç verici 
durumdur, muhalefette bulunan partiler için 
de aynı derecede şerefli bir iştir. 

İktidar, kendisinin Anayasayı değiştirecek 
bir oranı veyahut /o olmasa bile, iktidar olması-
ını beklemeksizin, kir siyasî parti Türk Milletine 
verdiği siözü tutmak yolunda diğer partilerle is-
fbiıiiği yaparak orman köylüsünün, orman için
de 'bulunan vatandaşı doğrudan doğruya ilıgilen-

I 'diren ve iyi kullanıldığı takdirde onun kalkın-
masıylc iligili bir hüknı'ü kabul etmiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarımı, şimdi önümüzdeki 2 
n,ci madde budur. Bu madde Parlâmeıntıonun Ibu 
kadar işlediği, bu kadar üzerinde durduğu iş
lenmiş bir 'maddedir. Daha evvel kabul edilmiş 
metin 'vardır, üzerinde yapılan müzakereler var
dır. Bunun üzerinde bir - iki metin teklifinde 
bulunmak istiyorum. 

Bir defa, «evvelce sınırlanması yapılmış ve 
fakat yukarıdaki ııkra hükümlerine uymadığı 
Orman Bakanlığınca anlaşılan sınırlamaların 
düzeltilmesi bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
lihten itibaren en 'geç 10 yıl içinde .onman ka
dastro komisyonlarınca-yapılır» demektedir. 

16 — 
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Değerli arkadaşlarım, bu 10 yıl uzun bir sü
redir ve aynı zamanda kötü kullanmaya imkân 
•veren bir süredir. Arazi üzerinde 10 yıllık (bir 
zaman içinde nelerin olduğu, nelerin olmadığı, 
nelerin değiştiği, nelerin değişmediğini tespit 
etmek imkânı yoktur. Azdır, zordur. 

Onun için «evvelce çıkan» yani Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan 663 sa-
ylıı Kanunda da bu 5 yıl olarak düzenlenmiştir. 
Bunun 5 yıl olarak düzenlenmesi lâzım (geldiği 
kanaatindeyim.. Bir defa, bu 'an yılı, beş yıla in
dirmek lâzımdır. 

Bu maddede yine son fıkrada, «bu maddenin 
uygulanmasına .ilişkin şekil ve esaslar, kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren 'en geç altı ay 
içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belirtilir» 
denmektedir. Bu işler de aşağı yukarı, 196'3'ten, 
ISıâl'dem 'beri üzerinde konuşulan 'bir konudur. 
Bunun da, altı aylık hükmünün, üç aya indiril
mesi doğru olur. İlgililer, bu kanunun (burada 
müzakere edildiğini bilmektedirler. Metinler 
.bellidir. Lâzım <olan kanunî hizmetler, yani tü
züğün esasları hazırlanabilir. 

Bunun yanında, başka bir hususu da burada 
ifade etmek istiyorum. Toprak reformu bakı
mından, burada yapılan tespitlerde, toprak re
formuna girebilecek olan arazilerin, toprak re
formu balamandan burada gösterilmesi lâzım 
igelir zannediyorum.. Eğer, değerli Komisyon bu 
nektada da, buraya konmaması için inandırıcı 
'gerekçeler 'gösterirse ısrar etmeyiz. Fakat Ko
misyon buraya, toprak reformunun içine, bura
da elde edilen arazilerin girmesi hususu için 
inandırıcı gerekçeli bir görüş savunmazsa, istir
ham. lediyorum, buraya, toprak reformuna dahil 
edilmiek üzere, yani Iböyle. arazilerin toprak re
formuna dahil edilmesi için bir fıkranın konma
sı 'gerektiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, kıymetli vakitlerinizi 
aldım. Bunlara ait önergeleri sundum. Değerli 
yardımlarınızı istirham ediyorum. Saygılarım
la, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Şemsettin Sönmez?.. Yoik. Sayın Turhan 
özgüner?.. Yok. Sayın Yusuf Ziya Yağcı, buyu
runuz efendim, söz sizin. 

YÛSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'6831 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
'eden tasarıyı görüştüğümüz şu sırada, üzülerek 
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kaydetmek istiyorum ki, yıllar yılı çile çeken 
Türk köylüsünün en büyük hissıesüıe sefaletin 
ve çilenin düştüğü .orman köylüsüne yeni birşey 
vermiyoruz;. Köylü bu kanun tasarısının Meclis
ten çıkmasını dörtgözle beklemfökstedir. Kendi
sine birşeyler getireceğini, yenilikler getirece
ğini, haklarının kendisine verileceğini, hayat 
seviyesinin yükseltileceğini umutla beklemekte
dir. Fakat bu tasarı kendisine bunların hiç 'biri
sini vermemektedir. Üstelik kanımca, Ibu tasan 
tatbikatta büyük zorluklar doğuracak hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bir defa, Anayasanın 131 
nci maddesinin beşinci bendinin bir ıgsereği 'ola
rak tasarının birinci maddesine bir hüküm ko
nulmuş bulunmaktadır; «15 . 10 . 1&61 günün
den önce nilim ve fen bakımından, onman nite
liğini tam olarak kaybetmiş yerlerden...» 

Değerli arkadaşlarım, bir yerin orman nite
liğini kaybedip etmediğinin vıe bu niteliği ne za
man kaybettiğinin takdiri tamamen şihsî ve in
dî olacaktır. Bir yer (orman niteliğini tam 'ola
rak 14 . 10 . 1961 de mi kaybetmiştir, yoksa 
16 . 10 . 19ı61 de mi kaybetmiştir? Bunun tespiti 
nasıl yapılacaktır? Komisyonlar b-unu nasıl tes
pit edeceklerdir, nasıl yapacaklardır? Üstelik, 
yine Anayasanın emri ıgereği olarak, «tam ola
rak» tâbiri konmuş bulunmaktadır. «Tam ola
rak» tâbiri de burada yer aldığına ıgöre, yarın 
bir yerin lorman olup olmadığını, orman arazisi 
olup olmadığını tespit edecek olan komisyonla
rın takdirleri büyük lölçüde köylü aleyhine çalı
şacak ve 1939 yılından heri tahditlerle ataların
dan, dedelerinden (kendilerine ziryedlikleri inti
kal etmiş olan topraklan kullanamaz durumda 
lolan köylüler, bu imkânı yine de bulamayaeak-
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde ayrıca bir 
de adaletsizlik getirmektedir. O da şu, bira«z ev
vel konuşan arkadaşlarım da bu noktaya do
kunmuş oldular, «on yıl içinde orman kadastro 
komisyonlarınca bu işlemler yapılır» demekte
dir fıkra. Bu süre, ıon yıllık süre hakikaten çjok 
fazladır. Fakat bu süre ister on yıl olsun, ister 
beş yıl olsun, 'evvelce sınırlaması yapılmış ve 
fakat tekrar sınırlamaya tabi tutulacak yerler
de, bir yerde orman suçu işlediği iddia edilen 
köylü veya bir vatandaş Oeza Mahkemesine ve
rilip mahkûm olurken ve hu cezası kmini<eşere<k 
cezasını çekerken, öbür tarafta, tahdide tabi tıı-
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tulmuş ve yeniden, sınırlaması yapılmaya baş
lanmış olan yerlerde aynı fiil ve hareketi yap
mış olan kimse suçlu olmayacak-ve ceza görme
yecektir. 

Şimdi, yeni bir .sınırlamada, orman komis
yonunun girdiği ve çalışmaya •başladığı bir yeri 
düşünelim. Burada, orman içine yerleşmek «uç
tur, orman içimde tesis yapmak suçtur, ağaç kes
mek suçtur, odun yapmak suçtur.. Yeniden tah
dide tabi tutulan bir yerde, orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş hükmüne komisyonca varıl
dığı 'takdirde, bu fiil ve hareketleri yapan kişi 
ceza •girmeyecektir. Komisyonun gelmediği, 
Türkiye'nin bir başka yerindeki orman sahasın
da veya halen tahdit görmüş olan, tahdit içinde 
bulunan bir yerdeki orman köylüsü orman içe
risinden ıbir miktar yakacak odunu veya hir 
miktar ihtiyaç, kereste vasfından da olsa, bir 
kuru ağaç getirdiği zaman, orman sınırları içe
risinden bu ağacı aldın, orman sınırları içerisin
de bu fiili ika ettin diye ceza görecektir*. Şimdi, 
aynı fiil bir yerde suç, bir yerde suç olmaktan 
çıkıyor. Onun için, 'benim maruzatım şudur; Ko
misyon, bu adaletsizliği kısmen olsun hallede
cek - tamamen değilse ıbile - bir çözüm yolunu 
getirmek 'mecburiyetindedir. Hükümet, bu çö
züm yolunu etirmek mecburiyetindedir. 

Bu arada, halen devanı etmekte olan ceza 
davalarının devam edip etmeyeceği konusu da 
önemlidir. Bir yerde tahdide başlandığı takdir
de bu kanun gereğince, oradaki ceza davaları 
tahdidin .sonuna bırakılacaktır, hukukun genel 
kaidesi olarak. Ve yeni yapılacak tahdidin so
kucunda ceza verilip verilmeyeceği keyfiyeti 
mahkemece dikkaate alınacaktır. Ama komis
yonun girmediği bir yerde bu cihet dikkate alın
mayacak, dolayrsıyle vatandaş, ileride belki de 
suç olmaktan çıkacak bir husustan dolayı ceza 
^giyecektir. Hükümet ve komisyon gayet iyi bil
mektedir iki, işlendiği tarihte suç olsa bile bilâ-
Ihara çıkan bir kanunla suç niteliğini kaybeden 
•bir fiilden dolayı, işlendiği tarihte suç olsa Ibile 
ceza verilemez. Hukukun umumî bir kaidesidir, 
bu. Bu -kaideye aykırı bir hüküm kanunun I inci 
maddesinde müdemiç bulunmaktadır. • 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının vte 
maddenin (görüşülmesi sırasında '.maalesef bir kı
sım arkadaşlarımız, bir af kanununun çıkarıl
ması blzjm mıdır, değil midir» arman suçlarının 
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affı -gerekir mi, gerekmez mi, münakaşasına da
hi girdiler. Kanım odur ki, Türkiye'de gene] de
ğilse hile, büyük kaçakçılıkları motorize kavak
çılıkları içine almayacak nitelikte de olsa, sayı
sı onbinleri bulan, yüzbinleri bulan belki de 
'Türk köylüsünün huzurunu temin etmek ve 
«/bir tek kuru ağae getirdin veya bir yük odun. 
götürüp pazarda sattın veya akan çatını kapat
mak için Ibir bedavra tahtası 'çıkardın» diye 
'mahkemelerde süründürmenin zamanı ıgeçîndş-
tir. Hükümete ve komisyona şunu hatırlatmak 
isterim; ormanın aleyhinde ilralunan orman suç
larının affı hakkında -bir kanun 'tasarısının ge
tirilmesi aleyhinde bulunan arkadaşlarıma da 
biı* hususu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunun tatbikatım 
yapmış bir* arkadaşınızım. Ormanın memleket 
için hayatî önemini müdrik olan bir arkadaşını
zım. Bu maksatla vazife gördüğüm sıralarda., or
man suçu işlemiş olan (köylüleri başlangıçta en. 
şiddetli şekilde cezalandırmanın yoluna gittim. 
Fakat aradan altı ay ıgeç.inee gördüm ki, gelen 
zahitlar, bu defa üstü hası pejmürde, bir lokma 
ekmeğe hasret, tarhana çorbasını evinde, bul
maktan âciz vatandaşlar hakkında tanzim edil
mektedir. Biraz hali vakti yerinde olan, foiraz 
•celbinde parası olan köylüler Ibüyük çapta or
man suçu da işlemiş olsalar, tarla açmış da ol
salar mahkeme huzuruna gelmemeye başladı
lar. Bunun sebebini anlamaya çalıştım, değerli 
arkadaşlarım. Bunun sebebi gayet basitti, bunun 
sebebi, orman suçu işleyenlere karşı sert ve şid
detli davranan bir hâkimin elinden peşinen kur
tulma çabasından ileri geliyordu. Peşinen, zahit 
tutturmamak suretiyle kurtulamayanlar benim 
karşıma geliyordu. 

Sonuç itibariyle şunu ifade etmek istiyorum.. 
Bu/gün mahkemelerde mahkûm olmuş olanla
rın, cezasını çekmek için bekleyenlerin, cezası 
infaz edilmekte olanların büyük çoğunluğu; Hü
kümet 've (komisyon 'bilmelidir ki, değerli arka
daşlarım ve af kanununun alejininde bulunan 
arkadaşlarım da bilmelidirler İd, orman boylu
sunun de en sefil kişileridir, en fakir kişileri
dir. Zaten büyük ölçüde kaçakçılık yapanlar 
ço-k kez, çok defa motorize kaçakçıllık yaptıkla-

• m için gözden uzak olmasını hilmeıktedirler. 
Kaçmasını .bilmektedirler, başka yollar deneye-
bilmektediıier. Onun için, orman suçlarının &M% 
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hakkındaki kanunim tasarısının da bir an önce 
•hazırlanıp, Yüce Meclise getirilmesinde ve fakir 
orman köylüsünün hiç olmazsa bir ölçüde nefes 
almasına imkân verilmesinde büyük faydalar 
vardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel

miştir, okutuyorum. 
Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, yeterliğin 
aleyhinde., buyurun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, yeterliğin 'aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Müdemsoğlu, aldılar 
daha önceden. 

Yeterlik aleyhinde. Sayın Baha Müderrisoğ-
lu, buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 6831 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki İkamın tasarısının 2 nci mad
desi yeteri kadar 'koaıuşulmamıştır. 

Orman, memleketlimiz için ve sağlık için en 
önemli bir mevzudur. Bir insanın ömrü haya
tında bir evlat yetiştirmesi, bir e&er yazması ne 
ise, bir ağaç yetiştirmesi de aynı önemi taşı-
malktadır. Bu balomdan insanın akciğeri mesa
besinde bulunan ormanımızın, ormanlarımız 
hakkındaki Parlamenter arkadaşlarımızın fi
kirlerini söyleyebilmesi için bu yeterlik önerge
sinin (kabul edilmemesi gereJkmetktedir. 

Muhterem arkadaşlar, orman mevzuu Tür
kiye'nin iklimi üzerinde, Türkiye'nin kaderi 
üzerinde ve tsağlığı üzerinde en önemli bir mev
zuu olduğundan dolayı, bunun burada tartışıl
ması, eleştirilmesi ve gereği kadar olgunlaştırıl-
ması sağlanmalıdır. (Bu bakımdan bu yeterlik 
önergesinin ikabul edilmemesiiııi ve bu istika
mette oy (kullanılmasını hassaten rica eder, say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Yeterlik önergesi İkabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başjkanlığa 
Crörüşülmeikte olan 2 nci maddenin Anaya

sanın 131 nci maddesindeki değişikliğe göre ye
niden gözden geçirilmesi için 'komisyona iade
sini öneririm. 

Önergemi sözlü olarak da 'açıklayacağım, 
saygılarımla. 

İ3Cİ 
Turhan Özgün er 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
ile bir geçici madde eklenmesine dair kamun ta
sarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki sekilide de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Çorum 
Hasan Kor'kmazean İhsan Tombuş 

Konya İzmir 
Bahri Dağdaş , Şükrü Akikan 

«Madde 2. — Topralk ve topografya özellik
leri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebe
biyle Ekolojik, teknik ve ekenomik şartlar ba
kımından kültür bitkileri yetiştirilmesine elve
rişli olmayan; toprak ve su muhafazası tedbir
lerinin alınması ve birim alandan azamî verim 
elde edilmesi yalnız orman örtüsü teşkili sure
tiyle .mümkün olan her türlü bitki örtüsüne sa
hip veya örtüsüz araziler; 

Yanan orman sahaları, 
Orman sayılır. 
Buna göre; 

. a) Teknik, eikonomik ve ekolojik bakımlar
dan gerekli şartları haiz olan ve üç hektardan 
büyük delicelik, sakızlılk ve harnup] uklar veya 
diğer yabanî meyve ağaçlikları; 

b) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımın
dan gerekli şartları haiz olan, tesis edilmiş aşı
lı zeytinlik, aşılı (kestanelik, emekle yetiştiril
miş fındifchk, çay ve narenciye bahçeleri ve her 
nevi meyvaliklar; 

c) Devlet ormanlarının dışında bulunan 
parklar; 

d) Devlet ormanları dışında bulunan şehir, 
kasaba ve köy mezarlıklarındaki her nevi ağaç
lıklar, 

e) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki 
ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağae nevi
lerin bulunduğu yerler. 
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f) Ekolojik - tdknilk ve ekonomik şartları 
haiz ve ziraat yapılmakta olan üç hektardan 
büyük ziraate elverişli safralar, 

g) 'Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve 
yüz ölçümü 3 hektardan yıılkarı bulunmayan sa
hipli arazideki her nevi orman ağaç ve ağaççığı 
toplulukları, 

h) iSahipli arazide ve muhitin hususiyetle
rine göre yetişımiş veya yetiştirilecek fıstık çam
lıkları, palamut meşelikleri, 

ı) Ekolojik şartlara göre teknik ve ekono
mik olarak: kültür bitkileri yetiştirilmesine uy
gun olan sazlık, makilik, fundalık ve çalılıkla
rın kapladığı saha; 

i)1 Şehir, kasaba veya köy iskân topluluğu 
içinde kalan yerler, 

Onman sayılmaz. 
Ancak, onman ağacının, orman ağacı sayıl

mayan ağaç ve ağaççıklar içindeki nispeti, iş
tirakte % 30 ve kapalılıkta % 10'nun, 

Orman ağaççığının, orman ağacı sayılma
yan ağaç ve ağaççıklar içindeki nispeti igit'iraik-
te % 50, kapalılıkta % 30 un, 

Altımda bulunduğu sahalar; bu maddemin 
tarif kısmının birinci fıkrasına göre değerlen
dirilir.» 

BAŞKAN — E teindim, bu önerge grup adına 
verilmiştir, tamamlamış oluyorum. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Balkan, müsaade eder misiniz bir hususu arz 
'etmek: istiyorum? 

İBAŞiKAN — Efendim, önerge verilmiş, cku-
tuyoiTiım şimdi. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Bu öner-
<gc 2 nci madde ile ilgili değil, Orman Kanunu
nun 1 nci maddesini değiştiren bir önergedir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge verilmiş, oku
yoruz. 

.-Diğer önergfc-yi takdim ediyorum. 

'Yülldsdk Başkanlığa 
Müzakere edilen tasarının 2 nci maddesinin 

geçici 1 nci maddeye göre yapılacak belirtme
lerde «ıBu maddede yazılı hükümleri uygulama
ya Orman Balkanlı ğı yetkilidir» fıkrasının 
'maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya - Kastamonu 
İhsan Ataöv Sabri Keskin 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) 

ve (b) vie dördüncü fıkralarının aşağıdaki şe
kilde kabul edilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Madde 2. 
a) İmar ve İskân edilerek devamlı ürün 

alman verimli kültür arazisi haline gelmiş tar
la, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım 
alanlarıyle hayvancılıkta kullanılmasında top
lum yararı bulunan otlak, kışlak, yaylak haline 
gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Fıkra 4. — Evvelce sınırlanması yapılmış ve 
fakat yukarıdaki (a) ve (b) fıkraları hükümle
rinle uymadığı Onman Bakanlığınca anlaşılan 
veya (a) ve (b) fıkralarında ismi geçen arazi 
veya yerleşim sahaları sahipleri veya kullanıcı
larının. itiraz veya talepleriyle yukardaki (a) ve 
(h) fıkra hükümlerine uymadığı mahkeme ka-
rarıyle tâyin ve tespit edilen, sınırlamaların dü
zeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç 5 yıl içinde Orman Kadast
ro koımisyonlarınca yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 6831 

sayılı Kanunun 2 nci maddesinin, 
(a) bendindeki «Orman bütünlüğünü boz

mayan» tabirinin çıkarılmasını arz ve teklif 
eder önergemi izah için söz rica ederim, 

Kastamonu 
Mehmet Sıeydibeyoğlu 

YükS'Ck B a sıkan 11 ğ a 
2 nci maddenin yedinci fıkrasının aşağıda 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

'Saygılarımla, 
Kırklareli 

(Mehmet Atagün 
«Madde 2. — Fıkra 7. — Orman kadastrosu 

veya orman sınırları dışına çıkarana işlemleri 
kesinleşmemiş sahalardaki ihtilâflarda; ihtilaflı 
yerin yukardaki fıkra hükümleri ölçüsü içinde 
orman olup olmadığı, orman kadastro komisyo
nunda görevli yüksek orman mühendisi, yüksek 
ziraat mühendisi ile o çevrenin il genel meclisi 
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üyelerinden teşekkül eden bilirkişi heyetine in-
cfeletilerek hükme bağlanır.» 

(Sayın Başkanlığa 
iGörüştüğümüz kanun tasarısının madde 2 

deki «Bu madde hükümleri yanan orman saha
larında hiçbir surette uygulanmaz» fıkrasının 
çıkartarak «Yanan ormanların yerinde yeni or
man yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit ta
rım ve hayvancılık yapılamaz» cümlesinin ilâve 
^edilmesini arz ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Konya 

[Baha Müderris'oğlu 

(Millet Meclisi "Başkanlığına 
Maddenin (b) fıkrasındaki parantez içindeki 

cümlenin çıkarılmasını arz ederim. 
•Samsun 

Yaşar Akal 
ıSayın Başkanlığa 

Görüşülen tasarının 2 nci maddesinin onun
cu satırından başlayan fıkranın maddeden çıka
rılarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

(Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

«Evvelce sınırlanması yapılmış olan arman 
sınırlamaları, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde orman ka-
datsro komisyonlarınca (a) ve (b) fıkralarına 
göre yeniden yapılır.» 

•Sayın Başkanlığa 
«Orman sınırları dışına çıkarılır» tabirinin 

«orman sınırları dışında bırakılır. Evvelce or
man sınırı içinde alınmış ise orman dışına çı
karılır» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilmek is

tenen 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(b) bendinden sonra gelen fıkranın, «Evvelce 
sınırlaması yapılmış ve fakat yukarda/ki fıikra 
hükümlerine uymadığı Onman Bakanlığınca» ta
birinden sonra «ıbizzat veya ilgilinin müracaatı 
üzerine yaptırılan tetfcikatla anlaşılan» şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce orman sınırlamalarının yapılması 

sırasında bâzı tapulu araziler, orman tahdit ko
misyonlarınca orman sınırları içine alınmış ve 
bundan haberdar olmayan tapu sahiplerinin iti
raz süresini geçirmeleri nedeniyle bu sınırlama
lar kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Bu gibi yerler, sınırlamanın düzeltilmesi ha
linde orman sınırları dışına çıkarıldığı takdir
de, bir istimlâk ve devletleştirmeye konu bu
lunmamasına rağmen Hazineye bırakılacaksa, 
Anayasanın himayesinde bulunan mülkiyet hak
kı bir defa daha zedelenecektir. 

Ormanların tahdidi sırasında bundan haber
dar olmamış, gayrimenkulunu göstermemiş, ta
pu senedini ibraz edememiş, bu sebeple orman 
tahdit komisyonlarınca orman arazisi olarak or
man sınırları içine alınmış ve itiraz süresi için
de itiraz edileımeyerek sınırlama kesinleşmiş ise, 
itiraz vaki olsa idi bu tapulu yerin mahkeme
lerce tahdit dışında bırakılacağını kabul etmek 
zorunluğu bulunduğundan, halen orman sınır
ları dışına çıkarıldığı da nazarı itibara alınarak 
böyle yerlerin tapu sahiplerine iadesini kaibul 
etmek gerekmektedir. 

Evvelce tapulu olup da açıklanan şekilde 
orman sınırları içine alınmış bir yer ile eskiden 
beri orman olan ve 15 . 10 . 1961 gününden ön
ce bilim ve fen bakımından orman niteliğini ta
mamen kaybetmiş bulunan bir yer, orman sınır
ları dışına çıkarıldığı takdirde aynı işleme tabi 
tutulup, tapu sahibinin mülkiyet hakkı gözö-
nünde bulundurulamaz ise, her iki yer de Hazi
neye bırakılırsa, hukuk devletinde bunun sa
vunma olanağı mevcut değildir. 

Bu nedenle, istimlâk veya devletleştirmeye 
konu olmamış ve bugün orman sınırları dışına 
çıkarılmış tapulu gayrimerikullerin Hazineye 
değil, tekrar eski tapu sahiplerine intikallerine 
imkân vermek maksadıyle, görüşülmiefcte olan 
2 nci maddenin; 

«Evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yu-
kardaki fıkra hükümlerine uymadığı Onman Ba
kanlığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç on yıl içinde orman kadastro komisyon
larınca yapılır» fıkrasına; 

«Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına 
çıkarılan yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş 
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tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahipleri
ne intikal eder» cümlesi de eklenmek suretiyle 
'değiştirilmesini saygı ile. arz ve teklif ejderim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Millet M'teclisi Sayın Başkanlığımı 
(>8.'>1 sayılı Orman Kanununun 2 noi madde

sinin (a) fıkrasının ikinci satırın sonundaki 
«zeytinlik» kelimelerinden sonra «fındıklık ve 
fıstıklık» kelimelerinin ilâvesini saygılarımla 
arz ederiz. 

Tokat Siirt 
Hüseyin Atol)a s Zeki Oeliker 

Kastamonu Sivas 
Hasan Tosyalı Ekrem Kangal 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Millet 'M'teclisi Başkanlığına 
Oörüşülmekfe bulunan 68.'11 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının, 2 nci maddesi (a) fıkrasındaki «zey
tin lilk» ikiel im esinden sonra «fındıklık» kelimesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Holıı Kastamonu 

Halil İbrahim (lop Sabra Kesicin 

Yüksek iBaşlkanlığa, 

'Onman kanununun tadil tasarısının 2 nci 
maddesinin (to) bendi ikinci fıkrasındaki, «en 
geç on yıl» kelimelerinin «en geç beş yıl» olarak 
değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanunu tasarısının 1 nci 

maddecinde yer alan 2 nci maddedeki «en geç on 
yıl içinde» ibaresinin «en geç beş yıl içinde» biçi
minde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Kesit Ülıkcr 

'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Kanununun 2 nci maddesinde son fık
rasındaki «alttı ay» ibaresinin üç ay biçiminde 
de ğişti r i 1 n ı es i n i ön e ri r i m. 

İstanbul 
Kesit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 2 nci 

maddesine (e) bendinin ilâvesini arz ederim. 
Kars 

Musa Doğan 

Madde 2. — e) Dağ köyleri orman içi köy
leri kapsamına girer. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanununun 2 nci maddesine aşağıda

ki fıkranın eklenmesini öneririm. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Bu madde uygulanması nedeniyle orman re
jimi dışarısına çıkarılan alanlar, Toprak Refor
mu kanununda belli edilen esaslar dairesinde 
kullanılır. 

iSaym Başkanlığa. 
Orman Kanununun 2 nci maddesine bir fık

ra ilâvesiyle, muayyen yerlerde fundalık mev
kilerden orman içerisindeki köylülere bir mik
tar mülkiyet hakkı tamum ası. 

•Önergemi izah edeceğim. 
Tokat 

Mehmet Kaz ova 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, mad
de üzerinde 20 önerge var. Önergelerin Komis
yona verilmesini talebediyoruz efendim. 

tBAŞKAN — Önergeleri Komisyona istiyor
sunuz... Maddeyle birlikte mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Evet. 

BAŞKAN —- Efendim, Komisyon, madde 
üzerinde verilen önergelerle birlikte maddeyi 
Komisyona istemektedir. 

Bu isteği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, önergelerle 
birlikte madde Komisyona verilmiştir. 

MIEHMET ATAGÜN (Kııklareli) — Sayın 
Başjkamm, önergeler Komisyona madde metniy
le birlikte verildiğine göre, Komisyonun, topla
nıp önerge sahiplerine herhalde haber vermesi 
gerekir. 

BAiŞKAN —• Buyurduğunuz husus İçtüzük 
gereği. Komisyon gereğini yapacaktır. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
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ÎKINCÎ FASIL 

I 

Devlet Ormanları 

Orman Kadastrosu 

Madde 7. — Devlet ormanlarının kadastro
su ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulu-
nan her çeşit taşınmaz malların ve diğer orman
ların Devlet ormanları ile müşterek sınırla finin 
tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları 
tarafından yapılır. 

Onman kadastro komisyonlar]; Orman Ba
kanlığına atanacak orman kadastro işlerinde ça
lışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuru
luşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir Or
man Yüksek Mühendisinin Başkanlığında Or
man Bakanlığınca atanacak, Hukuk Fakültesi 
mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mü
hendisi veya orman mühendis muavini veya en 
az 10 yıl hizmet görmüş orman teknikeri, bir zi
raat yüksek mühendisi ile orman kadastrosu ya
pılacak ilin, daimî encümenince il genel meclisi 
üyeleri arasından seçilecek bir üyeden kurulur. 

(Adalet Bakanlığınca atanmış, halen bu ko
misyonlarda görevli hukukçu üyelerin ilik ata
ma ile ilgili olarak açılmış dosya ve sicilleri üç 
ay içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakan
lığına devredilir. 

(Komisyon Başkanının yokluğu halinde or
mancı üye Başkana vekâlet eder. 

Komisyon emrine lüzumu kadar teknik ele
man ve memur verilir. 

Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç or
man kadastro ekibi bulunur.. 

Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığın
ca atanacak bir orman yüksek mühendisinin ve
ya orman mühendis muavininin veya en az beş 
yıl hizmet görmüş bir ormıan teknikerinin Baş
kanlığında, bir oranan yüksek mühendisi veya 
orman mühendis muavini veya orman teknikeri 
ile beldelerde belediye encümeni, köylerde köy 
ihtiyar kurulunda aralarında seçilecek bir üye
den kurulur. 

Komisyonlar veya bunlara bağlı orman ka
dastro ekipleri arazideki çalışmaları sırasında 
beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihti
yar kurulları tarafından seçilecek bilirkişilerin 
bilgisinden de faydalanırlar. 

Bunların gününde ve yerinde hazır bulunma
maları halinde komisyon ve ekipler lüzum gör
dükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler. 

Yasalk bölgelerdeki ormanların kadastrosu 
sırasında Millî Savunma Bakanlığınca bir tem
silci bulundurulabilir. 

İBAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
isteyen saym arkadaşlarıma söz vereceğim. 

ZEKİ OELİKER (Siirt) — C4rup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
buyurun Sayın Oeliker. 

D. P. GRUBU ADİNA ZEKÎ OELfliKER (Si
irt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

6881 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesiyle ilgili tasarının 7 nci 
maddesi üzerindeki .Demokratik Parti görüşleri
ni arz etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunuyorum. 

2 nci maddenin görüşülmesi sırasında muh
telif siyasî partilere mensup bâzı arkadaşlar, ge
rek kişisel, gıerekse partileri adına kanaatlerini 
bu kürsüden ifade ettiler. 

Dikkatinizi şu hususa çekmek isterim: Hü
kümetin tedvin ettiği 7 nci maddede, Anayasa
mızın 1:31 nci maddesinin değişen 5 nei fıkra
sına uyg-un tarzda, orman rejimi dışına çıkarıla
cak olan, ilmen ve fennen 1961 yılından evvel 
orman niteliğini kaybetmiş olan sahaların tespi
tinde orman teknik elemanlarının kanaat ve mü-
şahadielerine pek haklı olarak büyük bir ağırlık 
vermiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, her ilmin muhakkak
tır ki, mütehassısları vardır ve bu mütehassıs
ların da müşahade ve görüşlerine hürmet etmek 
meöburiyöti de vardır, ama arkadaşlarım, 2 nci 
maddenin görüşülmesi sırasında âdeta orman 
mühendislerinin, orman teknik elemanlarının or
man köylüsüyle devamlı surette karşıkarşıya 
•bulunduğu vakıasını ortaya koymuş durumda
dırlar. Bunda haklıdırlar. -Dıaimî surette orman 
teknik elemanları orman köylüsünün sosyal, 
ekonomik meseleleriyle girift vaziyettedirler. 
Ayrıca, ormancılık hizmetlerinin görülmesin
de de ellerinden gelen büyük gayreti sarf etmek
tedirler. 

Ancak, bir hususun gözden kaçmaması ica.be-
• der. Bugünkü orman kuruluşu müntesipleri- el

lerinde mevcudolau mevzuata göre amel etmek 
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nıedburiyetini de hissetmektedirler. Hiçbir za-
cman bir orman mübenıdisi, daimî surette haşır 
neşir olduğu bir kitlenin kalkman amasını arzu
lamaz. Kaldı ki, bâzı arkadaşlarım işi daba ile
riye götürdüler; orman mühendisini sanki baş
ka bir .mıeimleıketlten ilthal olmuş ve bu işle iştigal 
eden bir şahıs'gibi göstermek: istediler. 

iParlâmentoya intisatbetimedcn evvel bu mes
leğin bir müntesibi olarak ifade edebilirim ki, 
kalkınmamış sayısız ıstırapları olan, sosyo - eko
nomik yönden, meselelerine Devletçe gereği ka
dar el uzatılaımıayan bu zümrenin ıstırabını bir 
•orman mühendisi olarak her gün, hattâ her sa
at kendi vicdanımda, kendi iz'anımda hissetmiş 
bir arkadaşınızım. Ve eminim ki, her orman mü
hendisi, her orman teknisyeni arkadaşımı da ay
nı duygularla meşbudur. 

OBâzı arkadaşlar, «Ormanı mı tercih edelim, 
vatandaşı mı tercih edelim? kararsızlığı içinde
dirler. Bek tabiîdir ki, vatandaşın hayatiyetinin 
temini için elzem olan ormanı da, bizim için lâ
zım olan orman köylüsünü de bir arada mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz, orta yolu bulmak mec
buriyetindeyiz. 

iSosyo - Ekonomik yönden, Türkiye'de mev-
cudolan köylere nispeten, geri kalmış orman 
köylüsünün kalkınmasının, tamamen Orman Ba
kanlığı ve orman kuruluşları marifetiyle hal 
çaresinin bulunması keyfiyetinin arzu edilmesi 
de yeterli bîr öneri değildir. 

Öteden beri bu mevzu, bu şekilde istenmiş, 
bu mevzu bu şekilde Önerilmiş ve bu tarzda yü
rüdüğü için Orman Bakanlığının gücünü aşmış 
ve bunun için de maalesef yine fakir bir orman 
köylüsüyle karşılkarşıya bulunma durumunda 
olduğumuzu ifade etmek isterim. 

6831 sayılı Orîman Kanununun muvakkat 1 
nci maddesinin kaldırılması için bâzı arkadaşla
rın tanzim ettikleri bir önergeye, bir zühul ese
ri ve acele ile imza attım. Ancak duruma mut
tali olduktan sonra önerge muameleye konma
dan imzamı geri aldım. İmzamı geriye alış ne
deni şuydu: Çünkü 6831 sayılı Orman Kanunu
nun muvakkat 1 nci maddesinin tamamen meri
yetten kalkması halinde, ormanları tespit ede
cek; elemanların seçiminde bağımsız Türk adli
yeleri büyük bir zorluk içerisinde bulunacaklar. 
İBen inanıyoınım ki, bugünkü tatbikatta, daha 
doğrusu bu maddenin tatbikatında orman tek

nik elemanı - ehlivukuf vazifesini deruhte etti* 
ği bu sırada - vicdaniyle, ilmiyle, fenniyle haş
haşa kalarak hiçbir tesirin altında bulunmaya
rak bu vazifesini deruhte etmektedir. 

Ancak, pek tabiîdir ki, bu maddenin uygu
lanmasında zaman zaman müşahade edilen ve 
miktarı 1/1000 dahi olamayacak durumda olan 
yanlış tatbikatlar, bissî tatbikatlar da vardır. 
Âmme efkârını tatmin babında, davacı olanın 
ehlivukuf olmama keyfiyetini bertaraf etmek 
için, muvakkat 1 nci maddeye yeni bir şekil ver
me durumunun da mevzuubahis olması icabet-
tiğini ifa.de etmek isterim. Ama bu ehlivukuf 
müessesesinin, mevzuulbahsolacağı yerde, bu iş
te istihdam edilecek şahısların, ister serbest ol
sun, ister Devlet sektöründe çalışmış olsun, be-
hemahal orman mühendis yahut da mühendis 
muavinlerimden Veyahut.da teknikerlerinden ol
ması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bu ka
nun, yıllar yılı mülkiyeti ürerinde daha doğru
su zilyedinde bulunan ve başkaca geçim kayna
ğı olmayan orman köylüsünün mülkiyeti üze
rinde gereği kadar hak iddia edebilmesi için, 
orman köylüsüne büyük bir ferahlık getirecek
tir. 

Orman köylüsü, bugüne kadar tescilli olma
yan ve üzerinde tasarrufta bulunduğu orman 
içinde öteden beri açılmış olan sahalar üzerinde 
entanısif bir tarım işletmeciliğine gidememiştir; 
bu vesile ile Devletin destek kredilerinden mah
rum kalmıştır. 

iBu kanun kısa bir sürede çıkarılmalıdır. 7 nci 
maddede ifade edilen 10 yıl, 5 yıla indirilmeli
dir. Ancak, bu hususun gerçekleştirilmesi için, 
Sayın Bakanlıktan soruyoruz: İmkânları ne ola
caktır? Çünlkü 10 yıl iken 5 yıl diyoruz; fakat 
şunu da biliyoruz ki, 40 yıldan beri tahdidi ya
pılan Tüıfc ormanlarının ancak 1/3'ünün tah
didi yapılmıştır. Evet, söyleniyor, «fıoteğraımet-
riık usullerle bu işi süratlendireceğiz» diyorlar. 
Ancak, yine bundan da emin olmadığımı üzüntü 
ile ifade etaııcik isterim. Bu vesile ile Yüce Mec-
lisi saygı ile selâmlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çe-
liker. 

M. G. P. Grubu adına Sayın Tosyalı, buyu
runuz efendim. 
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M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok 
değerli arkadaşlarım, 

Millî Güven Partisi grubu adına müzakere
sini yaptığımız madde hakkındaki görüşleri-
ımizi arz edeoeğim. 

Muhterem arkadaşlarım, M. G. P. olarak 
• inanıyoruz ki, ormanı korumanın, ormanı ge

nişletmenin esas şartlarından birisi; orman için
de ve civarında bulunan orman köylüsünün or
man teşkilâtını sevmesi, sayması, ormanı sev
mesi, onu bir nimet kaynağı olarak bilmesidir. 
Köylüye bu inancı, bu güveni vermemiz her şey
den evvel mühimdir. Bugüne kadarki, orman 
kanunlarının tatbikatında maalesef Orman ka
nunları tek taraflı olarak hazırlandığı için, 
köylü hasım olarak karşıya alındığı için, yalnız 
orman koruma psikolojisi içerisine girildiği 
için, çamı elbette seviyoruz, memleketin ziy
neti, her şeyidir ve fakat insandan önce gör
düğümüz için, ormanı milletin yararına, için
de bulunan orman köylüsünün yararına değil 
de yalnız orman idaresinin kullanma sahasıy-
mış gibi bir zihniyet içerisinde işletildiği için 
köylü, daima ve daima hasım görülen hakir gö
rülen, hakkı yenmeye mahkûm ve ezilmeye 
mahkûm bir şahıs olarak görüldüğü için orman 
köylüsü de orman teşkilâtını sevmemiş, onu 
hasım kabul etmiş ve ormanı bir nimet kayna
ğı, tabiatı güzelleştiren, yüzyıllar boyunca dağ 
başlarında vatan edindiği yerlerde oturmaya 
imkân veren bir nesne olarak maalesef göreme-
ımiştir. Köylü için orman bir refah ve saadet 
kaynağı olması lâzım gelirken, Orman Kanunu
nun tek taraflı olarak 'hazırlanışı ve tatbikatı 
da merhametsizce köylü aleyhine yapıldığı için 
15 000 orman köyü, 10 milyon orman köylüsü 
bugün tarihte hiçbir insan zümresinin mâruz 
kalmadığı ıstırap, işkence ve hattâ diyebilirim 
ki, bir zulüm idaresi altında inlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir kimsenin 
gücü orman köylüsünün içinde bulunduğu du
rumu tasvir etmeye yetmez. Onu mutlaka yerin
de görmek lâzım. Maalesef orman teşkilâtında 
çalışan arkadaşlarımız dağ başlarında binbir 
türlü müşkülât içerisinde orman köylüsüyle her 
gün beraber' bulunmalarına rağmen 6831 sayılı 
Orman Kanunu köylüye ormanı sevdirmeyen, 
ıköylüyü orman teşkilâtına düşman eden bir 
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j kanun olmuştur. Bilhassa bu kanunun tatbika
tını sağlayan 180 sayılı uygulama talimatı ta-
mamıyle orman köylüsünü ormancıya ve orma
na düşman eden bir tatbikat getirmiştir. 

Şimdi, M. G. P. grubu olarak bu maddeyle 
ilgili olarak şu hususları belirtmeyi çok lüzum
lu görüyoruz: 

iSevgili arkadaşlarım, teklif edilen bu ka
nun hakikaten bugüne kadarki, ıstırabın hiç 
olmazsa bir kısmını dindirecek durumdadır. 
Kanun bu haliyle veya değerli arkadaşlarımızın 
önergelerinin ışığı altında ıslah edilmiş olarak 
çıkartıldığı takdirde çok iyi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir vilâyet
te, meselâ, benim seçim bölgem olan Kastamonu-
da 43 000 orman köylüsü, yok senin tarlan or
man içindedir, yok değildir, diye -mahkemelerde 
sürüm sürüm sürünmektedir. Kastamonu'nun 
13 ilçesindeki mahkemelerden hangisine gider
seniz gidiniz, orada o gün mahkemesi olan 100 
kişiden 95'i ormanla ilgilidir. Bunun da her hal
de % 50'si, yok tarlan orman içindeydi, değil
di, nizamdan, % 45'i de ormandan ağaç kestiği 
için 'mahkemelik olmuş kişilerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu insanların hep
si fakir kimselerdir, üzerlerinde yırtık elbi
seler vardır; iki günlük yoldan gelmiştir, yağ
murda ıslanmıştır, otel parası veremeyecek du
rumda olduklarından han köşelerinde yatacak
tır, aç kalacaktır. Bir yük odun kesmiştir veya 
'evinin damı akmıştır, ormandan .bir tahta ve
ya bir direk temin etmiştir ve bu yüzden mah
kemeye düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, üç sene içinde bu 
konuda, en az 1 500 mektup aldım. Bu vatandaş
larımızın muhakemeleri yedi senedir sürer, gi
der. Nedendir, bu? Bir zulüm idaresi manzarası 
veren bu kötü idarenin tek bir sebebi var, or
man teşkilâtı karşısına orman köylüsünü bir 
hasım olarak almıştır ve Orman Kanunu tek ta
raflı olarak çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, orman köylüsünün 
ihtiyacı, marangozun ihtiyacı, köy okulunun 
ihtiyacı aylarca ve aylarca verilmeyecek, bir 
vilâyetten, Kastamonu'dan 40 000 kamyon, yani 
2 milyon metroküb kereöbe Kastamonu hudut
ları dışına çıkacak, böylece 1 200 köy muhtar
lığı, 4 500 köy mahallesi odun alamayacak, ka
sabalarda vatandaş şu anda odun bulamaya-
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eak, zatî kereste ihtiyacını temin edemeyecek, 
orada sanatını icra eden bir marangoz ihtiyacı 
olan keresteyi dışarıdan gelen tüccardan daha 
fazla para ile satına'Imak mecburiyetinde kala
cak. 

Bu nasıl is, arkadaşlar? Bundan daha büyük 
insafsızca bir şey olamaz. Orman köylüsü or
manın içinde yaşayacak, kuyruklu İmpala ara
ba ile gelen tüccardan ihtiyacı olan keresteyi 
pahalı .bir fiyatla satmalacak.. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlara se
bep (mevcut Orman Kanununa göre davacının 
da, şahidin de, ehli vukufun da, iddiacının da 
ormancının olmasıdır. Bütün bu felâketin tek 
sebebi, tek taraflı hazırlanmış olan kanun ve 
bu kanunun uygulanması için çıkarılan 180 sa
yılı tamimdir. Burada şikâyet eden ormancı, 
şahit olan ormancı, davacı olan da ormancı, o 
zaman yandı köylü. 

Sevgili arkadaşlarım, böyle şey olmaz. Bu, 
insan haklarına aykırıdır. Biz M. G-. P. olarak 
bu hususun insan haklarına, temel hukuk kaide
lerine ve Anayasamıza aykırı olduğunu iddia 
ediyoruz. Bunun mutlaka düzeltilmesi lâzımdır. 

Bir orman köylüsü «Ben o gün orada değil
dim, İstanbul'da hastanede yatıyordum» diyor. 
Buna rağmen eğer orman bakım memuru ona 
kızıp daha evvel «Oradaydı» şeklinde bir za
bıt tutmuşsa, vatandaş ne mekân şahidi göste
rebiliyor, ne zaman şahidi gösterebiliyor. Böy
le bir muhakeme olamaz arkadaşlar. 

'Muhterem arkadaşlarım, grup adına konuş
mamın çerçevesine bir parantez içinde şu hu
susu almak istiyorum : Kasta m onunun Çatal-
zeytin, Bozkurt, İnebolu, Cide, Azdavay ilçe
lerinde köylünün hepsi yıllar boyunca orman 
içinde yaşar. Her zaman bu 'kürsüden Yüksek 
Heyetinizin bilgilerine arz ettiğim, (gibi 66 000 
nüfusu, 147 tane köyü bulunan bir ilçenin hu
dutları dahilinde 10 dönüm büyüklüğünde düz 
bir tarla yoktur, hepsi, bayırdır. Buna rağmen 
orada 66 000 orman köylüsü yaşar. Birgün or
mancı çıkmış «Buranın hepsi ormandır» demiş, 
o tarlalar ellerinden alınmış. Adamın bayırdaki 
tarlası tapulu, zilyet!i. Oraya ekim yapamazsa, 
iki sene içerisinde orası orman oluyor. Adam 
köyünden ayrılıp bir yere çalışmaya gitmişse, 
dönünce orası hakikaten orman oluyor. Ben 
gözlerimle gördüm, arkadaşlar. Şimdi, tapulu, 
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zilyetli olduğu halde «Burası ormandır» diye 
•elinden tarlası alınmış ve fakat istimlâk edil
memiş, ücreti verilmemiş. Şimdi, hayvanı so
kulmaz, evi yapılmaz, büyük bir ıstırap içerisin
de. Şimdi meseleye geliyorum: Bu tek taraflı 
uygulama ve hareket tarzına son verilmelidir. 

Şimdi, orman kadastro komisyonu var. Bu 
komisyon yalnız ' ormancılardan müteşekkil 
arkadaşlar; veteriner yok içinde, ziraatçi yok 
içinde... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Var ca
nım var!.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Efendim 
«bir ziraatçi bulunur» diyor, ekseriyet oıiman-
cıda olduktan sonra yine bugünkü feci, ıstırap 
verici zulüm verici durum devam edecektir. 
Hâkimi de, savcısı da, şahiti de ehlivukufu da 
ormancıdan müteşekkil olacak demektir; bizim 
şikâyetimiz bundan. Bu iş halledilmeden, hâki
mi, savcısı, ehlivukufu, şahiti ormancı olacak 
ondan sonra biz bu işte hak arayacağız, ada
let arayacağız; mümkün değil. 

Şimdi, orman kadastro komisyonlarında 
ormancı ekseriyeti olmamalıdır. Bir hukukçu 
onman kadastro komisyonu başkanı olmalı, ya
rısı ormancılardan diğer yarısı da veteriner
den, ziraatçisinden, il mahallî temsilcisinden 
teşekkül etmelidir; bu bir. 

İkincisi ;orman kadastro ekibi arazide fiili
yata geçecek ekiptir ki bu çok m,ühimdir. Bura
da da ormancı ekseriyeti olursa, başkanı or
mancı olursa yine bugünkü tatbikat, bugünkü 
adaletsizlik, bugünkü ıstırap devam edecek de
mektir. Bu komisyon için de, orman kadastro 
ekibi için de istirhamımız, bu komisyonun baş
kanı bir hukukçu olmalıdır, komisyon beş 'ki
şiden kurulmalıdır; ikisi ormancı, ikisi de or
mancıdan gayri köy muhtarı, ziraat odası tem
silcisi gibi o bölgeyi bilen köyün de hakkını 
düşünen insanlardan müteşekkil olmalıdır. Aksi 
takdirde bugünkü ıstırap devam edecek de
mektir. 

Sözlerimi toparlayarak huzurunuzdan ayrı
lırken Millî Güven Partisi Grubu adına tekrar 
'ediyoruz ve iddia ediyoruz ki, ormanlarımızı 
korumak vatanımızın her karış toprağını ko
rumak kadar mühimdir; bunda beraberiz. An
cak, ormanı koruyabilmek için, orman içinde 
ve civarında yaşayan vatandaşın orman ida-
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resini sevmesini temin etmek lâzımdır. İkincisi 
ormanı sevmeleri lâzım. Bu ika unsuru, orman 
için de ve civarında yaşayan halkımıza sev-
dirici kanunî tedbirleri almamız lâzımdır.. Bu 
tedbirleri değerli ormancı arkadaşlarımızın 
emirlerine tahsis ederek onları, hem vatan par
çası demek olan ormanlarımızı ve hem de mil
letimizin parçası demek olan orman köylümüzü 
koruyucu, eşit ve adaletli 'bir.icraata teşvik et
memiz gerekmektedir kanaatindeyiz. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Yüce He
yetinize saygılar sunarım. 

•BAŞKAN — ' Teşe'kkür ederim efendim. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Keskin, 

buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SABRI 
KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Daha önce tümü üzerinde grubumuz adına 
geniş konuşmalar yapıldığı için bendeniz ka
nun tasarısının tümü görüşüiüyormuşcasına 
meseleleri burada yeniden dile getirecek de
ğilim. 

Halen müzakere ettiğimiz 7 ııei madde ile il
gili olarak bir - iki endişemiz var, bunları bu
rada izah etmek istiyorum, buna ait bir de 
değişiklik, belki iki tane değişiklik önergesini 
Yüksek Başkanlığa takdim edeceğiz; bu öner
gelerin ışığı altında meselenin halledilmesinde 
büyük faydalar gördüğümüzü burada ifade et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müzakere et
tiğimiz 7 nci maddede iki tane komisyon kurul
ması derpiş edilmiş. Bunlardan birincisi, or
man kadastro komisyonları; beş üyeden teşek
kül ediyor: Bir orman yüksek ımühendisi başkan 
olacak, ikincisi bir hukukçu üye, üçüncüsü tek
rar bir orman mühendisi veya mühendis muavi
ni geliyor, dördüncüsü zirat mühendisi, beşin
cisi de hangi ilde bu kadastro faaliyeti de
vam ediyorsa o ilin ıgenel meclisi tarafından S 
vazifelendirilmiş bir mahallî üye oluyor. ! 

Muhterem arkadaşlarım, burada hukukçu j 
üyenin tayiniyle ilgili endişelerimizi benden i 
sonra söz alacak olan bir arkadaşım dile geti- \ 
recektir, buna ait grubumuzun görüşü açıklana- ! 
çaktır, o istikamette takrir de hazırlanıyor. Ben j 
bilhassa, orman kadastro komisyonlarının em- i 
rinde çalışacak olan çok miktarda, yeteri ka- \ 
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dar çalıştırılacağı kanun metninde ifade edilen 
orman kadastro ekiplerinin teşekkül tarzından 
bahsetmek istiyorum. 

Orman kadastro ekipleri, metinde bir orman 
mühendisi, orman mühendisi veya teknikeri, 
mühendis muavini diyor; üçüncüsü ise kadastro
nun yapıldığı yer belediye sınırları içerisinde 
ise belediye meclisi üyesi, köyde ise köy ihti
yar kurulu üyesi diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel görü
şen arkadaşımın da burada belirttiği gibi, biz 
bu komisyonlardaki ekseriyeti ormancılara ver
diğimiz takdirde bu işin altından kalkmamız 
mümkün değildir. Realist olmaya ' mecburuz. 
Madem ki, bilimi herşeye esas kılmak istiyo
ruz, ilmin gösterdiği mânada meseleleri objek
tif olarak halledelim diyoruz; ne dersek diye
lim, ne kadar objektif olmaya çalışırlarsa çalış
sınlar, orman mühendisi arkadaşlarımızın mu
ayyen meselelerde hislerin dışında kalması bu
güne kadar mümkün olmamıştır, bundan sonra 
da olacağı hakkında bizim için en küçük bir te
i n i n i mevcut değildir. Eşyanın tabiatına ay
kırıdır muhterem arkadaşlarım. 

Bu itibarla, biz Adalet Partisi Grubu ola
rak buraya müşahhas bir teklifle geliyoruz, 
diyoruz ki; bu orman kadastro komisyonları
nın emrinde çalışacak olan orman kadastro 
ekiplerinde bir orman mühendisi bulunsun, 
başkanı da olabilir, ikinci orman mühendisi ve
ya muavininin yerine buraya ziraat mühendi
sini almak mecburiyetimiz vardır, ziraat mühen
disi veyahut da ziraat teknikeri. Üçüncüsü de be
lediye encümen üyesi, belediye azası veya köy
de ise o mahallin temsilcisi olan köy ihtiyar 
heyetinden bir üye. 

Bu suretle, daha tarafsız, daha objektif bir 
tespitin yapılacağına inanıyoruz. Birinci kısım 
hakkında, orman kadastro komisyonları hak
kında da bir başka arkadaşım endişelerimizi, 
tekliflerimizi müşahhas olarak getirecektir. Bu 
hususu temine matuf olarak hazırladığımız 
önergemi de Yüksek Başkanlığa takdim ediyo
rum. Arkadaşlarımızın bu önergeme iltifat bu
yurmalarını hassaten rica ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Keskin. 
•Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Şener, buyurunuz. 
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IC. H. P. GRUBU ADINA AHMET ŞENER 
((Trabzon) — 'Sayın 'Başkan, .muhterem arka
daşlarım ; 

Görüşülmekte olan 6831 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi üzerindeki görüşlerimizi Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

'(Benden evvel görüşlerini ifade eden Ada
let Partisi Grubu sözcüsü arkadaşım konunun 
tam içerisinde idi, fakat daha önce konuşan ar-
'kadaşlarıimızın yaptıkları gibi madde müzake
resi vesilesiyle genel bir ıkonuşma yaparak grup
lar adına lokal bir politikaya bu kürsüde yer 
yoktur. Gruplar adına yapılan konuşmaların 
tümüyle mevzuu kapsaması lâzımdır, Türkiye 
çapında olur. Bu kadarını arz ederek sözüme 
başlıyorum. 

Burada 6831 sayılı Kanunun eski 7 nci mad
desi vardı. Fakat, her nedense bu Orman Ba
kanlığının - ki o zaman Tarım Bakanlığına bağ
lı adi - ıbunu yürütmesi imkânına sahiibdlaımamış-
tır. Nedeni, başta şu ıgelmiştir: «5 sene hâkim
lik veya avukatlık yapmış olan kişiler» den
miş idi. Bu zevatı bulmak mümkün değildi. 
Yani, 5 sene hâkimlik yapmış olan bir arka
daşın buraya atanması mümkün olamamıştı. 
Avukat dahi, 5 senelik bir avukatlık yaptıktan 
sonra artık kendine aidolan işgücünü ve tez
gâhını kurmuş, bir de bu Tahdit Komisyonları 
cazip bir halde olmadıkları için buraya bunu 
atayıp ve bunu Orman Bakanlığı, bugün suç
landırılan 'bu teşkilâtın bu imkânsızlıklarla bu 
vazifeyi yapmak imkânına sahib olamamıştır. 

'Sayın arkadaşlarım, ayrıca bir hususu be
lirtmek isterim. Benden evvel görüşünü beyan 
eden A. P. grup sözcüsü arkadaşım, ormancı 
'olmakla, ziraatçi olmakla - ki ben ziraatçiyim -
veya hukukçu ne olursa olsun bu memlekete 
'hizmet ederken mutlaka meslek taassubu için
de herkesi görmek mümkün değildir. Lütfetsin
ler, burada bulunan iki heyetin teşekkül tar
zında kolay temin -edilmesi 'bakımından Orman 
Bakanlığının kişilerine fazla yer verilmiştir. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Öyle şey mi olur ? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bir arka
daşım «Öyle şey ;mi olur?» diyor. Evet, öyle 
şey olur arkadaşım. Bu kanun da öyle olur. 
Bir orman Tahdit Komisyonunu vazifelendirir-

25 . 12 . 1972 O : .2 

ken, bir Bakanlığın Bakanına burada rey ve
rip, itimat beyan ettikten sonra, topuyla kendi
sine itimat etmek lâzımdır. O teşkilâtın bir 
kısmına rey vereceğim, diğer kısmına itimadım 
yoktur değil. Yani şimdiye 'kadar eğer muhafa
zakâr oluyorsa bu teşkilât, şimdiye kadar mu
hafazakârlığı görülmüşse ormanı sevdiğin-
dendir. Elbette o ormanı siz de, ben de onlar 
kadar sevmeye mecburuz. Ama, bunu aşırı de
recede vatandaşın aleyhinde kullandığı zaman, 
murakabeyi pekâlâ yapabilecek bir durumda
yız. Bunun sözlü sorusu vardır, yazılı sorusu 
vardır, gensorusu vardır. Getirip burada hal
letmek imkânına sahibiz. Ama, bunu söyler
ken - benim çok sevdiğim 'kıymetli arkadaşı
ma söyledim bunu -efendim biz bir tarafta 
ormancı koyalım, ziraatçı koyalım.. Tamam 
ben ziraatçiyim, hattâ teklifim vardır. Bir yer
de 10 senelik .müddet konmuş. Doğrudur. Per
sonel Kanununda hüküm vardır. Bir personel 
ancak 10 sene zarfında gerektiği kadar bir ni
teliğe ısahibolur, tecrübeye sahibolur. Devletin 
bir arazisini ormandır, değildir niteliklerini 
ortaya koyabilmek için teknik olarak bu ni
teliğe sahibolması lâzımdır. Mecburdur onu 
10 sene olarak koymaya. Noksan konmuştur-
ki, ben teklifini yapıyorum - Benim kana atıma 
göre 10 senelik ziraat mühendisinin de bu işi 
yapabileceğinin de kanısındayım. Buna ait 
de önerge vermişimdir. Ama, bir orman yük
sek 'mühendisinin başkanlığında veyahutta bir 
tane.. Hat tâ; sayın Millî Güven Partisi sözcüsü 
arkadaşım «zdraatçi yoktur, şu yoktur, bu yok
tur hep ormancıdır» demiştir. Bu komisyonda 
Millî 'Savunmadan bile temsilci vardır. Millî 

(Savunmanın zaten her zaman bulunmasına 
ihtiyaç yoktur. Bulunması lâzımgelen yerde bu
lunur. Deımekki ihatalı olarak düşünülmüştür. 
Neden? Mahrem olan veyahutta yasak olan böl
gelerde Millî iSavunnıa adına bize oranın özel
liğini anlatacak yetkili bir elemanın (bulunma
sını da şart koşmuştur. Ama, lütfediniz, benim 
hassas davranmak istediğim bir konu, burada 
•bir kanun yaparken ve o kanunu tevdi .ede
cek olduğumuz ister Orman Bakanlığı, ister 
Tapu Kadastro, ister Bayındırlık Bakanlığı ve
ya Karayolları, Adliye Bakanlığı neresi olursa 
olsun ona itimat etmek ,en azından vazifemiz
dir. Evvelâ itimat ederek vazifeyi verirsiniz, 
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bu itimadınız suiistimal edildiği takdirde onun 
çaresi bulunur. Ama, bugün peşinen siz orman
cıyı veya orman münfesihine diyeceğiz ki, ha
yır, bu tahdit komisyonlarının vazifelerini ya
pabilmek için vatandaşa bu konuda iyi dav-
ranmayacaktır, hasım, vaziyete gelmiştir. Hayır. 
öyle niye diyoruz arkadaşlarım? O orman için
de bulunan vatandaşa, sen krediyi veremedin 
ki, sen ona gerektiği kadar hayvancılığı ilerlet
mesi için kooperatifi kuramamışsmdır, gerekli 
fonları teşkil edememişsindir, ona sen yol yapa-
onamışsındır, ona okul yapamamışsındır, mahru
miyet içinde bırakımışsındır. Tek çaresi ormanı 
kesip kazanmasıdır. Evet, o zaman ormaııcıyle 
karşı karşıya gelip, birisi düşman, birisi onun 
karşısında muhasım olmuştur. Onun kabahatini 
bizde aramak gerekir. Biz bunları yerine getir
memişiz. Getirmediğimize göre şimdi yalnız 
ve yalnız bizim yapmadıklarımızı başkasında 
aramaya hakkımız yoktur. 

Benim kanım odur ki, yalnız ziraat mühen
disinin yerine, bulunmadığı yerde - her kaza
da bulunması mümkün olmayabilir, her bele
diye çevresinde bulunmayabilir - 10 senelik tec
rübe kazanmış bir ziraat teknisyenin de ilâve
sini istirham ediyorum. 

Görüşlerim budur, saygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 

— Devlet eleman bulamazsa, Devlet değildir o. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Atagün, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA MEH
MET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

6831 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
eden tasarı, hakikaten biran önce kanunlaşması 
ve orman köylüsünün ihtiyaçlarına bir nebze de 
olsa cevap vermesi bakımından süratle buradan 
geçmesi gereken bir tasarıdır. Yalnız, bu tasa
rının süratle geçmesini sağlarken, bâzı nokta
larda ileri de ıstırap kaynağı olmaması bakı
mından üzerinde durularak, tashihatm yapıl
ması lâzımgeldiği inancında bulundum. Bu mak
satla huzurunuza geldim, söz aldım. 

Üzülerek ifade edeyim ki; 2 nci maddenin 
müzakeresi sırasında da bizleri tatmin edecek 
şekilde, ne Hükümet, ne de Komisyon maruzat
ta, izahatta bulunmuşlardır. 

Kanunun, yani tasarının gerekçesini gözden 
geçirdim. Şimdi üzerinde duracağım bana göre 
çok ehemmiyetli bir meseledir. Vaktiyle bir 
müessese haline getirilmiş kadastro komisyonu 
içindeki hukukçu üyenin, hangi nedenle Adalet 
Bakanlığının tayininden çıkarılmış ve Orman 
Bakanlığının tayini şeklinde metne getirilmiş, 
bunu gerekçede bulmak mümkün değildir. 

Pek muhterem arkadaşlarım; şu müzakere
sini yapmakta olduğumuz 7 nci maddenin üze
rinde durulduğu zaman, iki hususu bizlere ge
tirdiğini görmemek mümkün değildir: 

Birincisi; bir hukukçu üyenin Orman Bakan
lığı tarafından atanmasına aidolan kısımdır. 

İkincisi ise; hakikaten metin iyi tanzim edil
miştir. Fakat, bir ormancının yerine bir ziraat 
teknikeri konsaydı, asıl orman komisyonuna 
muvazi olarak bu ekiplerin kurulması daha isa
betli olurdu. Bu hariç, kadastronun süratli 
bir şekilde yapılmasını sağlayacak, köylüye 
faydalı olacak şekilde metne alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi birlikte 7 nci 
maddenin gerekçesine bir göz atalım: 

«Komisyonda vazifelendirilecek hukukçu 
üyelerin, hâkim veya avukat olarak 5 yıl ça
lışmış bulunmaları şartının, tatbikatta bu üye
lerin tayininde yarattığı zorluk, kanunda yazılı 
nitelikteki hukukçuların genellikle branşların
da ön almış kimseler olması sebebiyle komisyon 
üyeliğine itibar etmemeleri; çok zaman bu kad
roların boş kalmasını ve hizmetin aksaması ne
ticesini doğurmaktadır. Esasen hizmetin arazi 
çalışmasını icabettirdiği niteliği de gözönünde 
tutularak, hukukçu elemanların Hukuk Fakül
tesi mezunu olması yeterliği öngörülmüştür.» 
denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu komisyonun bir 
kısım üyelerini bugünkü mevzuata göre Orman 
Bakanlığı; hukukçu üyesini de Adalet Bakan
lığı tayin eder. Bunun bir nedeni mevcuttur. Bu 
neden de şudur : 

Şu güne ve şu saate kadar, bütün konuşma
cı arkadaşlarımız Orman Bakanlığından dert 
yandılar. Hem davacı veyahut davalı, hem de 
bilirkişi hükmünü haiz bir durumu eemettiği 
için, söylenmedik veyahut söylenebilecek bütün 
sözleri ifade ettiler. Ama kimse bu komisyonun, 
bir nevi idarî değil, yarı kazaî görev yaptığını 
ifade etmedi. Bu komisyonda bitaraf olabilmesi 
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için, Orman Bakanlığının tayininde, tayin ede
ceği bir hukukçu üyenin daha bitaraf, daha me
seleye istikamet verecek şekilde bir müessese 
mevcut iken; hiç. bu nedene dokunulmamıştır. 
Bu tayin keyfiyeti de Orman Bakanlığı emrine 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sakıncalı ol
duğunu ifade ediyorum. Yalnız, Bakanlığın şu 
gerekçesine iltifat ediyorum. Deniyor ki «5 sene 
gibi bir hizmet ifa etmiş adliyecinin, kendi mes
leğinden ayrılıp gelmesi mümkün olmuyor. Bu 
nedenle de hukukçu üyenin tayini mümkün 'ola
mıyor.» Bu gerekçe yerindedir ve doğrudur. 
Ama, bu gerekçe ile Adalet Bakanlığından tayin 
yetkisini alıp, Orman Bakanlığına vermesinin 
bir gereği olmuyor. 

Ben istirham ediyorum. Hele Anayasanın 
131 nci maddesine şöyle bir göz atacak olursak; 
burada kanun vazıı Yüce Parlâmento orman 
mevzuundaki hassasiyetini, ilim ve fen bakı
mından da bir tarih koymak, 15 . 10 . 1961 tari
hini koymak bakımından, ormanları ne kadar 
muhafaza ettiğini görmemek mümkün değildir. 
Eğer - 2 nci maddede takririm vardı - söz almak 
imkânını bul saydım, burada lalettayin kimsele
rin de Orman Kadastro Komisyonunda çalışma
sının, hukuken ve Anayasaya göre mümkün ol
madığını ifade edecektim. İnşallah, takririme 
sıra geldiği zaman bunda da söz imkânını bu
lursam, ariz amik bunun nedenlerini ortaya koy
mak istiyorum. 

olarak açılmış dosya ve sicilleri üç. ay içinde 
Adalet Bakanlığından Orman Bakanlığına dev
redilir.» ibaresinin çıkarılmasını teklif etmiş bu
lunuyorum. 

Tekrar arz edeyim : Burada bütün maksa
dım, bu komisyonların daha bitaraf, daha bir 
kazaî görev yapan fonksiyonunu lütfen ihlâl 
etmeyelim. 'Bu mevzu üzerinde bugüne kadarki 
tatbikat, yalnız süreleri bakımından, yani ye
tişmiş hukukçular bakımından bir aksaklık te
min etmiştir, diğer hususta aksaklık temin et
memiştir. Adalet Bakanlığında yine hukukçula
rın tayini keyfiyetine iltifat buyurmanızı rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Atagün. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Komisyon ola
rak görüşümüzü belirtmek istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Komis
yon Başkanı Hüsamettin Başer buyurunuz efen
dim. (CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET SEYDİBEYOĞLÜ (Kastamonu) 
— Önergeleri de dinleseler hiç değilse, ondan 
sonra söz alsınlar efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bütün hatipler 
konuşur, ondan sonra komisyon söz alır, böyle 
tatbikatımız var. Her zaman konuşursanız ne 
olacak yani? 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Arkadaşların 
konuşmalarını dinleseler de öyle konuşsalar 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim yani, ben 
pazarlığını yapamam ki bunun. Komisyonun her 
zaman söz hakkı vardır. 

Sayın Komisyon, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri : 

Komisyon adına, iki arkadaşımızın itirazla
rını cevaplandıracağım. 

Bir kere sayın Atagün konuşmalarında, «Ne
den Adliye Bakanlığının tayin ettiği hukukçu 
buradan almıyor» diyor. 

Bir kere kanun tasarısı hazırlanırken, za
manın Adliye Bakanlığının Orman Bakanlığına 
yazmış olduğu yazıyı, burada okumak istiyo
rum. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Yazı ne 
ifade eder? 

Şimdi şu maddeye ait olan kısana gelince; 
Bakanlık ve Komisyon lütfetsinler, üzerinde 
hassasiyetle, durulsun. Bu orman tahdit keyfi
yeti ve tahdit edilmiş ormanların bir kısmının 
orman sahası dışarısına çıkarılması mevzuunun, 
yalnız Orman Bakanlığına verilmiş bir mevzu 
olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu
nun daha objektif, daha ilmî esaslara göre hal
ledecek bir ekibe ihtiyacın bulunduğu metinde 
mevcuttur. 

O bakımdan bendeniz, şu 7 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki, «Orman Bakanlığınca atana
cak hukuk mezunu» ibaresindeki, «Orman Ba
kanlığınca atanacak» tabirinin çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

Bir de, üçüncü fıkra olarak, «Adalet Bakan
lığınca atanmış, halen bu komisyonlarda görev
li hukukçu üyelerin, ilk atanıa işlemi ile ilgili 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Mü
talâalarını. 

BAŞKAN — Özünü söyleyiniz sayın Başer; 
yazı çok uzun gibi görünüyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Özü
nü söylüyorum. Yazı çok uzun olduğu için, yal
nız bu kısmını okuyacağım : 

«Hâkim ve avukat olmak koşulu kaldırıldı
ğına göre, hukukçu üyelerin Adalet Bakanlığın
ca atanmasına dayanak teşkil edebilecek bir se
bepte kalmamaktadır. Bu nedenlerle hukukçu 
üyelerin atanmaları yetkisini Adalet Bakanlı
ğına veren hüküm, tasarının 7 nci maddesinin 
7 nci fıkrasından çıkarılmalı ve halen görev 
yapan hukukçu üyelerin ilk tayin işlemi ile il
gili olarak açılmış dosya ve sicillerinin belli 
süre içinde Adalet Bakanlığından Orman Bakan-
kanlığına devrini sağlamak üzere tasarıya bir 
geçici madde eklenmelidir» der. 

Muhterem arkadaşlar; 3961 Anayasası ile 
Yüksek Hâkimler- Kurulu ve Yüksek Savcılar 
Kurulu kurulmuştur. Hâkimler nasıl tayin edil
diği, savcıların nasıl tayin edildiği Anayasa ve 
buna dayanılarak çıkarılan 45 sayılı Kanunla 
gösterilmiştir. Saniyen bu 7 nci madde, 6831 
sayılı Kanuna 1937 yılında 3116 sayılı Kanunla 
illâ ve edilmişti. O zaman Orman Bakanlığı 
yoktu, sadece bir umum müdürlüktü. Şimdi, 
Orman Bakanlığı kurulmuştur, Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Yüksek Savcılar Kurulu, sani
yen, Adalet Bakanı tayin ettikten sonra ne 
gibi bir takip yapılacak peşlerinden.. Diğer 
üyeler Onman Bakanlığınca tayin edildikten 
sonra hukukçu bir üyenin de elbetteki Orman 
Bakanlığı tarafından tayin edilmesinde hiç bir 
mahzur yoktur. 1937'deki şartlarla 1972'deki 
«artlar değişmiştir. 

Saniyen Sabri Keskin arkadaşımız da Or
man Kadastro ekiplerindeki iki ormancının 
çıkartılarak yerine ziraatçının alınmasını ile
ri sürdüler. 

Bir kere şunu ifade edelim ki buradaki ekip 
sadece tespit yapar. Ölçer, biçer şahısların bir 
itirazı varsa aynen Orman Kadastro Komisyo
nuna intikâl ettirir, hiç. bir kanar verme yet
kisi yoktur. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Ziraat 
Teknisyeni olursa ne mahzuru var, onu söyle 
bakalım. 
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BAŞKAN — Saym Keskin, bu tarzda sual 
soramazsınız efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar, ben kısaca 7 net 
madde üzerindeki anahatları belirteyim de ar
kadaşlarımız... 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Ziraat 
mühendisi olursa ne mahzuru var i . 

BAŞKAN — Sayın Keskin, sizi ikaz et
tim efendim, lütfedin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 
Efendim ziraat mühendisi veya onman mühen
disi olur, bu ölçme işi, teknik işi olduğu için.. 
Yani karar verme yetkisi... 

BAŞKAN — Sayın Başer, sizden rica edi
yorum, sayın üyelerin yerlerinden usul dışı 
sordukları sorulara cevap vermeyiniz efendim. 
Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Şim
di, 7 nci madde ile ne getirilmiştir? Arkadaş
larımız bu hususta bâzı tereddütler ileri sürdü. 
Bir kere; bu madde 1937 yılında tedvin edil
miştir. O zamanki şartlar ve çalışma usulle
ri değişmiştir. Bir kere bu madde ile Orman 
Kadastro Komisyonu kuruluyor. Bunun beş 
üyesi var, maddelerini saymayacağım. İkincisi; 
Orman Komisyonunun emrinde asgarî 3 orman 
kadastro ekibi vardır ve bu orman kadastro 
ekipleri de üç üyeden kurulur. Hükümetin 
bunu getirmekteki maksadı (3 ncü macTdenin) 
işlere sürat vermek, sıhhat vermek, ormanını 
kadastrosunu yapmak, taşınmaz malların hu
dutlarını tespit edip vatandaşları uzun müd
det adliye kapılarından kurtarmak: için getiril
miş yeniliktir. Saniyen Millî Savunma Bakan
lığı yine aynen maddede muhafaza edilmiştir, 
çünkü onunla ilgili olan hususlarda istişare 
edilmektedir. 

Orman Kadastro Komisyonu tetkik edildi
ği zaman, orman yüksek mühendisi, hukukçu 
üye, ziraat yüksek mühendisi, il genel meclisi 
üyesi.. Yine orada görülür ki ormancılar ek
seriyette değildir. 2 ormancı üye, 3, onun dı
şında meslekten olan üyeler. Bunlar 5 kişilik
tir ve burası karar organıdır. Orman ka
dastro ekibi ise sadece ölçümleri yapar, tespit
leri yapar, vatandaşların bîr itirazı varsa bu, 
rapora bağlanır ve günlük yapılan işler or
man kadastro komisyonuna verilir, ormian ka
dastro komisyonu vatandaşların itirazı varsa 
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bunları tetkik eder, gider mahallinde de biz
zat itirazları kendisi tetkik edip kararını ve
rir. Bu bakımdan; kadastro ekibiyle, orman 
kadastrosunun karar bakımından bir birine 
karıştırılmaması lâzımdır, ileride başka husus
lar gelirse ayrıca cevap vereceğiz, saygılar 
sunarım. 

İLYAiS KILIÇ (iSamsun) — Sual sorabilir 
miyiz efendim? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz efendim. 
Sayın Başer, soruları cevaplandırınız efen

dim, Sayın Başer, lütfen kürsüye geliniz 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, bu 

kanun tedvin edilirken, kadastro işlerinin ne 
'kadar süre içinde bitirileceği hesap edilmiş 
midir ? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer soru
yu cevaplandırınız efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu 
süre hakkında şimdi katı bir cevap vermek 
imkânı yoktur. Çüknü bu tapu kadastro ekip
leri ne kadar fazla olursa o kadar süratle bi
ter. O bakımdan şimdilik kati bir cevap vere-
miyeceğim, belki Bakan cevap verebilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Keskin, buyurun efendim. 

SABRI KESKİN Kastamonu) — Efen
dim bu orman kadastro ekiplerinde, bizim tek
lifimizde iki orman mühendisi, bir de ziraat 
mühendisi veya teknisyeni ibaresi var. İki or
man mühendisini bire indiriyoruz. Sayın Ba
şer, Komisyon adına yaptığı konuşmada bu 
işin ölçüsü olduğunu, , bundan endişe duyma
mamız lâzım geldiğini söylediler. Bendeniz 
şimdi şunu soruyorum. 

Ziraat mühendisi veya teknikeri gelirse 
acaba Hükümetin bir endişesi mi var, Komis
yonun ne endişesi var, bunu açıklasınlar lüt
fen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 
Efendim, burada Hükümetin bir endişesi yok
tur. Bu ölçme teiknük bir iştir, yani o ba
kımdan mütalâa ediliyor. Elbetteki takdir 
Umumî Heyetindir ön'erge geldiği zaman enine 
boyuna izah edilecektir. Şimdi bu sırf bir 
ölçme yani tespitten ibarettir. 
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BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırıldı efen
dim. Buyurunuz Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Efen
dim, bugünkü mevzuatta, yani tadil edilen 
7 nci maddede orman kadastro komisyonlarının 
görevi idarî midir, yoksa kazaî bir görev mi 
ifade eder. Saniyen, bu tadil keyfiyetinden 
sonra bu görev kazaî mi olacaktır, idarî mi 
olacaktır, onun hakkında cevap vermelerini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, cevaplandırı
nız lütfen. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 
Efendim, orman kadastro komisyonu bir karar 
verir, karara itiraz eden tatmin lediılmezse 
Adliyeye mahkemelere müracaat eder. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başer, soru 
şöyle oldu efendim. Deniyor ki ; «mevcut ka
nuna göre bu komisyonların aldığı kararın ma
hiyeti kazaî midir, idarî mildir, bu değişik
likten sonra alınacak kararların mahiyeti kazaî 
mi olarak devam edecektir, idarî mi olacak
tır» İtiraz yolu vardır, yoktur o ayrı mesele. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Devamla) — Efendim, bun
lar idarî bir karardır. Yalnız merci olarak 
adliye mahkemelerine giderler. Yani itiraz 
halinde. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Saym Mutlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Sayın 

Başkan, ormanların kadastrosu yapılırken, el
bet köylerle de ilgilidir. Burada bu köylerin 
asıl ekonomisinin temelinde yatan hayvancı
lıkla ilgili bir hususu düşünülmüş müdür, bu
nunla ilgili bir eleman kanuna konmuş mudur? 

BAŞKAN — Evet, efendim cevaplandırınız. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Ta

sarı hazırlanırken Tarım Bakanlığı böyle bir 
mütalâa ileri sürmemiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Baş
ka soru var mı efendimi. Yok Buyurun Sa
yın Başer, teşekkür ederim. 

Sayın, Daldal l . Yok. Saym Akail, buyu
run efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
saym arkadaşlarım; Devlet ormanlarının müş
terek sınırlarını tayin, tespit için bir orman 
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kadastro komisyonu kuruluyor, bir de ona bağ
lı orman kadastro ekipleri kuruluyor. İşte, or
man yüksek mühendisi gelecek, hukuk fakülte
si mezunu gelecek, ziraat mühendisi gelecek... 
Ve saire ve ilâve ediliyor, «tlin daimî encüme
nince il genel meclisi üyeleri arasından seçile
cek bir üye.> Ondan sonra bu maddenin (7) 
nci fıkrasına tekrar ilâve ediliyor, «beldeler
de belediye encümeni, köylerde köy ihtiyar 
kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden ku
rulur.» 

Şimdi, orman kadastro komisyonuna vilâ
yet encümenince seçilmiş il genel meclisi üye
sinin durumunu düşünüyorm. Bir ile ormanın 
tespiti için bir orman kadastro komisyonu ku
rulur ve o kadastro komisyonuna il daimî en
cümenince il genel meclisinden bir üye seçilir
se, o üye bu komisyon çalıştığı müddetçe o böl
genin imparatorudur. Hele o bölgenin -ben 
uygulamadan geldiğim için, hepiniz de bilir
siniz - böyle bir heyette biraz da sahibi nüfuz 
ise, bu il genel meclisi üyesinin o komisyon
daki yeri, o komisyon içinde uylamada yeri ol
masa bile, halk nezdindeki yeri, oradaki vali
den de yüksektir, oradaki kaymakamdan da 
yüksektir, oradaki milletvekilinden de yüksek
tir ve o adamın arkasında eğer maazallah biraz 
da bu işlerden zevk alan bir insansa ki, zevk 
alan bir insan veya bu işleri meslek haline ge
tirmiş bir insan, o insanın bu kadastro komis
yonunun başına getiremeyeceği belâ yoktur. 

MİTHAT ŞÜKRÜ ÇAVDAROĞLU (Bolu) 
— Bütün üyeler için böyle değil midir bu? 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Özür dilerim, 
çok özür dilerim. Benim fikrim yanlış olabilir. 

BAŞKAN — Rica ederiım efendim.. 

YAŞAR AKAL (Devaımla) — Diyeceksiniz 
M... Değerli arkadaşlarım, bitireyim lütfen, iti
razlarınızı kabul ediyorum, lütfen. 

Diyeceksiniz ki, arkadaşımı işte teknik or
man başmühendisini ikoydum, hukulkçuyu koy
dum, ziraatçiyi koydum; sen nasıl demokrasiye 
inanan bir insansın ki, kendin seçildin milletve
kili olarak geldin, oraya bir tek halk temsilci
sinin girmesini dahi çok görüyorsun? Bir tek 
halk temsilcisinin ki, o da nihayet seçilmiş 
adamdır, doğru adamdır, doğru bilindiği için, 
sevildiği için il genel meclisi üyesi olmuştur; 
köy ihtiyar heyeti üyesi olmuştur, belediye mec-

— 38 

25 . 12 . 1972 O : 2 

lisi üyesi olmuştur. Neden bir tek adamın gir
mesini dahi çok görüyorsun? Yani çıkarıp atalım 
mı? Hayır. Kanunlar ortaya konurken elbette mah
zurları ve faydaları gözönüne alınarak vaz
edilir. Şu Parlâmentoda bir iktidar tek başına 
olsa, nasıl sakıncalı ise, tek başına bir muhale
fet de o kadar sakıncalıdır. Neden diyoruz de
mokrasinin tarifinde iktidarda da, muhalefet 
de vazgeçilmez unsurdur, öyle ise bu koımisyon-
lara alınacak üyelerin seçiminde, kaldıralım 
demiyorum, demokrasiye uygun bir unsur, bir 
usul getirelim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Saımsun) — 
Kuvvetleri oranında partiler temsil edilir diye
lim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — özür dilerim, 
bu da bir usuldür. 

Ne getirelim? Bir kişiyi kaldıralım. Tek ki
şinin iyiliğine veya kötülüğüne kendisinin süb
jektif duygularına bırakmayalım. Ama mesuli
yeti dağıtalım, iştiraki dağıtalım. Mesuliyet tek 
kişinin Oımuzunda olursa o şahsın durumu ile 
mütenasip bir netice komisyonlara aksetmesin. 
Ama, halkın düşüncelerini, çeşitli yönlerden ak
settiren ibir imkân tanıyalım. Nasıl olsun? Daimî 
encümen seçmesin bir defa. Günkü daimî en
cümen o il genel meclisine gelen üyelerin genel
likle çoğunluğunu temsil temsil eden kimseler
den gelir, öyle ise o daimî encümenin seçeceği 
insanın kanaatide bellidir, öyle ise seçim yerini 
7 nci maddenin son fıkrasında daimî encümen
den kaldırarak, doğrudan doğruya il genel mec
lisi yapalım. Halkın iştirakini ve çeşitli fikirler
le iştirakini temin etmek için bir yerine üç ya
palım. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Onlar da aynı yerden seçilecek. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ayrıca.. Bey
efendiler özür dilerim, ben fikrimi, uygulama
daki hataları, yanlışlıkları gördüm söylüyorum, 
kaldırsanız daha iyisini söylersiniz o da olur. 

Ayrıca, il genel meclisinden seçilen 3 üyenin 
bir tanesi mutlaka o il.genel meclisinde ikinci sı
rada çoğunluğu olan kesimden seçilmelidir. 3 ki
şi mi seçiyorsunuz, bunun 2'si fazla üyesi olan 
kesimden, 1 tanesi de az üyesi olan kesimden 
seçilmelidir. Bu suretle o komisyonda çalışacak 
üyelerin siyasî baskılardan kurtulma ümidi aza
lır. Herkes göğüs gerer germez o ayrı mesele. 
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Şapkayı alır gider, gitmez ayrı meselev Ama, 
nihayet burada oturanlar da insandır, halkın 
baskısı vardır, tek kişinin baskısı vardır. Orada 
çalışan insanları tespiti yaparken, camiadan
dır tespit, türlü, çeşitli baskılardan kurtarmanın 
yollarından birisi bu; aklıma geleni bu, düşün
sem belki daha binlerce çeşidini de bulabilirim. 
Diyorum ki, il genel meclisi seçsin, daimî encü
men seçsin. Bir kişi seçmesin, halkın sesi, işti
raki daha fazla olsun; 8 İçişi olsun ve diyoritim 
ki, o il genel meclisinde çokluk kesiminden 2 
kişi daha az üyeyi temsil eden kesimden 1 kişi. 
7 nci maddeye ilâve ediyorum, «Beldelerde be
lediye encümeninden» bir kişi değil, 3 kişi be
nim söylediğim iki starlarla «Köy ihtiyar kuru
lunca» 1 kişi değil, 3 kişi. Ben bir teik muhta
rın bir tek köyün başına nasıl belâ okluğunu 
iSamsun'cla bilirim Azı m sa mayınız, bir muhtar 
•deyip geçmeyiniz; köy ihtiyar heyetinden bir 
kişi diyip geçımeyiniz. Neler yapar, neler yapa
bilir eğer isterse. Herkes yapar mı? Hayır, ka
tiyen. Ama, herkesin yapabileceğini düşünecek 
şekilde önleyici tedbiri alacağıım, hiç kimse 
yapmazsa öpüp başıma koyacağım. Kanunu 
böyle yaparız. 

Demokrasiye uygun, halikın iştirakini daha 
çok sağlayacak, ve tek kişinin şahsı ile bağlı 
durumdan kurtarmak formülü ben böyle gö
rüyorum. 

Değiştirge önergemi • talk dini ettim, tekrar 
arz ediyorum; ortada korunması gereken Dev
letin okluğu ikadar halkın menfaatidir, halkm 
olduğu kadar Devletin menfaatidir. Bir tek in
san bir kimseye küstü diye perişan etmesin. 
Köy ihtiyar heyetinden tek kişiyi seçersiniz, 
neler neler yapar. Diyeceksiniz ki, oraya gelen 
komisyon üyeleri bu kadar şey mi? Görüyoruz 
kadastrolarda neler oluyor; hudut tespitinde, 
bilirkişi seçiminde... Onun için, halkı korumak 
için, halkın menfaatini korumak için, halkla 
beraber Devletin menfaatini koruyabilmek için 
bu komisyonlara, 1 değil, 3 üyenin soeil misini 
öneriyorum. Amıa, 3 üye 5 kişilik komisyonda 
az olurmuş, çok olurmuş; 3 kişi yerine 2 kişi 
olurmuş, 1 kişi olurmuş; düşünelim, taşınalım, 
ama lütfen tekrar tekrar söylüyorum, bir vilâ
yete orman kadastrosu için bir kişi gelir, bir 
komisyon gelir ve oraya daimî encümence bir 
kişi seçilirse, arkadaşlar o kimse melek te olsa 
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o insanın hesabına, adına o kadastrosu yapılan 
bölgede yanmayacak çıra, çevrilmeyecek fırıl
dak yoktur. Bundan kaçınmanın yolu tekten az 
almak değil teki çoğaltmaktır. Bu hususta öner
ge takdim ettim, bu fikrime karşı sözler olursa, 
düşünebildiğim kadar tekrar onların da cevabı
nı önergemi izah sadedinde arz etmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Akal. 
Sayın Kılıç, buyurunuz efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; sözlerime başlamadan 
evvel şunu arz edeyim, grupların maddeler üze
rinde olsun•.milletvekili erine konuşma hakkı ve
rebilmek için daha az söz almaları iktiza eder. 
Milletvekillerinin-'burada sadece oy verme ma
kinesi değil, gerektiğinde söz söyleme ihtiyacı
nı hisseden, duyan insanlar olduğunu hesaba 
katarak, grupların biraz daha anlayış göstere
rek maddeler üzerinde olsun fazla söz almama-
lannı, burada bulunmamız ve ekseriyetin temi
ni bakımından uygun gördüğümü arz etmek 
istiyorum. - . . . 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, 7 nci maddenin 
müzakeresinde, dinlediğimiz arkadaşları mız 
haklı olarak, hakikaten hayatî noktalara değin
mişlerdir. Adalet Bakanlığından gelen 1 hu
kukçuya, Orman Bakanlığından gelen 3 orman
cıya, daimî encümenden gelen 1 kişiye ve bun
ların karmasının meydana getireceği organın 
çalışma şekline kadar fikirler söylenmiştir. Bu 
demektir ki, bu madde üzerinde milletvekili ar
kadaşlarımız, birtakım endişeyi mucip fikirlere 
sahiptirler. 

Şimdi arkadaşlarım, bir defa peşinen Or
man Bakanlığının, bu komisyondaki ekseriyeti 
bakımından, alınacak kararlarda hâkim olabi
leceğini ve dol ayı siyi e bunun neticesi olarak da 
vatandaşların mağdur edileceğini hemen foa-
ımcn bütün arkadaşlarım söylemiş durumdadır
lar. 

Şimdi gerçekte bu nereden geliyor; bu, tat
bikattan geliyor. Bölgem itibariyle orman köy
leri ve orman içi köyleri az olmayan bir bölge
nin çocuğuyum ben." Bugün mahkemelerdeki 
binlerce dosyanın nasıl tertip ve tanzim edile
rek geldiğini dinleyen, gören, duyan insan ola
rak, bir orman memurunun hakikaten hissî bâzı 
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sebeplerle birçok vatandaşımızı mahkeme kapı
larına kadar götürdüğü bir hakikattir; ama 
Bunda orman memuru en iyimser bir davranış
la millî servetimiz olan ormanların tahribedil-
memesi esasından hareket ediyor; ama şu veya 
bu sebeple de birçok vatandaşımızı mahkeme
lere kadar götürmekte, birçok vatandaşın sız
lanmasına büyük zahmetlere, külfetlere ve fe
zalara çarptırılmasına sebebolmaktadır. 

Orman içi köylerinin hakikaten ormanın içe
risinde çok uzun yıllardan beri açılmış ziraat 
arazisi olarak kullanılan toprakların, orman 
memuru bugün kızarsa, bunlara «Orman» dedi
ği takdirde o zavallı insanın başına getirmeye
ceği belâ, sıkıntı yoktur. Bu bir gerçek; ama 
Parlâmentomuz, Hükümetimiz bu ihtiyacı çok 
evvel görmüş, bir kanun tedvin etmiş; fakat bu 
kanundaki şu veya bu aksaklık dolayısıyle. Ana
yasamıza uygun düşmemesi hasebiyle bozulmuş, 
iptal edilmiş; tekrar buraya gelmiş ve biz görü
şüyoruz. -

Sevgili arkadaşlarım, hakikaten madem, ki 
perişan Orman Bakanlığının bu komisyondaki 
ekseriyetinin daha şurada. Parlâmentodaki ar
kadaşlara itimat telkin etmemesi muvacehesinde, 
lütfen kabul ediniz ki, vatandaşın önüne bu ko
misyonu koyduğunuz anda vatandaş da diye
cektir ki, «Kim bunlar; orman yüksek mühen
disi, orman teknikeri, Orman Bakanının tayin 
ettiği hukukçu, orman yüksek mühendisi ko
misyonunun başkanı, biz yandık kardeşim; biz 
ne yapsak bundan bir şey» 

Vatandaşın içinden gelen bu peşin hüküm
dür ; ama zinhar dikkatle konuşuyorum, bunun
la halen ismi ve cismi belli olmayan, kim oldu
ğu belli olmayan ve bilinmeyen insanlara her
hangi bir şey kondurmak düşüncesizliğinde, ba
siretsizliğinde, akılsızlığında bulunmak istemi
yorum; ama peşinen söylüyorum ki, böyle bir 
komisyonun görüntüsü, imajı bu komisyonun 
vazife yapmak suretiyle kendisine huzur getire
ceği insanlara daha görütüsünde imajıyla hu
zur vermiyor «Vermeyecektir» endişesini taşı
dığını için söylüyorum. Binaenaleyh böyle bir 
durum karşısında bu maddenin, bize niyabeten 
vazife gören komisyonumuz tarafından, bundan 
evvelki madde gibi geri alınmak suretiyle Or
man Bakanlığının ekseriyeti temsil etmiş oklu
ğu bir komisyon değil, hakkaniyeti yahut da 

kararını bir tarafı savunarak veya koruyarak 
vereceği hakkındaki imajı silebilecek bir görün
tü ile buraya çıkmakta fayda olduğu kanaatin
deyim. 

Şimdi hakikaten bu «genel meslis üyesi» var-
ya, o arkadaş kim, belli değil tabiî. Şimdi 
hepimiz köylerden geldik. Hep dağların 
başında kahvelerde, yolda, izde, ormanda, her 
yerde köylülerle oturup muhabbet eden, soh
bet eden insanlarız hepimiz. Birkaç merkez 
kontenjanı olan arkadaşlarımız pek gidemeyebi-
lirler, yaşlı arkadaşlarımız hariç, çantayı sırtı
na vurup da ırgat gibi koşup gelen arkadaşları
mız bunu bilirler ki, köylüler, bir zamanlar bili
yor musunuz, hatırlarsınız; arazi tahrir komis
yonları vardı, tahrir yaparlar ve vergi kıymeti 
takdir ederlerdi. Halen şimdi köylerde tapu ka
dastro komisyonları var, köylere tapu veriyor
lar. Bir muhtar hakikaten bir muhtar bir köyü 
arapsaçı gibi birbirine sokup çıkarabilir, hattâ 
insan ölümüne dahi sebebiyet verebilir, hâdise 
yaratabilii'. Kim olursa olsun, burada siyasî 
kanaat bakımından söylemiyorum, şahsî yapısı 
bakımından, şu veya bu maksatla hemşehrisini, 
akrabasını, şunu korumak bakımından. Bina
enaleyh bu işin maddî yönünden de ağır olaca
ğını tahmin ediyorum. Hakikaten ağır olabilir. 
Çünkü bu komisyonu büyütmek demek, taba
nını ne kadar genişletirseniz o kadar para vere
ceksiniz bu insanlara. Bunlar vazife görecek ve 
bu komisyon öyle 5 senede, 10 senede, 20 sene
de "falan filân vazifesini bitirecek bir komisyon 
da değil. Bitmez bu. Neden bitmez; dikkat 
ettim, kanunu baştan sonuna kadar okudum da 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün burada 
büyük vazife görmesi lâzım gelgeldim bir tane 
uçak yok. Yani Harita Genel Müdürlüğünün 
yahut Tapu Kadastronun bünyesinde çalışan 
fotoğrafı alan bir uçak, bir müessese buraya 
konmamış. Tapu Kadastro zaten kendi işini 
yapmaktan âciz. Bitiremiyor ki... Binaena
leyh bunu genişletmenin Bakanlık bünyesine 
çok maddî masraflar yük!eyebileceğini hesaba 
katarak bu şehirlerclekine pek bir şey demiyo
rum. Onlar tabiî bir yüksek mühendis arka
daşımız ; .Ahmete, Mehmetc falan, ama taban 
aşağı indikçe, adamın yaşantısı, görgü ve bilgi
sinin hudutları daraldıkça birtakım hissi sebep
lerin içerisine girerek kendi komşularını dahi 
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rahatsız edebilecek bir hava yaratmamak için 
bu genel meclisten gelecek arkadaşlar genellik
le onlar köylü çocuklarıdır, tabanının biraz ge
nişletmek, hiç olmazsa 2 kişiye çıkartıp bunu 
şu veya bu yönü veya ekibi de tuttuğunu gös
termemek için kalabalık reyi olanlardan birer 
kişi almak suretiyle bir sosyal denge sağlamak
ta bundan kısa süre sonra yeni bir kanun deği
şikliğiyle veya birtakım huzursuzluklarla, size 
veya bana, birtakım şikâyetleri önlemek bakı
mından hiç olmazsa bunu 2 kişi ile ve rey çoğun
luğuna dayanmak suretiyle takviye edersek, 
(1) i (2) yaparsak rey çoğunluğu esasına göre 
de oturturursak tahmin ederim ki, bu komis
yonun çalışması ve ahengi bakımından ileri de 
hiç birimiz rahatsız edilmeyecek şekilde korniş
onun çalışmasını sağlarız, bir. 

Sözümü bağlamak istiyorum. İkincisi de; bu 
kurulan komisyonun Orman Bakanlığının ağır
lığını Tarım Bakanlığının ağırlığıyle birleştirip 
meczedersek imajı, Orman Bakanlığının hâkimi
yetinde değil Devletin hâkimiyetinde, milletin 
hâkimiyetinde göstermiş oluruz. 

Aslında Orman Bakanlığının bu işlerden do
layı bizlerden almış olduğu şikâyetler onlarca 
malûm ve onlar bizden daha çok çikâyetçi bu 
işin biran evvel bitmesi bakımından. Onlar da 
istiyor bunun bitmesi bakımından. Çünkü onla
rın da canı bundan yangın, o da bilmiyor han
gi mal kendisinindir. Adamın tarlasının kena
rında bir tane ağacı var. Bizim Samsun'da Ka
vak'ta geçen sene geçerken gördüm, Asareık'a 
gidiyordum, yoldan bir ağacı kesti diye bir 
vatandaşı haydi verdiler mahkemeye, hâlâ ken
dini kurtaramıyor. Tarlasının kenarında bir 
ağaç birader... Bir tek ağaç. Kesmesi suçtur 
falan filân başka... Ama orman değil. Yani 
ormandır diye kestirmek haksızlıktır; ama bir 
ağaçtır diye kestiği için tecziye edin doğru
dur. Onda sizinle beraberim; ama orman de
diğiniz takdirde haksızlık ediyorsunuz. Çün
kü çocuk babasından, dedesinden almış bunu 
kullanıyor. Ormanın kenarında, yazın altın
da oturup yemek yediği bir ağacı, gölgesinden 
istifade ettiği bir ağacı evinin susu veya bu
su için kesmiş tahta yapmış kullanmış; ama 
ormanı kesmemiş, bir ağacı kesmiş tarlasının 
kenarında. Bunu orman memuru orman de
diği için orman tahribine girmiş ve adam mah-

| kemede hâlâ uğraşıp durur. Yazık, günah... 
Bundan Orman Bakanlığının zevk aldığını 
tahmin etmiyorum. Onlar bundan dolayı biz
den çok şikâyetçidirler.. 

Binaenaleyh istirhamım odur ki, bu ko
misyonun tabanını şikâyetleri önleyecek şekil
de ve Orman Bakanlığı devamlı insanları mah
kemeye vere, vere, vere, vere, vere herkesin 
gözünde Orman Bakanlığı sanki vatandaşın 
karşısmdaymış gibi öyle bir görüntüsü var, 
bu görüntüyü de silmek ve bu imajı da orta
dan kaldırmak maksadiyle bunu Orman Bakan
lığı ile Tarım Bakanlığı arasında taksim eder
sek, daha tatlı, daha huzurlu, daha ahenkli 
çalışan bir ekip meydana getirmiş oluruz ve 
böylece de sıkıntılar da ortadan kalkmış olur 
ve tümünde söylenmesi gereken bir lâftır; ama 
bunun bir an evvel bitmesi için, -milyonlar
ca lira gidecektir buna- Tapu Kadastronun 
uçak ekipleriyle takviye edilmek suretiyle ka
dastro işlerinin yapi'lmasmı ve Tapu Kadastro, 
sahil bölgesindeki yerleri1 bugün daha çabuk 
parselliyor, çünkü bir an evvel satılacak, on
lar ağır basıyor ve o ağırlık sayesinde, Sam
sun'dan biliyorum, bütün sahil parsellenmiş fa
kat dağdaki orman köylerinim tapu kadastro
su daha yapılmamıştır ve yapılamıyor. 

I Binaenaleyh, Sayın Bakandan istifhamı
mız şu omalıdır ki, bu orman içi kadastro işle
rinin bir an evvel bitmesi bakımından, Devlet 
Bakanlığı ille de anlaşmak suretiyle Tapu Ka
dastronun bünyesinde bugün halen köylerde 
kadastro işlerini tamamlayan ekipler olduğu 
gibi, bu istikamete yığılması suretiyle bu 
işin bir an evvel yapılmasını da sağlamasını 
istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Sayın Ülker söz sırası sizin efendim, buyu
run. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım ; 

Bu madde hakikaten önemli bir madde ve 
tatbikatta üzerinde çok durulan bir madde ve 
ayrıca ikinci madde ile, 15 . 10 . 1961 gününden 
önce, bilim ve fen bakımından orman niteliği
ni kaybetmiş yerlerin tespiti görevini de komis
yonlar, üzerine alacağından, önemi bir kat 
daha artan bir maddedir. 

Madde tetkik edildiği zaman, 6831 sayılı 
I Kanuna göre bâzı teminat hükümlerinin geti-
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rildiği görülmektedir. Meselâ, orman kadast- I 
ro komisyonları, Orman Bakanlığınca atana
cak, orman kadastro işlerinde çalışmış ve bu 
Bakanlıkta veya ilgili kuruluşlarında en az 
on yıl hizmet görmüş orman yüksek mühendi- I 
sinin başkanlığında., diyor. Bu, 6831 de, or
man başmühendisinin ve orman yüksek mü- I 
hendisinin reisliğinde diyordu, on yıl çalışma 
gibi, hayatla, uygulama ile, vatandaşla te
mas etmiş, tecrübeli bir kimsenin getirilmiş 
olması elbette ki bir teminat taşır. 

Onun yanında, bir orman mühendisi veya I 
orman mühendis muavini veya en az on yıl I 
hizmet görmüş orman teknikeri.. Burada da I 
görüldüğü gibi, «veya» ile gidiyor, bir orman 
mühendisi veya orman mühendis muavini veya I 
en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri, I 
burada da bir yenilik ve teminat getirilmiş olu- I 
yor, tecrübeli bir kimse gönderilmiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, Orman Ba- I 
kanlığınea atanacak, Hukuk Fakültesi mezu
nu bir hukukçu deniyor. Şimdi, hukukçunun I 
burada büyük önemi var. Hukukçu şekil ve- I 
recek, birtakım ayrıntıları hukuk açısından 
ele alacak, sınır, vatandaşın.. I 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon KaraMsar) 
— Hukukçu?. I 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşım, sizin mesleğinize sonsuz saygım var; I 
ama siz de hukukçulara saygılı olun, istirham 
ederim. I 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Saygımız var; ama şurada.. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz. I 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade 

buyurun. İhtiyaç olmasaydı buraya getirilip I 
konmazdı. Hukukçu, hukuk yapan kimsedir I 
ve vatandaşlarımız, hangi mevkilerde olurlar
sa olsunlar, ya doktora koşarlar, ya hukukçu- I 
ya koşarlar. Bu böyledir, en sonunda muhtaç I 
olurlar. Hukukçuluk büyük bir meslektir, bu
nun bir önemi var ki getirilmiş bu maddeye I 
konmuş. Ben başka bir şeyi arz etmek istiyo- I 
rum, çok özür dilerim. I 

Orman Bakanlığınca atanacak, hukuk fa
kültesi mezunu bir hukukçu.. Şimdi, gerçek
ten, hukukçunun burada büyük önemi var. 
Vatandaş gelecek, vatandaş hukukçu değildir, 
vatandaş kendi derdini, kendi diliyle anlatır, | 
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köylü vatandaş, bilhassa köylü vatandaş ge
lecek bâzı şeyler söyleyecek. O hukukçunun 
tecrübeli olması lâzımgelir ki, o vatandaşın 
sızlanarak, çırpınarak, ağlayarak anlatmak 
istediği şeyin ne olduğunu arılayabilsin ve ora
daki diğer teknik arkadaşlara yardımcı ola
bilsin. Eğer hakikaten tecrübe görmüşse, o 
adam sızlanır, şuradan kaldıydı elimizde, bir 
kâğıt vardır, kâğıdı bulamadım, tapuya git
tim filân diye bir şeyler anlatır, eğer buraya 
getirilen hukukçu, hukuk fakültesinden çıkıp 
da buraya gelmişse, o çırpman vatandaşın ne 
demek istediğini, hangi hukukî münasebeti, 
hangi belgeyi, hangi delili söylemek istediği
ni çözemez, tecrübesizliğinden çözemez. Yani 
hukuk bilgisi burada yetişmez, bunun üstüne 
bir tecrübe gerekir. 

Şimdi, 6831 sayılı Kanun, Adliye Vekâle
tince tayin olunacak, en az beş sene hâkimlik 
ve avukatlık yapmış bir hukukçu âza diyor, 
istek uygun fakat tatbikat, uygulamada bu 
türlü, bu vasıfta arkadaşlar bulunamamış. 
Şimdi, bu türlü arkadaşlar bulunamadı diye, 
bu sefer tam onun zıddına gidiyoruz. Yani, 
halkın aleyhine, köylünün aleyhine bir şey 
yapıyoruz, tecrübesiz bir hukukçuyu, hattâ 
o hukukçu halkla münasebeti de böyle bir 
Devlet görevine, mühim bir Devlet görevi, 
ormanları tespit edecek, Türkiye'de arazi kıy
metleri muazzam bir şekilde artmıştır, Türki
ye'nin her tarafında arazi değerleri muazzam 
bir şekilde iartmıştır, büyük bir mesuliyet.. 
Hiç bir tecrübe geçirmemiş bir kimsenin, kurs
tan da geçmiş olsa, yani kursa götürülebilir; 
ama hayat kursu kadar hiç bir kurs etkili ola
maz. Onun için, ben anlıyorum, yani Ba
kanlığın da demek istediğini anlıyorum, yok
sa, biz buraya eleman bulamayız deniyor. 

Ben diyorum ki, beş sene hâkimlik ve avu
katlık yapmış bir hukukçu demeyelim, hâkim
lik ve avukatlık yapmış bir hukukçu diyelim, 
Yani, bir sene de yapmış olabilir, üç ay da 
yapmış olabilir, iki sene de yapmış olabilir. 
Ama şimdi bunun bir farkı var, burada konu
şurken arkadaşlarım ifade ettiler, dediler ki, 
bir kimse beş sene hâkimlik yaptıktan sonra 
kolay kolay, çok ender, nâdir olan sebeplerle 
ayrılabilir. Bir avukat beş senede tutunmuşsa, 
ne diye ayrılsın? Çok güzel ifade ettiler, ben 
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de katılıyorum. Gerçekten, bir avukat, avu
katlık yapacaksa o ilk zamanlarda kalıp kalma
maya karar verir. Beş seneyi aşarsa zaten o, 
avukat olarak kalır. Onun için, istirham edi
yorum, bu kadar önemli ve köylümüzle doğ
rudan doğruya temasta bulunacak bu kadar 
önemli ve milyonlarla, milyarlarla ilgili, orman 
«servetleri Devletin, MJiletin tabiî servetleriy-
le ve vatandaş haklarıyle ilgilenecek bir yere 
hukuk fakültesinden çıkmış bir hukukçuyu he
men göndermeyelim. Onun için yargıçlık ve
ya avukatlık yapmış sözünü koyalım. Beş sene 
'kaydını kalldıralım. Sayın Komisyonun verdi
ği izahata göre, Orman Bakanlığına bunların 
tayininin verilmesinin sebebi yargıçlık ve avu
katlıkla ilgileri kalmadığından dolayı olduğunu 
ifade ettiler, madem ki ilgilendiriyoruz, o 
zaman Adalet Bakanlığı diyelim ve böyle kabul 
edelim. • • 

Şimdi, burada bir şeyi daha ifade etmek 
meciburûyieıtmdeyiz. Türkiye, bundan on sene 
evvelki Türkiye değil, yirmi sene evvelki 
Türkiye değil. Zenginliğe doğru giden, ne is
tediğini daha iyi bilen, istediği zaman yapa
bilmek iktidarına da sahip olan bir Türkiye. 
Biraz evvel 2 nci maddede, 5 seme zarfımda bu 
işin bitirilmesini ifade ettik. Türk Milleti, va
tandaşının bu kadar ızdırap çektiği bir konu
ya, orman konusuna kesin bir çare bulmak' 
mecburiyetindedir. 

Onun. için, ilerdeki maddede bunlara ait 
ödenekler vardır. Devlet personel rejimi içinde 
veya dışında da "olsa, istirham ediyorum, ko
misyon da dâhil hepimiz düşünelim, eğer bu 
vazifeli arkadaşlara vereceğimiz paralar, ver
mekte ve verebileceğimiz paralar az ise, ücret
ler azsa bu ücretleri de artıralım. Çünkü bun-
'lar, Türk halkına, Türk köylüsüne önemli 
hizmetler . yapacaklardır. Dağda ve bayırda 
çalışaçaklacdır. Bunların hepsini bir tüm ola
rak: görmek lâzımdır. 

Zamanınızı aldım, bîr önerge sunuyorum. 
İltifatınızı istirham ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ül
ker. - . " 

Sayın Seydibteyoğlu, buyurun efendim. 
MEHMET S E Y D İ J B E Y O Ğ I A T (Kastamonu) 

— Sayın Balkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım, bendeniz de 6831 sayılı Kanunu değişti

ren 1 iud' mıaddeye. dahil olan 7 nci" madde üze
rinde:söz aldım. Yalnız, bu tasarıyı dikkatle in
celedim. '" 

'Gteçen ilki yıl önce biz Yüce Meclislerde bir 
Anayasa değişikliği yaptık. Bunun sebebi ney
di? Anayasamızda orman konusu ile ilgili 131 
nci. madde nasıldı, bugün ne hale gelmiştir, ge
len tasarı, değiştirilmek istenen bu maddeyle 
arzulanan, istenen neticeyi istihsal edecek bir 
durumda mıdır ? Evvel emirde bunu tespit etıme-
miz lâzımdır. Bu kanun tasarısı buraya geldiy
se, bu Anayasa değişikliğinden dolayı buraya 
gelmiştir. 

ıŞimıdi muhterem ai'kadaşlarım, Anayasanın 
131 nci maddesinin eskiden matlabı şöyleydi, 
«Ormanların korunması ve geliştirilımesi.» Bu
gün ise bu matlap, «Ormanların ve onman köy
lüsünün korunması, ormanların geliştirilmesi» 
halini almıştır. Biz, 1937 yılında 3116 sayılı Ka
nun çıktığından beri daima getirdiğimiz kanun 
(hükümleriyle ormanların korunmasını ele' almı
şız, ama bu ormanların içinde yaşayan insanla
rın çelktikleıri ıstıralbı düşünmemişiz. Elbette İd, 
her birimiz bu miömlefcetin iktisadî ve sosyal 
kalkınmasında olduğu kadar, ikliminde, talbiat 
güzelliğinde ve arazinin erozyondan korunma
sında önemli yeri olan kimseleriz. Ormanların 
korunmasının karşısında olmamız mümkün de
ğildir. Bunu hiçib'ir Türk Milletvekili yapmaz, 
fakat arkadaşlarım, bugüne kadarki tatbikat ge
rek 3116 sayılı Kanunda olsun, gerekse bunu 
değiştiren 4785, 5653 ve 6831 sayılı kanunlarda 
olsun, daima sadece ağacı korumayı düşünmü
şüz, bunun içinde yaşayan insanları düşünmeımi-
şiz. Bir orman koruması tutturmuşuz, bir ağa
cın, bir insandan daha değerli olduğu yolunda 
hükümler getirmişiz. Arkadaşlarım, bunda mu
hakkak ki, 1950 - 1960 arasındaki tatbikatın 
büyük rolü vardır. Bir reaksiyon olarak 1961 Ana
yasasına bir hüiküm koymuşuz. Demişiz ki, «Or
man suçuna af çıkarılamaz.» Diğer taraftan «Or
man sınırları hiçbir surette daraltılaımaz» hük
münü .koymuşuz. Ama tatbikatta görmüşüz ki, 
'bir taraftan idam hükmü alan insanlar affedili
yor, ama bir merkep yükü odunu üç günde ka
sabaya getirip satan, zaruretten bunu yapan 
insanları affedemiyoruz. Mahkemelerin kapısı 
bu suçtan dolayı dolduruluyor. Bu' zaruretten 
dolayı, Anayasada Meclisler' değişiklik yaptık. 
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Bunu her kanada mensup arkadaşlarım bu-yol
daki değişikliği desteklediler ve bu Anayasa de
ğişikliği gerçekleşti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının bu 
Anayasa değişikliğine uygun hazırlanarak gel
mediğini görüp, müşahade etmekle üzüntü duy
dum. Bilhassa tasarının gerekçesinde sadece 
Anayasanın 131 nci maddesinde yapılan, 5 nci 
fıkrasında . yapılan değişiklikten bahsediliyor. 
Ama bir de 4 ncü fıkrası var. Eski 4 ncü fıkra 
neydi'? Aynen şöyleydi arkadaşlar, «Ormanlar 
içinde, veya hemen yakınında oturan halkın kal
kındırılması ve ormanı koruma bakımından ge
rekirse, başka yere yerleştirilmesi kanunla dü
zenlenir» hükmü vardı. Yani burada, orada otu
ran halkı başka yere yerleştirme maddesiydi. 
Ama bu madde bugün ne hale geldi. «Ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan halkın kal
kındırılması A7!© ormanı korama bakımından, or
manın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle 
bu halikın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler 
ve gereken hallerde başka yerlerde yerleştirme 
kanunla düzenlenir» diyor. 

Peki, ben şimdi Sayın Hükümetten soruyo
rum, Anayasanın değişen bu fıkrası hakkında 
hangi hükmü getirdiniz, bu tasarıda. Anayasa
mız ne diyor, «Ormanlar içinde veya hemen ya
lanında oturan halikın kalkındırılması ve orma
nı koruma bakımından, onmanın gözetilmesinde 
ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği 
yapmasını sağlayıcı tedbirler...» Bunların han
gisi var. Ben, bu tasarıya onun için diyorum ki, 
bu tasarı sıra savma kabilinden getirilmiş bir 
tasarıdır. Mutaassıp bir ormancı zihniyetiyle 
hazırlanmıştır, bu yüzden. Yani Anayasa deği
şikliğini ne şekilde bertaraf edebiliriz, Anaya
sa değişikliğinde emredilen hususlardan ne şe
kilde sıyrılabiliriz, düşüncesiyle getirilmiştir, 
benim kanaatim bu. 

(Değerli arkadaşlarım, hakikaten isim söyle
mek istem iy o ram. Benim bölgemin 13 kazasında 
10 tane orman işletme müdürlüğü, bir başmü
dürlüğü vardır. Burada bendeniz 20 sene avu
katlık yaptım ve bu orman davalarıyLc içice çok 
haşır neşir oldum. Öyle haksız tahditler gör
düm ki, - şimdi tahdit maddesine geliyorum • 
vatandaşı, bugün ormancı görür, vicdanı var 
tabiî. Köyün tümü ile bir mahalle zamanında 
tahdit içine alınmıştır. 150 senelik evi var, her 

türlü ^arazisi var, yeni açma değil, âba ve- ecdat 
yadigârıdır. Bu yönden, bunların yeniden dü-
zcnlenimesinde hakikaten fayda vardır. Tasarı, 
faydalı hükümler de getirmiştir, faydalı hüküm
lerine de işaret edeceğim. Ama çoğu hükümler 
noksandır. 

Şimdi bu 7 nci maddeyi ele alıyorum, bu 
madde ne getiriyor, muhterem arkadaşlar. Da
ha önce 2 nci madde üzerinde söz almak iste
dim, fırsat bulamadım. Yani bunun sıra savma 
kabilinden getirildiğini o maddede daha iyi an
latmak imkânı vardı, faika t bendeniz yine usu
le riayet ederek oraya girmeyeceğim. Yalnız bu
radaki eski hükümlerde dahi, 0831 sayılı 
Kanunun 7 nci (maddesinde dahi - köylünün ru
hen tatmini bakımından olsun, gerek menfaati 
bakımından olsun - bulunan hususlar, Komis
yonda çıkarılmış. 

Değerli arkadaşlarım, biz 2 nci maddede ne 
getiriyoruz? Bir taraftan getiriyoruz; filân ta
rihten önce orman vasfını kaybetmiş.. Peki bu
nu kim tespit edecek? Bunun filân tarihte or
man vasfını kaybettiğini hangi ormancı tespit 
edebilecek? Var mı bunun ilmen fetmen tespiti, 
mümkün mü? Değil. Değil. Bunu ancak yine 
mahallinde tespit edeceğiz, buna başka türlü 
cevap vermek mümkün değil. 

Eski tahdit komisyonları içerisinde, belediye 
sınırları içinde yapılan tahditlerde belediye 
meclisi üyelerinden, köylerde yapılanlarda köy 
ihtiyar meclisi üyelerinden birer asil, birer ye
dek üye bulunuyordu. Bunu çıkartmışız. Tatbi
kat yönünden lâzım bu bize. Bu olmazsa 2 nci 
maddeyi nasıl uygulayacaksınız? Yani. on sene 
tecrübesi olan ormancıya elbette saygımız var, 
ona bir diyeceğimiz yok; ama bunun günü gü
nüne, senesi senesine ne zaman orman vasfını 
kaybettiğini tespit etmek mümkün mü? Yine 
mecburen bu hükmü getirince bilirkişiye, şahi^ 
de müracaat edeceksiniz. O bilirkişi, şahit teda
rik edilebilir; ama köy ihtiyar heyetinden vazi
felendirilen ve belediyeden vazifelendirilen 
üyelerin böyle bir tedariki mümkün değildir. 
Hem devlet bakımından faydalıdır, hem de va
tandaşın hakkının ziyan olmaması bakımından 
daha faydalıdır. 

Maddenin iyi bir tarafı var, iki dereceli bir 
usul getirilmiş Tapulama Kanunundaki tatbi
kata mütenazır olmak üzere. Tespitlerin ve bu 
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işin çabuşlaştırılrftasını kolaylaştırıcı bir hüküm 
getirmiş, bu yönden iyi hükümler var. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sözümü daha 
fazla uzatmayayım. Bendeniz bu hususta Baş
kanlığa iki önerge takdim ettim. Bunlardan bi
rincisi, bu maddede «il genel meclisi üyeleri 
arasından seçilecek» deniliyor ikinci fıkrasın
da, ben oraya «il genel meclisi üyesi» tâbirin
den sonra «belediye sınırları içinde belediye en
cümeninden, köy sınırları içinde köy ihtiyar 
heyetinde seçilecek birer asil, birer yedek üye
den» kısmını ekledim. 

Bir de, arkadaşlarım da ifade ettiler; bu, 
sırf ormancılardan müteşekkil. Ormancılara 
şudur, budur diye bir şey demek niyetinde söy
lemiyorum; ama hakikaten vatandaşın tatmin 
edilebilmesi için hiç değilse mahallî ziraat oda
sından da bir kişi alınarak bu suretle genişletil
mesini arz ve teklif ediyorum. Bir. 

ikinci olarak; yine, «tatbikatta kolaylık ol
ması bakımından komisyonlar veya bunlara 
bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalış
maları sırasında beldelerde belediye encümen
leri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından seçi
lecek bilirkişinin bilgisinden faydalanırlar»1 

hükmü var. Bu hükümden sonra, «bunların za
manında hazır bulunmaları için en az üç gün 
önce kendilerine tebligat yapılır» cümlesinin 
ilâvesinde tatbikat yönünden fayda »mülâhaza 
ediyorum. Aksi takdirde, bu tebligat yapılmaz
sa, tatbikatta çok zorlukla karşılaşacaksınız. 
Vatandaş tasdik edecektir orada adamlar bu
lunmayacaktır. Aradığınız zaman adam bula
mayacaksınız; ama evvelden tebligat yapılmış 
olursa, bu işin çabuk bitirilmesi bakımından ko
laylık sağlanmış olacaktır, bir de bu fıkranın 
ilâve edilmesini istiyorum. 

Yalnız, arkadaşlarım, biz kadastro ekipleri 
içerisine köy ihtiyar heyetinden bir üye aldık 
yahut belediye encümeninden aldık, bu kâfidir 
diyebilirler. Ama, arkadaşlar, burada bulunma
sı bu işi kurtarmaz. Komisyonda da bir kişinin 
bulunmasında ben fayda görüyorum ve düşün
cem, kanaatim, faydalı olacağı noktasındadır. 

Mâruzâtıma son verirken, fazla vaktinizi 
aldımsa özür diler, Yüce Meclisi saygı ile selâm
lar, önergelerime iltifat buyurulmasını istirham 
ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seydi-
beyoğlu. 

Efendim, yeterlik önergesi gelmiştir, okutu
yorum. 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aley
hinde. 

SÜLEYMAN MUTLU (A. Karahisar) — 
Aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa; 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oylanmasını 

arz ve teklif ederim. 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorsunuz, buyurunuz efen
dim. 

ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan önceki 
madde üzerinde de bir yeterlik önergesi veril
mişti; fakat yüksek oylarınız Orman Kanunu 
gibi son derece hayatî bir konuda milletvekil
lerinin sözlerinin kısıtlanmaması noktasında te
cellî etmiş önerge reddedilmişti. 

inanıyoruz ki, 2 nci maddeden daha da 
önemli bir madde görüşüyoruz. Maddenin öne
mi şuradan geliyor : 

Bu madde, orman köylüsünün haklarını en 
kısa yoldan ve en doğru şekilde elde edeceği 
prosedürü getirmezse eğer, halka ve köylüye 
işkence yapmış oluruz, acı çektirmiş oluruz ve 
bizler, görevimizi yapmamış oluruz. 

Bir defa komisyonun terkibi üzerinde anlaş
mış değiliz değerli arkadaşlarım, komisyonun 
ne şekilde kurulacağında anlaşmış değiliz. Ko
misyonu en az sakıncalı en faydalı şekilde kur
maya mecbursunuz. Bu madde böyle geçerse 
eğer, sizi temin ederim orman köylüsünü mah
keme kapılarında sürünmekten kurtaramayız. 

Genel Meclis üyelerinin fonksiyonu politik
tir, buna bir şekil vermeye mecburuz. Hukukçu 
üyenin durumu daha da önemlidir. Çünkü bu 
komisyonlarda orman kadastrosunu yapacak 
komisyonlarda son sözü söyleyecek, fetvayı 
verecek hukukçudur. Bu haliyle hukukçu üye
ler hiçbir şey yapamaz. Tecrübe ile arz et
mek istiyorum; hayatî bir konu üzerindeyiz. 
Bundan evvelki madde üzerinde de sayın mil-
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İetveküleri süz haklarını sonuna kadar kullan
mışlardır. 

Maddenin memleket ihtiyaçlarına en yararlı 
bir şekilde çıkabilmesi için istirham ediyorum, 
önerge sahibi arkadaşımız lütfetsin önergesini 
geri alsın. Bu mümkün ya da olmazsa yüksek 
oylarınızla yeterlik önergesinin reddedilmesini 
diliyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde üzerindeki değişiklik önergelerini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
7 nci- maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
' «Devlet ormanlarının ve bu ormanların 

içinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ka
dastrosu ve bu ormanların bitişiğinde bulunan 
taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet 
ormanlarıyle müşterek sınırlarının tayin ve tes
piti orman kadastro komisyonları tarafından 
yapılır.» 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 7 nci mad

desinin yedinci satırındaki «bir orman yüksek 
mühendisi» nden sonra gelen «veya orman mü
hendis muavini veya en az on yıl hizmet gör
müş orman teknikeri» cümlesinin .metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 
Yüksek Başkanlığa 

Müzakere ettiğimiz 7 nci maddenin orman 
kadastro ekipleriyle ilgili fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

«Orman karastro ekipleri; Orman Bakanlı
ğınca atanacak bir orman yüksek mühendisinin 
veya orman mühendis muavininin veya en az 
beş yıl hizmet görmüş bir orman teknikerinin 
başkanlığında, bir ziraat mühendisi veya zira
at teknikeri ile beldelerde belediye encümeni, 
köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından 
seçilecek bir üyeden kurulur.»1 

25 . 13 . 1972 O : 2 
1 Sayın Başkanlığa 

Görüştüğümüz kanun tasarısının 7 nci mad
desinin ikinci paragrafının son satırındaki «il 
genel meclisi» cümlesinin çıkarılarak «daimî en
cümen üyeleri arasından seçilecek bir üyeden 
kurulur» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
I 7 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «Orman 
I Bakanlığınca atanacak» tabiriyle, üçüncü fıkra

nın metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede-
I rim. 

Kırklareli 
I Mehmet Atagün 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 6831 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkra
sındaki «il genel meclisi üyesi» tâbirinden son
ra «belediye sınırlan içinde belediye encüme
ninden, köy sınırları içinde köy ihtiyar heyetin-

I den seçilecek birer asil, birer yedek üyeden ve 
mahallî ziraat odasından seçilecek birer üyeden 
kurulur»» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 

I ederim. 
I Kastamonu 
I Mehmet Seydibeyoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanunu tasarısının 7 nci maddesin

deki, «Orman Bakanlığınca atanacak hukuk fa-
I kültesi mezunu bir hukukçu» ibaresinin, «Ada-
I lett Bakanlığınca atanacak yargıçlık veya avu

katlık yapmış bir üye» biçiminde değiştirilme-
I sini öneririm. 
I İstanbul 

Reşit Ülker 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6831 sayılı Orman Kanu-
aıunun 2 ve 7 - 12 nci maddelerinin değiştiril^ 

I mesi hakkındaki kanun tasarısının Orman Ka
dastro Komisyonlarının kuruluşu ile ilgili 7 nci 

I madde 2 nci fıkrasında kurulması önerilen ko
misyonda tarafların temsilinin hakkaniyet pren
siplerine uymadığı bir 'gerçektir. 

1961 Anayasasının 122 nci maddesinde be
lirtilen nitelikte ve Türk çiftçi ve köylüsünü 

I temsil etmek üzere kurulmuş bulunan Türkiye 
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Ziraat Odaları 697Ç ve 1330 sayılı 'Kanunlarla 
•bu sektöre karşı Yüce Meclislerce yükümlendi-
i'ilmiştir. 

Bu bakımlardan adı geçen komisyonlarda 
Ziraat Odalarının temsili hem eşitlik prensibine 
uygun olacak ve hem de yıllardır orman - kalk 
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen ihtilâfların 
halline yardımcı olacaktır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerle 6831 siayılı 
Orman Kanununun 7 nci madde 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

• Sivas - Diyarbakır 
Ekrem Kangalı ıSabahattin -Savcı 

Kırşehir Edirne 
M. Kemal Güneş Veli 'Gülkan 

Trabzon! v Yozgat 
Ahmet Şener •• Turigut Nizamoğlu 

Madde 7/2 nci fıkra : 
Orman kadastro /komisyonları; Orman Ba

kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuru
luşlarında ien az on yıl hizmet ıgörmüş bir or
man yüksek .'mühendisinin başkanlığında or-
ımıan Bakanlığınca atanacak Hukuk Fakültesi 
mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mü
hendisi veya lorman mühendis ^muavini veya on 
yıl hizmet görmüş.orman teknikeri, bir ziraat 
yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile or
man kadastrosu yapılacak ilin daimî il Genel 
Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ile 
ilçe ziraat odası temsilcisinden kurulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 68131 sayılı Orman Ka

nununun 2 ve 7 - 12 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının orman ka
dastro /komisyonlarının kuruluşu ile ilgili 7 nci 
madde 2 nci fıkrasında kurulması önerilen ko
misyonda tarafların temsilinin hakkaniyet pren
siplerine uymadığı 'bir gerçektir. 

, İİ961 Anayasasının 122 nci maddesinde be
lirtilen nitelikte ve Türk çiftçi ve köylüsünü 
temsil etmek üzere kurulmuş bulunan Türkiye 
Ziraat Odaları 6974 ve 1330 sayılı Kanunlarla 
bu sektöre karşı Yüce Meclislerce yükümlendi-. 
rilmiştir. , 

Bu, bakımlardan adı. geçen Komisyonlarda 
Ziraat Odalarının temsili hem eşitlik prensibi
ne uygun olacaik ve kem de yıllardır Orman -

Halk ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeir ihti
lâfların halline yardımcı olacaktır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerle 6831 sayılı 
Orman Kanununun 7 nci madde 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde, değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Siirt Diyarbakır 
Zeki Oeliker Sabahattin Savcı 

Madde 7/2 nci Fıkra : 
Orman kadastro komisyonları; Orman Ba

kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili kuru
luşlarında en az 10 yıl hizmet görmüş bir onman 
yüksek mühendisinin. başkanlığında Orman Ba
kanlığınca atanacak Hukuk Fakültesi mezunu 
ıbir hukukçu üye, bir orman yüksek mühendisi 
veya Orman mühendis muavini veya on yıl hiz-
ımet 'görmüş orman teknikeri, bir ziraat yüksek 
mühendisi veya ziraat teknisyeni ile orman ka
dastrosu yapılacak ilin daimî encürraenince il 
Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye 
ile ilçe Ziraat Odası temsilcisinden kurulur. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge bir evvel
ki önergenin aynısıdır. Birlikte işlem görecek
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Mecliste görüşülmekte olan 6831 sayılı 

Orman Kanununun 2 ve 7 - 12 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının orman kadastro komisyonları
nın kurlusu ile ilgili 7 nci madde 2 nci 
fıkrasında orman mühendis muavinlerinin üye
lik hakkı kaldırılmaktadır. Halbuki 6831. sayılı 
Orman Kanununun yürürlük tarihinden bugüne 
kadar onaltı yıl süre ile orman tahdit komis
yonlarında başarılı hizimet veren ve halen bu 
komisyonların üye sayısının ';% 60'ini teşkil. 
eden orman mühendis muavinlerinin bu komis
yonlardaki üyelik görevlerinden alınarak sa
dece orman kadastro ekiplerinde görevlendiril
meleri işlerin selâmeti (bakımından sakıncalı 
görülmüştür. Ayrıca bilgi ve tecrübelerden fay-
dalanılmaması ve orman (mühendis muavinle
rinim kanunla tescil edilmiş müktesep hakla
rının ihlâli sonucunu doğurmuştur. Aynı du-
rrım ziraat teknisyenleri İçin de varittir. 

Keza ormancılık ilim ve uygulamasında mü
hendis muavinleriyle eşit hakka sahibolan or
man teknikerlerinin de kadastro komisyonla-
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rında üyelik hakkına sahfıbolmaları günün şart
larında ayrıcalığı giderici bir husus olacaktır. 

Bu nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 7 nci madde 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Çorum 
•Sabahattin Savcı Cahit Angın 

«6831 Madde 7/2. Fıkra 
Oriman kadastro komisyonlar]; Orman Ba

kanlığınca atanacak orman kadastro işlerinde 
çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı ilgili ku
ruluşlarında en az on yıl hizmet görmüş bir 
orman yüksek mühendisinin -başkanlığında Or
man Bakanlığınca atanacak Hukuk Fakültesi 
mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek 
mühendisi veya orman mühendis muavini veya 
on yıl hizmet görmüş orman teknikeri, bir zi
raat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni 
ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimî encü-
imenince il genel meclis üyeleri arasından seçi
lecek bir üyeden kurulur. 

ıSayın Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz 7 nci maddede öngörü

len orman kadastro komisyonlarının aşağıdaki 
şekilde kurulmasını arz ve teklif ederim. 

ıSamsun 
Bahattin TTzunoğlu 

1. Orman Mühendisi 
2. Hukukçu üye (Barodan) 
3. Ziraat Odası Başkanı veya kurulu üye

si (mahallinden) 
4. Ziraat Mühendisi, 
5. Genel Meclis Üyesi 
6. Belediye sınırları içinde ise, belediye 

meclisi, köy hudutları içinde köy ihtiyar heye
tinden bir kişi. 

'Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin 2 nci bendinin 

sonuna aşağıdaki hükmün eklenmesini saygıyle 
öneririm. 

Ankara 
ıŞinasi Özdenoğlu 

«Ancak, il genel meclis üyeleri, seçildik
leri bölgelerin dışında görevlendirilirler.» 

ıSaym Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik 

yapılmasına dair tasarının 7 nci maddesinin 
2 nci fıkrasındaki «Hukuk Fakültesi mezunu» 

ibaresinden önce, «Avukatlık veya Hâkim sta
jını tamamlamış» ibaresinin eklenmesini saygı 
ile öneririm. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki değişik
liğin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Gerekçesini şifahen arz edeceğim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Madde 7. — 2 nci fıkranın, bir Ziraat Mü
hendisi değiminden sonra «veya 10 sene hizmet 
etmiş Ziraat Teknisyeni» ibaresinin ilâvesi. 

.1 . 12 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Kanununun 7 nci 

madesinin 2 nci fıkrasında «on yıl hizmet gör
müş orman teknikeri» cümlesinden sonra, 

«İlgili köy muhtarları veya vekili ile Ziraat 
Odaları temsilcisinin» ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

İzmir 
Münir Daldal 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
27 . 11. . 1972 

Görüşülmekte olan 6831 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bir ek mad
de eklenmesi teklifinin; orman kadastrosunu 
ihtiva eden 7 nci maddesinin, orman kadastro 
komisyonları teşekkülüne ilgili köy muhtarının 
da, köylerin hukukunun korunması bakımın
dan 'eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz tasarının 7 nci mad

desinin 2 nci fıkrasında, veteriner hekimin da
hil edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon KaraMsar 
iSüleyman Mutlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 7 nci mad

desinin 5 nci paragrafının son kısmındaki «en-' 
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cümeni» yerine, «encümenince» olmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderisoğlu 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen 
6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin sondan 
iki fıkra önceki, bilirkişilerin bilgisinden fay
dalanırlar, tabirinden sonra; «Bunlara zamanın
da hazır bulunmaları için en az üç gün önce 
tebligat yapılır.» cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 nci madde son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
1. 11 Genel Meclisince seçilecek 3 üyeden 

kurulur. Üyelerden biri il genel meclisinde 
ikinci sayıda üyesi bulunan kesimden olur. 

2. 7 nci fıkranın son cümlesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

(Beldelerde belediye meclisince, köylerde 
köy ihtiyar kurulunca aralarında seçilecek 
3 üyeden kurulur. Ancak 1 üye mutlak 
2 nci azlık üye kesiminden olur. 

Samsun 
Yaşar Akal 

Sayın Başkanlığa 
Önergelerin ışığı altında maddeye yeni bir 

şekil vermek amacıyle 7 nci maddenin Komis
yona geriverilmesini öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
madde üzerinde 20 Önerge var. Bütün 'değişik
lik önergelerinin maddeyle birlikte Komisyona 
verilmesini talebediyoruz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka-
nıttn, izin verirseniz bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — ıŞimdi, birta

kım anameselelerde, anakanun meselelerimde 
grup yöneticileriyle anlaşmak suretiyle bâzı 
maddeleri -geri alıyorlar: Petrol Kanunu gibi, 
Maden Kanunu 'gibi, genel politika bakımından, 
ama Orman Kanunu gibi, bu türlü ihtilâfların 

pek az olduğu böyle bir kanun maddesini geri 
almak işleri bitirmek değil, uzatmaktan başka 
bir netice vermiyor. Çünkü, bütün Meclis geri 
alınmış maddeler için komisyon halinde çalış
ma durumunda. 

Komisyon bunu alacak, usul haline getiri
yorlar, neyi nerede müzakere edecekler? Lüt-
fedilirse, Komisyon artık bunu bir usul haline 
getirmekten vazgeçsin. Bütün verilen önerge
lerdeki değişiklik, tetkik ettim, iki konuya in
hisar ediyor. Neyi tetkik edecekler, neyi görü
şecekler, ne zaman bitirecekler? Halk -bunu bek
liyor. 

BAŞKAN — Sayın Akal, şeklen haklı görü
nüyorsunuz, ancak komisyon, okunan önerilere 
katıldığı takdirde dahi maddeyi yine komisyo
na almak mecburiyetindedir. Çünkü, Komis
yonun karar nisabını taşıyan bir önergeyle bu 
değişikliği yapmadıkça işleme koyamayız. 

Ayrıca, Komisyonun bu isteği İçtüzüğe da
yanmaktadır. Karar Yüksek Heyetin olacaktır. 
Ben Komisyonun isteğini oylamak mecburiye
tindeyim. 

Önergeleri maddeyle birlikte mi istiyorsu
nuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Evet. 

BAŞKAN — 7 nci maddenin verilen bü
tün önergelerle birlikte komisyona geriveril-
mesi isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Kabul 
edilmedi efendim, sayınız; anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Efendim bir defa bağırmadan 
hitabediniz Başkanlığa lütfen. Ben zatıaMnizin 
emrinde çalışan bir kişi değilim. 

SABRI KESİCİN (Kastamonu) — Estağ
furullah Beyefendi, ama biz de görüyoruz. 

BAŞKAN — Şu halele lütfediniz; bir defa 
bakınız şu tavrınız dahi... İstirham ederim. 

Efendim bunu lütfedersiniz, bir parlamen
terle bir Meclis Başkanlığını işgal eden nâçiz 
arkadaşınıza yakışacak ölçüler içerisinde ifade 
edersiniz. Yerinizden bağırarak «anlaşılmadı» 
şeklinde hitaba hakkınız olmadığı kanaatin
deyim Sayın Keskin. 

Efendim oylamayı tekrarlıyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Komisyonun iste
ği reddedilmiştir efendim. 
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Şimdi okunan önergeleri teker teker işlem 
yapmak üzere tekrar okutuyorum efendim. 

Sayın özdenoğlu, bu karar muvacehesinde 
zatıâlinizin önergesini işleme koymak imkânı 
kalmıyor. Ama ısrar ederseniz bir önerge oyla
ması olarak.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Maale
sef öyle. Bizce Maden Kanunu kadar, Petrol Ka
nunu kadar önemli. Elbetteki bu önerilerin ışığı 
altında gerekeni yapılmalıydı; fakat görülü
yor ki', birtakım hesaplar var. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu'nun öner
gesini tekrar okutuyorum. 

(Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — iSaym Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz, 
çünkü madde sarihtir, herhangi bir değişikliğe 
lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Önergemi 

kısaca izah için söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu
runuz efendim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 

Bu değişiklik önergesini vermemdeki amaç, 
bir tarihî fırsatı, Anayasanın öngörmüş ol
duğu, orman içinde yaşayan köylülerin hukukî 
durumunun sağlamlaştırılması ve sosyal durum
larının refaha kavuşturulması yönündeki kesin 
maddesi muvacehesinde, Meclisimize kadar geti
rilmiş olan bu tasarıdan faydalanmak üzere, 
orman içinde yaşayan köylülerin yıllarca süren 
büyük ıstıraplarını önlemekti. 

[Köydeki mülkiyetine sahibolabilmek, işlet
tiği 2 dönümlük bahçesine sahibolmak, tapu
sunu almak, orman içinde yaşayan köylülerin 
en büyük idealleridir. 

Şimdi düşününüz, büyük bir fırsatı Kadas
tro - değişik bünyeli de olsa - köye kadar gele
cek, sadece ormanların kadastrosunu, tapusu
nu yapacak, oradaki bulunan, oradaki yaşayan, 
asırlardan beri oranın çilesini çeken orman içi 
köylülerinin hukukî durumu üzerinde sadece 
•orman hudutlarını ayırmak suretiyle bir işlem 
yapacak, oradaki bulunan hakiki köylünün ta

pusu üzerinde, mülkiyeti üzerinde hiçbir işlem 
yapmayacak. Bu kadar adaletsiz, bu kadar fır
satları kaçıran bir durum olmaz. Çok aceleye ge
tirilmiştir bu kanun. Tapulama Kanunu ile bu 
gelen tasarı arasında bir işbirliği kurmak, koor
dinasyon kurmak çok mümkündü. 

Düşününüz; bir dağ başındaki ormana ka
dastro gidecek, oradaki bulunan ormanların 
kadastrosunu yapacak, ondan sonra çekecek; 
oradaki bulunan 3 - 5 tane bahçe sahibi, ev sa
hibi, kişilerin mülkiyet sahibi olması, tapu sa
hibi olması asırları bulacak. Asırlar sonra an
cak oraya tapulama gidebilir, başka türlü git
mesine imkân yok. Niçin Orman' Bakanlığı bu 
konuyu sadece kendi yönünden düşünmüşte 
oradaki orman içinde yaşayan orman köylerinin 
hukukî durumunu sağlama çıkartma yönünden 
en ufak bir katkıda bulunmamıştır? Bu önerge 
üzerinde acı acı düşünmesi lâzım gelirken, sa
dece «katılmıyoruz» şeklindelki komisyonun tu
tumunu da yermek gerekir. Eğer bu işin mahi
yetinde değişiklik varsa, onun üzerinde iki ba
kanlık, iki daire ihtilâfı çözebilir ve çözüm yo
lu getirebilir. Benden evvel konuşan bâzı de
ğerli hatipler, çok ciddî konular üzerinde dur
dular. Komisyonların terkip tarzı üzerinde hâ
lâ münakaşalar devam etmekte v,e birçok öner
geler verilmektedir. Böyle bir önergenin, tapu- -
lama yönünden de yarar sağlanacağı cihetle, 
bir terkip tarzı kabul edildiği takdirde, o za
man bu giden komisyonlar, tapulama komis
yonları orada bulunan vatandaşların kadastro 
ve tapulamasını da yapma imkânını ve fırsatını 
bulacaktır. Bu fırsat tarihte bir defa geçer 
Türk köylüsünün, Türk orman köylüsünün 
eline. Bunu kaçırdınız sayın Hükümet, sayın 
komisyon. Bendeniz bu maddenin (bu şekliyle 
kabul edilmesi zaten bir fayda temin etmeye
cek demeyeceğim; fakat bu büyük fırsatı ka
çırdığınızı belirtmek için söz aldıım ve önerge
me katılmadığınızdan dolayı da önergemin mua -
meleye konmaması bakımından Sayın Başkan
dan ricada bulunuyorum, önergemi geri1 alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, önergenizi 
okuttum, ikinci defa okuttum ve işleme koy
dum; komisyon katılmadı, önergenizi izah sa
dedinde söz aldınız, izah ettiniz. Şimdi ise geri 
aldım diyorsunuz, önerge Genel Kurulun malı 
olduğu için ben oya sunımak zorundayım. 
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Efendim değişiklik önergesini kabul eden- j 
ler... Kabul etmeyenler...' Kabul edilmemiştir 
«fendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'ımn 

1 nci önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye 

katılıyor musunuz ?.' 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-" 

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Önergeye ka
tılmıyoruz, çünkü tecrübe mahsulü olarak bu 
10 yıl korumuştur. 

BAŞKAN ,— Komisyon önergeye katılmıyor. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, önergemi izah sadedinde söz isti
yorum 'efendimi. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu kısa ve 
öz olmak kaydıyle efendim, münhasıran öner
geniz üzerinde kısa ve öz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

'Burada bu madde ile Orman Kadastro Ko
misyonları ve bii" de bunun bünyesinde, bu !ko- I 
misyon emrine verilmiş teknik elemanlar, me
murlar ve 'kadastro ekibi bulunmaktadır. 

Benim şahsî kanaatime göre, memleketimiz
de yeteri kadar orman yüksek mühendisi (mev
cuttur. Bu baknından yetkili olarak ve daha bil
gili olarak bu Orman Baikanlığmca başkanlığa 
atanacak komisyon başkanlarının hassaten or
man yüksek mühendisi olmasını ve bunların. 
maiyetinde de dflger yüksek tahsil görmüş üye
ler de bulunduğuna 'göre, bunun mutlak ve mu
hakkak surette, memleketimizde yeteri kadar I 
orman yülkseik mühendisi olduğuna göre, bun
lardan olması ve tasarıdaki «veya onman _ mü
hendis muavini veya 10 yıl hizmet görmüş or- I 
man teknikeri» ibaresinin, önerlgemde de arz et- I 
tiğim üzere, metinden çıkartılmasına ve sayın 
üye 'arkadaşlarımın bu önergeme iltifat etme
lerini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendiinı, sayın Müderrisoğlu 

tarafından verilen, okunan ve Komisyonca da 
İştirak edilmemiş bulunan ıdeğişiklik önergesini 
oylarınıza sımuyoruım. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. i 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in 

önergesi tekrar okundu) | 
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BAŞKAN — Sayın: Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
biz verilmiş bulunan önergeye, çalışma siste
mini aksatacağı ve işleri geciktireceği için iş
tirak etmiyoruz. Bunların karar organı yoktur, 
sadece arazide tespit yapmak ve raporlarını ko
misyona vermekle vazifelidirler. Bu bakımdan 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Değişiklik önergesi Yüksek Kurulca (ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, fil hal katılıyor 
onusunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu beyan karşısında 
madde komisyona iade edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN _ Efendimi. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon fil

hal katılmıyorsa, madde neden komisyona ve
rilsin? Bu husus Meclisimizin oyu ile gerçekle
şir. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, değil sayın1 

Ataöv. 
Yalnız diğer önergeler üzerindeki muamele

ye devam edeceğim, diğer önergelerin akıbeti
ni tayin bakımından. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi oldu, 
sayın Başkan. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Önergeye işti
rak etmiyoruz. İl genel meclisi daimî üyesi il 
genel meclisi üyeleri arasımdan seçilir sözü daha 
elastikîdir. Bu bakımdan iştirak etmiyoruz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa-. 
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

İllerde il genel meclisi daimî encümen üye
leri vardır, bir de il 'genel meclisi üyeleri var-
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dır. İl genel meclisi üyeleri) daknî encümen üye-' 
lepini seçer. 

Burada bizim Meclisimizdeki komisyonlardan 
meselâ bir Sağlık Komisyonu veya bir Bayın-
dlırlık Komisyonu Genel Kuruldan herhangi bir 
arkadaşımıza seçimle bir vazife veremez, fakat 
Genel Kurul herhangi bir arkadaşa bir vazife 
verebilir. Burada da encümenin il genel mecli
si üyelerinden herhangi birisini seçmesi doğru 
değildir. Burada ya «İl genel meclisi üyeleri ara* 
ılarmdaıı bir üye seçer» veya «İl genel meclisi 
daimî encümeni »kendi içinden bir üye seçer» de
mek daha yerinde olur. ' Aksi takdirde usule, 
hukuk nizamına uygun olmadığı kanaatin-
yim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler*... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Madde gayet 
sarihtir. Sistemi bozuluyor, bu bakımdan katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —- Değişiklik: önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ıctmeyen-
,1er... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu sebeple komisyona iade 
edilecektir efendim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan;, 
Hükümete sormuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bu Parlâmento çalışması, Hü
kümete sormak gibi bir mecburiyetimiz yok, 
Hükümetin her an söz alma hakkı vardır. O ba
kımdan biz ihtiyaç hissetmiyoruz efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Mehımeıt Seydibey-

oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın' Komisyon?.. 
GEÇİCİ. KOMİSYON BAŞKANİ HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — İştirak (etmi
yoruz. Maddenin sistemi bozulacaktır. Burada 
sarahat vardır. 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bu önerge de Yüksek Heyetçe ikabul edil
miştir. 

Filhal 'katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu da komisyona verilecektir 

efendim. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge

si tekrar okundu) . 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
burada Orman Bakanlığının teşkilât kanunu 
vardır. Bir Baikanlıkta çalışacak kimseyi ancak 
o bakanlık tayin edebilir. Bu balkımdan.Orman 
Bakanlığı yerine Adalet Bakanlığı olan kışıma 
iştirak etmiyoruz, fakat önergenin diğer kısmı
na iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Yani, «yargıçlık ve avukatlık 
yapmış bir üye» şeklinde katılıyorsunuz, Adalet 
Balkan! ığı ne a atanması hususuna katılmıyorsu
nuz. 

Sayın Ülker?.. Yok. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
aynı mahiyette benim de bir önergem olacak, 
onu da okursanız daha iyi olur. 

BAŞKAN — Siz burada «Avukatlık veya 
hâkimlik stajını tamamlamış» diyorsunnız, sayın 
Ülker'in önergesinde ise «Hâkimlik veya avu
katlık yapmış» diyor. Yani, stajın ikmali ile 
yapma arasımda nüans var, talkdir edersiniz. 

Efendim, Komisyon Sayın ÜDker'in önergesi
nin «Adalet Bakanlığınca atanır» kısmımın dı
şındaki «Yargıçlık ve avukatlık yapmış olma» 
kaydına katılmıştır. Sayın önerge sahibi burada 
bulunmadıkları izin önergelerini bu şekilde de
ğiştirmiş olup olmayacaklarını öğrenmem müm
kün olmadı.. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Efendim, 
biraz evvel Sayın Mehmet Atagün tarafından 
verilen önergede simidi Kcımisyonun iştirak et
mediği kısma Yüce Meclis itibar gösterdi, ka
bul etti. Bu kısmı tekrar oylamak mümkün mü? 
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Bendeniz bunu doğru bulmuyorum. Yani, Ada
let Bakanlığı tarafından atamanın yapılacağı 
hususunu Yüce Meclis kabul buyurmuştur. 

BAŞKAN — Evıet, doğrudur. Tabiî o husus 
kesinleşmemiştir, Komisyonun kararından son
ra tebellür edecektir. Bu itibarla ben sadece bu 
önergenin «Yargıçlık ve avukatlık yapmış bir 
üye» şekliyle olan kısmını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge Gıenel Kurulca kabul edilmiştir. 

Bu önerge bu şekilde muamele görmüştür 
efendim. 

(Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Çeliker ve sayın Savcı' 
nm değişiklik önergeleri de aynı mahiyettedir. 
Bu itibarla ikisini de okuyarak değil, birlikte1 

muameleye koyacağım. 
Sayın Çeliker, zatıâliniz Geçici Komisyonun 

üyesi bulunduğunuz için İçtüzük bakımından 
böyle bir önerge vermeye hakkınız yok efen
dim. Bu sebeple biz bu önergeyi sadece sayın) 
Savcı'nm önergesi olarak işleme koyabileceğiz 
efendim. 

Sayın Komisyon, okunmuş bulunan bu iki 
önergeye katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun 'katılmadığını be
yan ettiği iki önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 

ve Çorum Milletvekili' öahit Angm'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bu-
nan önergeye katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı ve sayın Angın'ın 
ortak önergelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 

- 48 

25 . 12 . 1072 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, bu önergede 
«hukukçu üye barodan» diyorsunuz, ancak Ge
nel Kurul bunu hakimlik ve avukatlık yapmış 
üye olarak kabul ettiğine göre bu fıkrayı tay
yederek önergenizi muameleye koyacağım efen
dim. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ta
mam efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesini 
belirttiğim hususun dışındaki kısmiyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon filhal katılıyor musunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu da ayna 
şekilde işleme tabi tutulacaktır. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu

lunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katııimıyoruz 
efendim. 

.SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, önergemi izah sadedinde söz istiyorum. 

ÛBIAlŞOKjAlN — Buyurunuz Sayın özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım, madde tanınmaz hale geldi. Çok 
arzu ederdik ki, burada en az petrol kanunu ka
dar, en az maden kanunu kadar önem arz eden 
böylesine hayatî bir konuda getirilmiş olan bir 
tasarı, Yüce Meclisin arzusu, iradesi hizasında, 
beliren fikirler de dikkate alınmış olarak Ko
misyona iade edilsin, dört başı mamur bir mad
de halinde getirilsin. Köylü ve halik ilişkisi di
yoruz, ıstıraptan bahsediyoruz; doğrudur, or
man köylüsü ısturap içindedir, ama bu derece 
önemli bir tasarıyı da bir olup bitti halinde - bu
rada ortak bir sorumluluk duygusu içinde gö
rüşmemiz lâzımıgelirken maalesef - gayet acele 
bir şekilde, belli milletvekillerinin görüşü isti 
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kametinde,''bir olup bitti halinde--geçiştirildiği
ni iizünitiiylc tespit etmek zorundayız. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — İşinize 
gelmediği zaman üzüntüyle tespit edersiniz; ev
velâ demokrasiye inanmak lâzım beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum müda
hale etmeyiniz. 

^SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Benim 
hiçbir davam yok, niçin asabileşîyorsıınuz ? Be
nim ne orman mabkefmesiyle işim var, ne omıu-
nım var, ne de hesabım var. Hesabı olanlar go
cunsun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kimsenin yok. 
BAŞKAN — Kimsenin var demedi ki efen

dim. Rica ediyorum müdahale etmeyiniz. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Olan 

alınsın, zatıâliniz niçin alınıyorsunuz? Niçin 
alınıyorsunuz efendim? Burada her türlü fikir 
konuşulabilir. 

İHSAİN ATAÖV (Antalya) — Dikkat etme
diniz ama... Belirli milletvekillerinin oylarıyle 
diyor. 

BA:ŞKAN — Efendim ne biliyorsunuz dik
kat esnediğimi... Rica ederim efendim müdaha
le etmeyiniz Sayın Ata öv.. 

•SİNASİ ÖZDENOĞLU ((Devamla) — Evet, 
oylarını izhar eden arkadaşlar belli zaten. Ni
hayet istenilen şey, Koimisyonun ciddî bir ince
leme yapmasıydı, buna mani olunmuştur. Bu 
g-epçiektir. 

SÜLEYMAN ÇAMLAR (Manisa) — Biz mü
nasip bulmadık,. zatıâliniz öyle düşünüyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (''Devamla) — Ben de 
fikirlerimi söylüyorum, niçin alınıyorsunuz 
efendimi Fikirlerimi söylememe müsaade edi
niz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim rica 
ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Beni 
burada susturmak hakkına sahibolmadığmızı 
biliyorsunuz ve ben susacak adaım da değilim. 
•Yalnız, istirham ederim, yani burada görüş bir
liğiyle, fikir birliğiyle bir meseleyi enine - bo
yuna tartışmak vatken, önergeleri dikkate al
dırmak varken niçin buna yanaşmıyorsunuz? 
Müsaade «din de konuşalım. 

(SÜLEYMAN OAĞLAR (Manisa) — Tariz
de bulunuyorsunuz ama. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (-Devamla) — Ayrı
ca, burada Komisyonun bir görüşü vardır, Ko

misyon kendi görüşünü Yüksek Heyetin öner
geleriyle telif ed-er ve bir metin tespit eder. Ya
ni, peşin hükümle hareket etmenin anlamı yok. 
Siz benim buradaki konuşmalarımdan, kendi fi
kirlerinizle karşı okluğu için başka bir mâna 
çıkarmak halkkına sahip değilsiniz. 

SÜLEYMAN CAĞLAR (Manisa) — İyi ama 
siz de tarizde bulunuyorsunuz devamlı olarak. 

ŞİNAiSİ ÖZDENOĞLU (ıDevamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, sizden de ri
ca edeyim karşılıklı görüşmeyiniz lütfen. 

IİDSAN ATAÖV (Antalya) — Lütfen öner
genizi izah ediniz. 

•SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Öner
gemi izaih ediyorum. Müsaade ediniz de önerge
me geleyim, müasade etmiyorsunuz ki... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) .— Çoğunluk 
azınlığa mı tabi olacak? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun siz yapın 
Başkanlığı, o vakit ben ineyim buradau, rica 
ederim müdahale etmeyiniz. 

'SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ço
ğunluğun azınlık üzerinde tahakkümünü kabul 
ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, lütfen efen
dim önergeniz üzerinde konuşunuz, lütfen... 

-SİNASİ ÖZDENOĞLU. (Devamla) — Olur 
mu öyle şey? Peki burada azınlığı ezerek en 
olumlu hedefe nasıl gideeeiksiniz ? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Demokra
sinin de bir kaidesi var. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ama 
bir haıkkın suiistimali de bahis konusu değildir, 
birilirsiniz onu siz. -

Şimdi arkadaşlarım, aslında maddede ne ge
nel meclis üyelerinin durumu tespit edilmiştir, 
ne de hukukçu üyelerin durumu tespit eddkııiş-
tir. Bu komisyonlar bir anlamda adeta kazai 
nitelikte karar verecek organlardır. Kadastro 
yapacak, sınır tespit edecektir. Bunu yaparken 
tekmil belgeleri inceleyecektir, meselenin esası
na giree'ekftir. Bir haıkkın mevcudolup olmadığı
nı tespit edeeeiktir, yani aynî hakkın var olup 
olmadığını saptayacaklardır. Hu'kuikçu arkadaş
larım ayrıntılarını bilirler. 

Adlında Komisyon kuruluşu itibariyle idarî 
bir ünitedir, idarî bir organdır. Teorik olarak 
Koimisyonun kararlan aleyhine Danıştaya dava 
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.açabilmesi gerekir. Ama köylüyü, hem hukuk 
maihkeimesint1, heııı de gerek Danıstaya götür-
memcnin yollarını araanalk varken, bu komisyo
nu en verimli şeikikle çalıştırmak imkânlarına 
'Yüce Meclis salıipiken, gerek hukukçu üyenin, 
gerek il genel meclis üyesinin nasıl görevlendiri
leceğini açılkea tespit etmek varken, bu madde 
.acele geçtiği takdirde anarşi getirmiş olacağız, 
oıunan köylüsünü mahkeme kapılarında sürün-
dünmeiktien öteye gitmeyeceğiz; söylemSek itmedi
ğini budur. 

Şimdi, genel meclis üyesi seçilecek. Kim 
seçecek sayın arkadaşlarım?.. Daimî (komisyon 
seçecek. Daimî komisyon nasıl seçecek?. Belli 
'değildir. Daimî (komisyonun başında vali var
dır. G<ereekte vali seçecek. Bir şahsın insiyati-
fine bırakıyoruz. 

Aslında, tenzih ediyorum, sözüm hiçbir ge
nel meclis üyesine ait değildir. Ancak, şunu da 
memleketimizin bir gerçeği olarak teslim edi
niz. Genel ımeclis üyelerini de güç duruma sok
maya hakkımız yoktur. Bir bölgenin, örneğin 
meselâ (a) bölgesinin genel meclis üyesidir, ay
nı bölgede görevlendirilecektir, kendisi tazyiik 
altında kalacaktır. Bilirsiniz, lütfedin. Köylü
sü gelecektir, ihtilaflı olan gelecektir, o gıeııel 
ımeclis üyesine baskı yapacaktır. Bu suretle o 
üye yanlış istikamette rey kullanacak, komis
yonda 'mütalâa verecektir. 

Diyoruz ki, madde mükemmel cılksın, mah
zurları giderilsin. Bu konuda bana itiraz eden 
arkadaşlarım, acaba bu fikri paylaşacak olgun
luğu gösterecekler inidir ?.. Umarım ki, göste
rirler. 

Bir bölgeden seçilmiş olan genel meclis üye
sinin, o bölgede vazife görmesinde sayılım aya
cak kadar çok mahzurlar vardır değerli arka
daşlarım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bu 
konuda ihtilâf çıktı mıf 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Çok 
ihtilâf çıktı Sayın Atagiin. Siz de uygulamada 
bulundunuz, ben de bulundum. Çok ihtilâf çık
tı, genel meclis üyelerinin de çok başı ağrıımış-
tır. 

Biz önergemizde ne diyoruz?. «Seçildiği ye
rin dışında bir yerde görevlendirilsin» önerimiz 
budur, Önergemin, işin selâmetini sağlayacağı 

| kan ısındayım', Yüce Meclisin bu önergeye ilti-
I fat buyurmasını istirham ediyorum. 
I Teşekkür ederim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
I Başkan, takririn aleyhinde söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Yılmaz. 
I Efendim, ıSayın Özdenoğlu'na aidolan ve 

komisyonca iştirak edilmemiş bulunan önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Sayın Şener'in, önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, komisyon değişiklik 
önergesine katılmıştır, önergeyi.. 

•SABRI KESKİN (Kastamonu) — -Sayın 
Başkan, affedersiniz, tekrar okutmak mümkün 
mü acaba? 

BAŞKAN — Okutalım efendim. 
(Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN -— Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın DaldaTın önergesini tekrar okutuyo
rum . 

(İzmir Milletvekili Münir Daldal'm önerge
sini teîkrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, daha evvel aynı mahiyetteki önergeler 
kabul edildi galiba. 

BAŞKAN — Burada «İhtiyar heyeti» de 
var da efendim, o bakımdan değişiklik taşıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş

tir. 
Sayın Doğan'm önergesini tekrar okutuyo

rum. 
(Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 

tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) _ Katılmıyoruz 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Mutlu'nun. önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Afyon Karalhisar Milletvekili Süleyman 
Muitlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN -— Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI IIİVS A M ET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ıSÜEEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Önefgemi izah sadedinde söz istiyorum Sayın 
Balkan. 

İBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mutlu. 
<SÜDEYMAN MUTİ d T (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 
Görüşmekte okluğumuz tasarıyle, en önemli 

7 nei maddede ve kabul etmiş olduğumuz 2 nei 
maddede bir orman komisyonu kurulmaktadır. 
Bu onman komisyonunun emrinde de kadastro 
«kipleri tenkil edilmektedir. Ben şahsen o ka
dar üzüldüm İd, Türkiye'de ortalama 21. bin 
ünitede orman köyü ve köylüsü oturmaktadır 
aurn, omman köylüsünün hie hayvanı yokmuş gi
bi, sadece onmanı, dört tarafı çitle çevrilmiş ye
şil bir bashçe olarak gören Parlâ.ment'er arkadaş
larımın tutumuna üzüldüm. Ama, bu Parlamen
ter arkadaşlarımın tutum undan önce de, asıl bu 
tasarıyı getiren ve en çok ilgili olan Orman Ba
kanlığının bunun üzerinde durması ve Pa.rlâ-
mjenıtoyu bu yönde kan alize etmesi lâzmııgelirdi. 

Muhterem aıık-adaşlarım, 6831 sayılı Orman 
Kanunu halen yürdirlüftetedir ama, hayvancılığı 
gözeten hiçbir maddesi yoktur. Birkaç fıkranın 
içimde biııkaç kelime ile «Otlak, yaylaklar» şek
linde geçiştirilmiş ve orman köylerinde hayvan
cılığı kökten öldürme hedefi güdümıüşjtür. 

Aziz arkadaşlarım, 2 nei maddeyi kabul etili
niz. 2 nei maddede bakın ne diyor: «Hayvancı
lıkta kullanılmasında toplum yararı bulunan ot
lak, kışlak, yaylak haline gelmiş yerler orman 
sınırları dışına çıkarılır.» 

ıŞimdi, bu orman sınırlarını tespit edecek ko
misyonu düşünelim. Bu komisyonun içinde or-
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man mühendisleri, ziraat mühendisleri veya ilgi
li teknikerler, hukukî yönden hukukçu, il ida
re encümeni veya köy ihtiyar heyetinde bulu
nan temsilciler bulunmaktadır. Ama, oranın cid
dî bir yaylak, otlak, kışlak veya hayvancılığa 
yararlı olup. olmadığını kim tespit edecektir?. 
Bu hie düşünülmeımiştir muhteremi arkadaşla
rım. Bizim orman teşkilâtıunız yıllarca bir kara
keçi sistemi tutturmuştur. Bu karakeçiden da
ha zararlı olan Devlet kuruluşları vardır, onu 
gözii görmemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, sadece bir örnek bakı
mından bir misal vermek isterim. 

Afyou Karaıhisar'm Cay ilçesiyle Karamuk 
köyü arası 30 kilometre uzunluğunda .18 kilo
metre genişliğinde ve üzerinde Hr tek dikili 
ağacı olmayan yaylalar, kışlaklar tamamen ya
sak edilmiştir. 1958 yılından beri 5-0 bin bas kü
çük hayvan, aşağıya indiği zaman karşısına 
Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu çıkmakta, yu
karıya çıktığı zaman Orman Kanunu karşısına 
çıkmaktadır ve bugün 50 bin baş hayvan aç ve 
telef olnıaya yüz tutmuş, hemen hemen yarıya 
inmiştir. 

Bu hayvancılık eğer Türkiye'nin ekonomik 
temelinde bir varlık değilse, elbirliği ile cidden 
bunu ortadan kaldıralım. Hangi orman köyüne 
gidilirse gidilsin bir orman köyünde, orman kö
yüne mensup bir ailenin mutlaka evinde hayva
nı vardır ve bugünkü kanunî statüye göre de, 
orman köyünde en çok ezilen aile hayvanı olan 
ailedir. 

Muhterem arkadaşlarını, misal verebilirim: 
Ağıllarında köyün hayvanları, orman koruma 
bekçisi sinirlendi, diye bir bası dahi çıkarılma
dan aylarca ahırlarında hapsedilmiştir. Bunun 
hiç kimse hesabını soranıanuş ve sormamıştır, 
Mevzuat böyledir. Artık, hiç olmazsa orman böl
gelerini tespit edenken, şu kurmuş olduğumuz 
teknik kadronun içine bir veteriner hekim soka
rak, nerelerin kışlak, nerelerin orman bölgesi 
olabileceğini; yani veteriner hekimin de fikri
min o komisyonda alınmasına müsaade etmenizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mutluya ait değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir. 
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Sayın Konıisyon Başkanı, değişiklik önerge
si kabul edilmiştir. Bu durumda filimi katılıyor 
muşumuz efendim? 

GKOLOİ KaMUSYON BAŞKAN! i1ÜSAMİT
TİN BAŞER (Nevşehir) — Fiihal katılmıyoruz 
efendim." 

BAŞKAN — Hereği yapılacaktır efendim. 
(Konya Milletvekili Baha jfiid'errisoğiıf-

nun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —•- Sayın Komisyon, önergeye 

katılıyor musunuz? 
HECİUİ: KOMİSYON BAŞKANİ HÜSA

METTİN BAŞ El! (Nevşehir) — Mahzur yok 
yani, katılıyoruz, 

BAŞKAN - Etendim, önergeye Komisyon 
katılmıştır. I )eğisiklik önergesini oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geriyoruz. 
(Ordu Milletvekili Memduh. Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN --- Sayın Komisyon, önergeye 
katılıyor musunuz? 

HEUİOİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — İştirak etmi
yoruz Sayın Başkan. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — İzah İçin söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, izah iein söz isli
yorsunuz. Bir dakikanızı rica edeyim. Şim
di (lenel Kurul bunu, «hakimlik yahut avukat
lık yapmış sıFatı iie hukuken üye» yi kabul et
tiğine-göre; l)iı önergenin işleme de konmaması 
gerekiyor. Siz daha asgarî şartlarla bir teklif 
getiriyorsunuz. Yüce Heyet, daha ileri şart
larla bir karara varmıştır. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Etendim, kabul 
ediyorum bunu da; izahatımızdan sonra belki 
Komisyonun bunu dikkate alması hususu mev-
zuııbahsolabilir. 

BAŞKAN — Hayır Komisyon değil, yani 
önergeyi isleme koyup koymama noktasında
yım.. Komisyonun katibi) katılmamasından 
çok, daha önceki önerge muvacehesinde bunu 
işi e ine koya mıy o ruz efendilin. 

Diğer önergeye geriyoruz. 
(Samsun "Milletvekili Yaşar Akarın öner

gesi. tekrar okundu.-) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — İştirak etmiyo
ruz efendim. 

BASK. AN — Komisyon katılmıyor. Öner
genizi izah etmek üzere Sayın Aka'l buyurunuz. 

YAMAK- A KAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sa.ym. arkadaşlarım ; : 

önce, bana taallûk etliği iein bir noktaya 
cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. Sa
yın Komisyon bu maddeyi geri aldığı zaman 
«Heı- maddeyi geri almak bir usul olmasın, 
maddeler .müzakere edilsin. Meclisimiz bunun 
üzerinde geniş bir 1 arlısına içerisine girsin.» 
dedim. 

Bir kanun iein komisyona geri alınmak bir 
talihsizliktir. Tıkması istenen bir kanunun 
Meclislerde göri'ışiı I meşini ist em ok ve o kanu
nun görüşülmesi temin ediliyorsa", o kanunun 
çıkması bir talihtir. Bu, bir kanuna önem ver
memek' değil; aksine kanunun çok önemli ol
duğunu kabul ederek, daha evvel çıkmasını 
sağlamak için. yapılan bir çabadır ve ciddi ola
rak söylüyorum: Büyük MilUl Meclisinin de
ğerli üyeleri komisyona havale etmeyerek mü
zakereye başlamakla bu kanunun çıkması yo
lundaki arzularını samimî olarak izhar (itmiş
lerdir. Bu kanun ne kadar kotu ve eksiklik
leriyle çıkarsa, çıksın.'.. 

BAŞKAN — Sayın Aka!, (inergeniz üze
rinde lütfen, efendim. 

YASAK AKA'IJ (Devamla) — Affınıza sığı
narak-; bitiriyorum. 

Sadece su 2 nci maddesi çıksa; inanıyorum 
ki, Danıştay'da ve malı keme I erde bugün bek
leyen binlerce dava hallolacak ve hailkrmız bir 
noktada «benim» dediği şeyin tapusuna sa
hip olacak, «malım» dediği şeyin üzerine yum
ruğunu vuracak. Onun için, bu kanunu ko
misyona gitmesin, diye ayağa kalkmak ve 
onun hakkında rey vermemek, komisyona git
meden Mecliste müzakeresini istemek; aslında 
bu kanunun çıkmasını istemektir. 

Sevgili arkadaşlarım; bu kanun çıkmalıdır 
ve bu kanunun en mühim maddesi bence bu
dur. Jler ne kadar Komisyonun birkaç* defa 
verdiği cevap, «Efendim, hu karar organı de
ğil» diyorsa da; karar vermek başka, tespit 
yapmak: başkadır. Burada tespiti yapi'l diktan 
sonra, karar bir onaydır, imzayı basacaktır. 
dernek ki aslolau budur. 
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Şimdi, bu maddeyi önemsemen)e »erekti- i 
ğini sanki söyler gibi, «Efendim, tespit ya
pıyor» Bir karar yok. Tespiti yaptıktan son
ra... 

BAŞKAN — Sayın A kal, rica ediyorum 
efendim: Konunuza geliniz lütfen. 

YAŞA'l AKAL (Devamla) — şimdi beu-
d r - •vvel, bir değerli arkadaşımın, zannedi
yorum Kastamonu Milletvekili Sabri Beyin 
önergesi kabul edildi. Ben. tümü üzerinde ko
nuşmada bulunurken; tek kişinin sakıncasını. 
çoğaltmakla giderebileceğimizi söylemiş ve I 
önergemi bu usûlde vermiştim. Lütfediniz or
manların ve oradaki halkın kaderini bir nok
tada tek kişiye bağlamayınız. Uzun uzun an- I 
latan ayacağım. Üç. kişi olursa, hic bir zararı- I 
mız olmaz. Üç kişi olursa, belki ciple gider
ken ayrı bir cip tutmak olur. Onun için de, 
8 nci maddede bir önerge getiriyorum; lıalk I 
katkısını, maddi katkıyı temin etmek hususun
da önerge vereceğim. İstirham ediyorum, bir I 
kişi yerine, köylerden, il genel meclisinden 
ve belediye meclisinden, üç kişiyi seçerseniz. I 
derdimiz hallolur. Bugün Türkiye'nin en bü- j 
yük derdi bir noktada halledilir. (İnayetle- 1 
rin, vurgunların kan hasımlığının en büyük 
sebebi, orman tespit ihtilâflarıdır. Bu tespit 
ihtilâflarında, halkın katkısını - tekelci olarak 
değil - çok olarak temin edelim. 
•Saygılar sunarım. 

, BAŞKAN — Efendim, Sayın Aknl'a ait 
değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
((Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey-

oğlun'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — .Sayım Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Baş
kan; bunlar zaten belli kişilerdir ve önceden 
haberdardırlar, bunu buraya sokmaya lüzum 
yok. O balkımdan iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Kısa ve öz konuşmak üzere Sayın Seydibey-

oğlıı, buyurunuz. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın. Başkan, değerli arkadaşlarını: 
Ben bu önergeyi tatbikatta kolaylık sağlar 

düşüncesiyle verdim. Eski tatbikatlarda gö- j 

— 53 
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rülmüştür: Heyetler mahalline gider, seçilmiş 
bilirkişiler bulunmaz. Neden? Köyde ilân edil
miştir, ama duymamıştır. «Gazetedeki ilân
dan veyahut, da verilen ilândan» dediği gün çok 
zaman komisyon gelemez. Binaenaleyh, bu 
tatbikat mulıakkak yapılmalıdır. Bu durumu 
biz geçmiş tatbikatlarda çok gördük. Komis
yonlar vazife göremeden mahallinden ayrılı
yor. Devletin masrafı, emeği heba olup git
mektedir. Ben, buna açıklık gelsin ve bîr va
zife süratle yapı'lsm, diye bu teklifte bulun
dum. Bu maddenin konmasında hiç bir sakın
ca, yoktur ve nihayet seçilmiş bilirkişilere teb
ligat da güç. değildir; muhtar vasıtasıyle de, 
zabıta vasıtasıyle de yapabilirler, faydalı olur, 
bundan bir zarar gelmez. 

Önergemin kabulünü istirham eder, saygılar 
sunarını. 

GHçtri. KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, bir hususu açıklayabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Siz katılmadığınızı beyan etti
niz... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-
M ETTİN BAŞER (Nevşehir) — İzahından son
ra... Yani alttaki fıkrada var. «Birinciler gel
mezse başka bilirkişiler seçilir» diye.. 

BAŞKAN — Gelmemek ayrı efendim; göre
vi reddetmek anlamımda telâkki ediyorum ben. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
iler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Sayın Komisyon filhâl katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Efendim, 
değişiklik önergelerini ikmâl etmiş bulunuyo
ruz. Önergeler üzerinde yaptığımız işlemlere 
göre, Sayın. Sabri Keskin, Sayın Mehmet 
Atagün, Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayım 
Reşit Ülker, Sayın Bahattin Uzunoğlu, 'Sa
yın Ahmet Şener, Sayın Süleyman Mutlu, Sa
yın Baha Müderrisoğlu ve yine Sayın Seydi-
beyoğlu'na ait önergelerle birlikte madde Genel 
Kurulun kararı muvacehesinde gerek esasından 
ve gerekse redaksiyon yönünden gereği yapıl
mak üzere Komisyona verilmiştir efendim. 
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Diğer maddeye geçiyoruz;. 
Madde 8. — Orman kadastrosunun yapıla

cağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün 
teklifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin 
olunur. 

Bu husus; ormanda çalışmaya banlamadan 
ez az bir ay önce Resmî Gazetede, ilgili, il, var
sa ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, 
gamete çıkmayan yerlerde ise diğer mutad vası
talarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilân 
olunur. 

Orman kadastrosu; belde ve köy sınırlan 
esas alınmak suretiyle bu sınırlar dahilinde ka
lan bütün ormanlar] kapsayacak şekilde yapı
lır. 

Orman kadastrosunun başlama tarihi, ko
misyon başkanlığı tarafından tâyin ve tespit 
edilerek çalışılacak belde ve köylerle bunlara 
bitişik köy ve beldelerde en az bir ay önce bu 
belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilân 
kâğıdı ile duyurulur. 

İlân kâğıdının asıldığı tutanakla tevsik 
edilir. 

Bu ilânda; ekiplerin hangi köy veya belde
lerde çalışacakları ormanların içinde ve bitişi
ğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya ka
nunî mümessillerinin veya vekillerinin sınırla
ma sırasında hazır bulunmaları, hazır bulun
madıkları takdirde orman kadastro işlerine 
yokluklarında devam edileceği açıklanır. 

İlân işlerine ait belgeler dosyasında sakla
nır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğin
de ve içinde taşınmaz malları olanların, orman 
sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya ka
nunî mümessilleri veya vekilleri hazır bulunur. 
İşgal ve faydalandıkları taşınmaz malların sı
nırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler. 

Yerinde yapılan ilâna rağmen ilgililerin bu
lunmamaları sınırlama ve kadastro işini dur
durmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çellıiker lehinde mi aley
hinde mi söz istiyorsunuz?.. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Lehinde konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA ZEKİ ÇELİKER 

(Siirt) •—. Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Bu kanun tasarısının 8 nei maddesinde be
lirtilen hususlar, tamamen ilgili orman köylü
sünün her an için hakkının mahfuz tutulma
sını temin etmektedir. Görüşülen 7 nci mad
de sırasında bâzı hatipler orman mühendisleri
nin bu madde ile ilgili davaları halletmede ye
tersiz olduğunu gayet ithamıkâr ve bu kürsü
den beyan edilmemesi icap edecek şekilde ifade 
ettiler. Mensubu bulunduğum şerefli orman
cılık camiasına mensup hiç bir şahsın o-beyan
lara muhatap olamıyacağmı ifade etmekten 
hem mecburiyet duyuyorum, hem de gururla 
ifade ediyorum. . 

Ancak; bunu ifade edenlerin hangi maksat
lar tahtında bu işi İm tarzda bir polemiğe sü
rüklemek istediklerini ve kendilerine lâyık ola
bilecekleri cevabı verebilecek durumdayken bu 
hususun Meclisin mehabetiyle bağdaşmadığı 
hususunu nazarı itibara alarak bu kadarıyle 
iktifa ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Akal, 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Önergem var 
efem d im. 

BAŞKAN — Önergenizi veriniz efendim. 
Sayın Akal, söz istiyormusunuz efendim?.. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Önergemi izah 
edeceğim. 

BAŞKAN — İzah edeceksiniz, 
Sayın İşgüzar madde üzerinde söz mü isti

yor sunuz "L Buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım. 

Orman kadastrosu ile ilgili 8 nei madde 
üzerinde ben de görüşlerimi arz etmek için söz 
aldım. Hepinizin de takdir ettiği üzere; Türki
ye'de orman halk nünas ebetlerinin ötedenberi 
girift olduğu ve bu yüzden halkla orman ida-
si arasında çeşitli konularda ve bidhassa mül
kiyet meselelerinde ihtilaflar doğmuş, bunlar 
genişlemiş ve çevredeki bulunan halkın bu konu
daki şikâyetleri Yüce Meclise kadar aksetmiş 
ve kanun tasarıları da işte bu ihtiyaçların gide
rilmesi için tedvin edilmek suretiyle buraya 
getirilmiştir. 

54 — 
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Esasında bizim için, bilhassa Türkiye için, | 
geri kalmış olan meselelerini tanı mânasıyle 
çözüme kavuşturmamış memleketlerde orman 
«orunları her şeyin üstünde, önünde ele alınmış
tır. Çünkü; iş sahaları olmayan, sanayi potan
siyeli • builuiimaya.il ülkelerde geçim kaynağım 
kolay yoklan bulmak köylünün daha ziyade 
her yıl açma suretiyle kendi geçimini sağlamak 
doğal bir kanun şeklinde oluşageliniştir. 

Bu bakımdan, gerek idare ve gerekse haklı 
olarak işsizlik yüzünden başka yerde geçim kay
nağı aramak zorunda olan halk, bu orman halk 
münasebetlerinin kesin olarak halledilmesini 
istemektedir. Bunun da tek çaresi yine mülkiyet I 
.mesleklerinin halledilmesiyle mümkündür. I 

Bir yerin orman olmaması hususuna, orman I 
hudutlarının tespiti meseleleri, ve esasında 1937 I 
de çıkarılan 3117 sayılı Kanundan sonra 30-35 
sene geçmiş olmasına rağmen, gerek hükümet- j 
ler gerekse Parlamento bu konuda işbirliği yap
mak suretiyle bu mülkiyet meselesine bir çözüm 
bulamamış, bu mesele sürüncemede kalmış ve I 
neticede de gerçek olarak orman ve halk müna- I 
»ebetleri hoe olmayan mecralara sürüklenmiştir. I 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar lütfen mailde I 
üzerinde görüşün, tümü üzerinde görüşüyor- I 
sunuz. I 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Madde 
üzerinde görüşüyorum efendim. I 

Bilhassa 8 nci madde bu arz ettiğim hususları I 
içine almaktadır ve önemli bir maddedir. I 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, 8 nci madde I 
'komisyonların çalışma usuılüne ait. Aşağı yu- I 
karı teknik bir madde; yani orman politikasıyle I 
ilgisi yok. Lütfediniz madde üzerinde konuşu- I 
nuz. I 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Onu arz-
ediyonım sayın Başkanım, zaten bağlıyacağını. I 

Bu balkımdan orman kadastrosuna önem I 
vermek, belde ve köy sınırları esas alınmak su- I 
retiyle, yapılacak, işlemlerin bir ay önce ilân 
edilmesi keyfiyeti yerindedir. Bu madde esasında 
iyi tedvin edilmiştir. Bu maddenin kabulünü I 
bendeniz de arkadaşlarımdan istirham ediyo- I 
rum. Orman sınırlarının teshilinin bir an önce I 
yapılması, işte demin arz ettiğim gibi, halk - or- I 
man münasebetlerini daha iyi bir şekle sokacak
tır. Bütün mesele objektif'açıdan görmek su- | 
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retiyle bu halk - orman .münasebetlerinin, sade
ce orman idaresinde ve ormanlarda değil, or
man hudutlarının mülkiyetinin halledilmemiş ol
ması keyfiyetinde aranması lâzım geldiği kana
atiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurunuz of en
di m. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arka
daşlarım, bu tasarının 12 nci maddesinde «Or
man kadastro komisyonları için lüzumlu taşıt 
araçları ve görevililerin kanunî yollukları ile 
her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce 
temin edilir.» deniyor. Yani, orman kadastro
su yapılması için büyük fedakârlığı hemen bü
tünüyle Devletin üzerine yıkıyor; benim tespit 
edebildiğim kadarı ile. Oysa Türkiye'de uygu
lama sı var; köy yollarının yapımında, suların 
yapımında ve okulların yapımında Devlet yanın
da halkın büyük katkısı var. Halkı başlangıç
ta ne kadar sıkıntı ile karşılaşmış bulunsa dahi, 
eğer okul yapılmasını istiyorsa, yol yapıllnıası-
ııı istiyorsa, şu yapılmasını istiyorsa illerde 
Yol Su Elektrik müdürlüklerinin kapılarına 
gitmekte ve «aman benden şu kadar benzin 
parası; benden şu kadar fazla yevmiye parası 
şoförler için.. Benim yollumu yap, benim su
yumu yap, benim okulumu yap.» diye Devlete, 
Devletin verdiğinden daha: fazla katkıda bulun
maktadır. Yolu kadar, suyu kadar ve oku
lu kadar, bence işlediği' toprağın da önemi
ni köylü müdriktir. Bugün memleketlimizin, 
herkesin söylediği gibi en büyük meselelerin
den birisi de, neresi ormandır, neresi seneler 
senesi ekilen arazidir, bu hususlar tespit edile
memiştir. Kendi mülkünde vatandaş suçlu, sa
nık • muamelesi görmektedir. Bundan (kurtul
mak için köylünün Devlete yapmayacağı yar
dım yoktur. Bu imkânı sağlayabilmek fe'in 
Devletin katlanacağı sıkıntıya, halkın rahata 
örebilmek için katlanacağı fedakârlığı ekleye
bilmek için bu maddeye bir ek yapmak istiyo
rum. Sayın Başkanımdan riea ediyorum, o 
ilk verdiğim önergeyi lütfen muameleye koy
masınlar, şimdi daha efradını cami, ağyarını 
mâni dediğimiz bir önerge vereceğim, lütfe
derler onu koyarlarsa; minnettar olurum. Şöy
le efendim: 

8 nci maddenin 1 nci fıkrasına şu ilâve 
yapıldığı takdirde faydalı olacağı kanısında-
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yım; kadastroları bakımından. Orman kadast
rosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Gene] 
Müdürlüğünün teklifi ve Orman Bakanlığı
nın onayı ile tâyin olunuyor. Ancak, «Orman 
Baikanlığınea özel nedenlerle öncelik tanınan 
bölgeler dışında öncelik sırası halkın maddî 
katkısı oranı ile uygun olarak düzenlenir.» 
Halk katkıda bulunduğu takdirde, benim ka
dastro bölgemi daha evvel yap diye Orman Ba
kanlığına tatmin edici bir katkı ile gelir de ka
dastrosunun yapılmasını isterse, Orman Bakan
lığı kendisi için gerekli Öncelik sebepleri dı
şında, halkın bu isteğine tıpkı biraz evvel arz 
ettiğim gib'i yolda, suda, elektrikte olduğu 
gibi katkıda bulunmalı ve yardımcı olmalıdır. 
Bu hususu tem in en önergemi Sayın Başkanı
ma, arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde bu
yurun Sayın Ekşi. 

MBMDUH EKŞİ (Ondu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 8 nei maddenin 1 nei 
fıkrasında «Orman kadastrosunun »yapılacağı 
51 ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tekli
fi ve Orman Bakanlığının onayı ile tâyin olu
nur» deniliyor; sonra, «Bu husus; ormanda 
çalışmaya başlamadan en az bir ay önce Res
mî Gazetede, ilgili il, varsa ilçe merkezlerinde 
çıkan birer gazetede, gazete çıkmayan yerler
de ise diğer mutat vasıtalarla en az beşer gün 
ara ile ikişer defa ilân olunur.» denilmektedir. 

Bu fıkranın gayesi, ilgililerin daha önce
den kadastro yapılacağından haberdar edilme
leridir. Ben bu ilân vasıtalarını şahsan yeter
li görmüyorum arkadaşlarım. Kaildi ki, Ko
misyon da bunu dikkate alarak, «gazete çık
mayan yerlerde ise diğer mûtat vasıtalarla en 
az beşer gün ara ile ikişer defa ilân olunur» 
hükmünü maddeye ilâve etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de radyo 
yaygın bir duyurma, yayın organı olarak he
men hemen bütün köylerimizde vardır ve hat
tâ her evde birer radyo bulunmaktadır. Eğer 
gaye, biraz evvel söylediğim gibi, bu ilgili 
kişileri daha önceden harberdar etmek ise, 
radyoyu da bu maddenin bu fıkrasına ilâve 
ederek bütün ilgililerin sıhhatli bir şekilde hiç 
olmazsa meseleden, konudan haberdar edil
mesi gereğine şahsan inanıyorum. Bu konu-

; da da bir önergeyi Sayın Başkanlığa takdim 
; etmiş oluyorum. Kabul buyurursanız cidden 
j dah,a iyi duyurma imkânını ilgililere sağlamış 
j olacağız. 

ıSaygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu buyurunuz. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) —. Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Benden evvel konuşan arkadaşımın fikirle

rine tamamen iştirak ederim. Bu ilânlar il 
•merkezinde,' kaza merkezlerinde yapılacaktır. 
Halbuki, ormanlar il merkezinde, kaza merke
zinde değildir, köylerdedir. Bu bakımdan or
manla ilişkisi bulunan köylerin bu yapılacak 
işlemden haberdar edilmeleri için ilgili köyler-

| de muhtarlar vasıtasıyla veyahut okulda, ca
mide ilân yapılması suretiyle ilgililerin haber
dar edilmesi yerinde olacaktır. Maddenin bu 
şekilde değiştirilmesi faydalı olacaktır'. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde ve

rilmiş bulunan 2 değişiklik önergesi vardır, 
önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 8. — 8 nei maddenin ilk fıkrasına 

aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ederim. 
«Ancak Orman Bakanlığınca özel nedenler

le öncelik tanınan bölgeler dışında öncelik sı
rası, halkın maddî katkısı oranıyla uygun 
olarak düzenlemir.» 

ıSamsun 
Yaşar Akal 

Sayın Başkanlığa 
8 nei maddenin 2 nei fıkrasında «1 ay ön

ce» tabirinden sonra «radyo» tabirinin ilâve
sini öneririm. 

Ordu 
Memdtıh Ekşi 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere önergele
ri tekrar okutuyorum efendim. 

(•Samsun Milletvekili Yaşar Akaıl'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon t . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-
METİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
Baıkamlıık her türlü faktörü nazarı itibare ala
rak öncelik verir. Orman köylerinin fakir ol-

I duğımdan bahsediyoruz; maddî iştirak onları 
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müşkül duruma düşürür. Bu bakımdan öner
geye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akal'a ait 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — İştirak ediyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sayın 
Ekşi'nin önergesine katılmıştır, oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
maddede mürettip hatası vardır, «ilân işlerime 
ait belgeler dosyasına» deniyor, «Dosyasında 
saklanır» olacak. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ekşi'nin ka
bul buyurduğunuz önergesiyle 8 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Bu
na bir ilâvemiz vardı Sayın Başkan, bir önerge 
vermiştim?.. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi'nin önergesinde 
«Radyo» tabiri ilâve edilmiş oluyor buna bir 
«ve» ilâvesiyle, «Radyo ve» şeklinde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabuil edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 9. — İlân işleri tamamlanan belde 
ve köylerde, orman kadastro işleri 7 nei mad
denin 1 nei fıkrası esasları dairesinde, orman 
kadastro komisyonlarının gözetimi ve deneti
mi altında komisyon başkanlarının görevlendi
receği orman kadastro ekipleri tarafından ya
pılır. 

Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları 
arazi üzerinde belli edilir, hava fotoğraflarına 
işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik 
«dilir. 

Bu tutanak; sınırlandırılan oramanlarm iş
letme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, 
mülkiyet ve diğer aynı hakları, sınırda bulu
nan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin 
ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterenler 
veya verilen belgelerin tarih ve numarası ve 

kısaca nitdikleröni, ilgililer tarafından yapı
lan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir. 

Tutanaklar her belde veya köy için tutula
cak bir orman kadastro defterine yazılır. Or
man kadastro ekip başkanı ve üyeler ile bilir
kişiler tarafından imza edilir. 

Orman kadastro ekipleri en az başkan ve 
teknik üye ile birlikte çalışabilir. Bu durum
da görüş ayrılığı çıktığı takdirde başkanın oyu 
geçerli sayılır. 

Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri 
için lüzumlu hava fotoğraflarının alımı Orman 
Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır. 

Fotoğrametriik ve yersel ölçme metotlarına 
ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte 
belli edilir. 

Bu ormanların sınır noktaları sabit taş ve
ya beton kazıklarla tespit edilir. 

BAŞKAN — Efendim, okunan metnin 6 nei 
sayfasında «Oyu geçerli sayılır» dan sonra 
8 nei sayfasında «Kadastro veya» kısmına in
tikal etmek suretiyle madde devam etmiş bulu
nuyor. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başka
nım, 9 ncu maddede bir husus beni endişeye 
sevk etmiş olduğu için Yüksek Meclisin huzuru-* 
na gelmiş bulunuyorum. 

Birçok köylerde ve beldelerde köy ve belde 
hudutları ihtilâf konusudur. Halen bu ihtilâf
lar halledilememiş durumdadır. Kadastro gö
ren bâzı yerlerde bu ihtilâflar halledilmiştir; fa
kat birçok köy ve beldelerimizde bu ihtilâflar 
devam etmektedir. 

Şimdi orman kadastro komisyonları köye gi
decektir. Eğer köyün hududu ihtilaflı ise bu 
durum ne şekilde halledilecektir? Köy hudu
dundaki ihtilâf devam ederken orman kadast
rosu köylerde nasıl çalışma yapacaklardır ? Bu 
konunun Komisyonca açıklığa kavuşturulmasını 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Madde, metin itibariyle ihtiyaca cevap vere
cek şekildedir. Yalnız kanaatimce burada bir 
hata yapılmış oluyor. O hata da; 9 ncu madde-
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niıı 4 ncü fıkrasında; «Tutanaklar, her belde 
veya köy için tutulacak bir orman kadastro def
terine yazılır» ibaresi mevcuttur. Bu 9 ncu 
madde, diğer maddelerle alâkalı bulunuyor. Bu
rada kanaatimce; «Tutanaklar, her belde veya 
köy için tutulacak bir orman kadastro defteri
ne yazılır» şeklinde olursa tatbikatta yanlışlı
ğa sebebiyet verir. Sanki iki türlü defter tu-
tuluyormuş gibi bir intiba uyandırır. Buradaki 
beyanın «kadastro defteri» değil, «Tutanak def
teri» olması lâzımgelir kanaati içindeyim,. Bu ba
kımdan bir değişiklik önergesi takdim ediyo
rum, iltifat buyurulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Ekşi arkadaşımız önemli bir noktaya 
temas buyurdular. Bu noktanın burada açık
lanmasında elbette fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, orman kadastro ko
misyonlarının görevleri zaten 7 nci maddede 
zikrediliyor. 7 nci madde ne diyor: «Devlet 
ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların için
de ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz 
malların ve diğer ormanların Devlet ormlanla-
rıyle müşterek sınırlarının tayin ve tespiti or
man kadastro komisyonları tarafından yapılır» 

Demek ki, şahıs ormanlarıyle Devlet orman
larının müşterek sınırları mevcut ise bu sınırı 
tespit eder; fakat uygulamada gerçekten bu 
tespitlerin yapılacağı yerlerde köylerarası sınır 
ihtilâfı olabilir. Elbette ki, köyler arası sınır 
ihtilâfının hal mercii kadastro komisyonları de
ğildir. Yüksek malûmlarınız, 5442 sayılı İl İda
resi Kanunuyle ve diğer mevzuatla vazifeli mer
ciler tespit edilmiş bulunuyor, Aynı ilçeye bağ
lı köyler arasında sınır anlaşmazlığı olur ise, 
bunun çözüm yeri ilçe idare kuruludur. İlçe 
idare kurulu, mahallinde bir inceleme yapacak, 
yahut yaptırılacak, ona dayanarak bir karar ve
recek. O karara karşı, eskiden Danıştaya dâva 
açılabiliyordu, fakat şimdi o karara karşı önce 
il idare kurulu nezdinde itiraz hakkı vardır; il 
idare kurulunun vereceği karardan sonra Da
nıştaya gitmek hakkı doğuyor. Bugünkü mev
zuat, uygulama bundan ibarettir. 

Onun için, bizim inancımıza göre, bu orman 
kadastro komisyonları, mücerret idarî sınırlar 
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dışında ihtilaflı orman sınırlarını tespit edecek
lerdir, görevleri bundan ibarettir. Bunun, ida
rî sınırla, köyler arasında idarî sınırın tespiti 
ile hiçbir ilgisi olmamak, lâzımdır. Öyle olur
sa, bu komisyonlar, idare heyetlerinin, ilçe ya da 
il idare kurullarının yerine kaim olarak görev
lerini aşmış olacaklardır ki, bunu da mevcut ka
nunlarımızla bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Tutanaklara geçmesini sağlamak bakımın
dan zorunluk görüyorum. Bu komisyonların 
tasarının açık hükmünden de anlaşılacağı üze
re, ihtilaflı köy sınırlarını, köylerarası, belde-
lerarası sınırları tespitle hiçbir ilgisi yoktur, 
görevleri değildir, daha doğrusu yetkileri değil
dir. Bu, sadece ihtilaflı orman sınırlarını tes
pit eden bir görev ifa edecektir. Zannediyo
rum,. Sayın Komisyon da bizim anladığımız gi
bi anladığını açıklayacaktır. Bunu tespitte zo
runluk gördüm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, buyurun efen

dim. 
SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, izin verirseniz, önergem okunduktan 
sonra kısa bir maruzatta bulunayım. 

BAŞKAN — Hay hay, hakkınız efendim. 
Efendim, madde üzerindeki değişiklik öner

gelerine geçiyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz edeceğim sebeple, 5 nci fıkranın 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin, 4 ncü fıkrasındaki, «ka

dastro» kelimesinin, «Tutanak» olarak değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'ins 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, önergenizi izab 
için buyurunuz efendim. 

Ö8 — 
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SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Önergemizde bahsettiğimiz husus, 9 neu 
maddenin beşinci fıkrasıyle ilgili. Beşinci fık
rayı arz ediyorum, diyor ki : 

«Orman kadastro ekipleri en az başkan ve 
teknik üye ile birlikte çalışabilir. Bu durumda 
görüş ayrılığı çıktığı takdirde başkanın oyu 
geçerli sayılır.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
getirilen tasarıda bu orman kadastro ekipleri üç 
kişilik olarak mütalâa edilmiş. Bunlardan iki 
tanesi orman mühendisi, bir de bu tespit köy
lerde yapılıyorsa köy ihtiyar heyetinden bir üye, 
belediye sınırları içindeyse belediye meclisi aza
larından bir üyeden teşekkül ediyordu. 7 nci 
maddenin müzakeresi sırasında, meselenin sa
kıncalarını ortaya koyup, bir orman mühendi
sinin yanma, Yüce Heyetiniz verdiğimiz öner
geye iltifat buyurdu, kabul etti, ziraat mühen
disi ilâve ettik. Demek ki, Yüce Meclisin tema
yülüne göre, henüz kesinleşmemiş olmakla be
raber bu orman kadastro ekipleri, bir orman 
mühendisi, bir ziraat mühendisi ve mahallinden 
bir kişi olmak üzere üç kişilik bir ekip halinde 
çalışacak demektir. Bu önergeyi verirken, bü
tün hedefimiz de, objektif esaslar dâhilinde her 
türlü hissin dışında meselenin değerlendirilmesi 
idi. Bu noktadan hareket ettik. 

Şimdi, bu fıkra çıkarılmadığı takdirde ne 
olacak? Bu fıkra çıkarılmadığı takdirde, or
man mühendisi, ziraat mühendisi ile beraber 
meseleyi ele alacak; ama ziraat mühendisi iti
raz dahi etse, sadece 'orman mühendisinin görü
şü geçerli sayılacak. Böyle şey olmaz muhte
rem arkadaşlarım. Yani, Meclisin kabul ettiği 
üç kişilik komisyon, beraber çalışmalıdır ve ko
misyon ekseriyetle: karar almalıdır. Bu itibarla, 
bu fıkranın çıkması lâzımgelmektedir. İltifat 
buyurmanızı bilhassa istirham ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aynı 
konuda ben de görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil, hakkınız yok 
efendim. 

Efendim, Sayın Keskin'e ait değişiklik öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu önerge
nin de gereği yapılacaktır efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu fık

ra çıkarılmazsa, kanunun diğer maddelerini ka
bul etmenin mânası kalmayacak. 

BAŞKAN — Efendim, kararı Yüce Heyeti* 
niz verecek. 

(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞE'R (Nevşehir) — İştirak ediyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atagün'e ait değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

ıMulhterem arkadaşlanım, Sayın Keskin'e ait 
önergeye Yüce Heyetiniz iltifat etmiş, Komisyon. 
filhal de katılmamıştır. Aslında kanun tekniği 
bakımından da, Sayın Kesıkin'in önergesi ka
bul edilmediği takdirde iki kanun maddesi ara
sında bir aykırılık hasıl oluyor. Biz İçtüzük ge
reğince maddeyi Komisyona veriyoruz efendim, 
önerge ile 'beraber. Diğer maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Madde 10. — Sınırlaması bitirilen köy veya 
bekle safhasına ait tutanak ölçü karneleri fotoğ
raf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon 
başkanlığına verilir. 

Komisyon (başkanı, yapılan işleri derhal kont
rol eder veya komisyon üyelerine kontrol etti
rir. Noksan ve yanlışlıklar görürse ilgili ekibe 
tamamlattırır. 

Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri 
komisyon başkanlığınca hemen aidolduğu belde 
veya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca 
ilgili orman idaresine yazı ile bildirilir. 

Asılma tarihi beldelerde belediye encümen
lerinin, köylerde ihtiyar kurullarının tasdik 
edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belge
ler komisyon dosyasında saklanır. 

Bu ilânda k^öj veya beldenin sınırları içinde
ki orman olarak belirtilen yerlerde tasarruf id
diasında bulunanlarım ve tutanak mıünderecatı-
ına razı olmayanların askı tarihinden itibaren 

— Ö9 — 
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30 gün içinde sahip bulundukları her nevi bel
celerle birlikte komisyon başkanlığına başvur-
mıaları açıklanır. 

Komisyonlar bu itirazları belgeleri ile- birlik
te arazi üzerinde incelerler. Kadastro komisyon
ları, başkan veya vekili ve hukukçu üye bulun
mak şartıyle en az üç üye ile toplanıp çoğunluk
la karar verebilir. Oyların eşitliği halinde baş
kanın bulunduğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sa
yılır. 

Bu kararlar ilgili tutanak defterine yazılır 
ve altı imza edilir. Arazide de gerekli düzeltme 
yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alınan ka
rarlar Komisyon Başkanlığı tarafından bir haf
ta içinde bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca 
ilân olunur. 

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait hari
talar teknik esaslar' dairesinde düzenlendikten 
sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tara
fından imzalanır. Bu haritalar komisyon başkan
lığınca. teknik yönden kontrol •edilerek tasdik 
olunur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç .. Yok. 
Sayın Ülker?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Daha sonra 

konuşacağım efendim. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Atagün. 
MEHMET ATAOÜN (Kırklareli) — Sayın 

Baişkan, muhterem milletvekilleri; 
'Müzakeresini yapmakta olduğumuz 6831 sa

yılı Kanunun tadili istenen 10 ncu maddesine 
bir göz attığımız zaman burada insanı tereddü
de sevk eden bâzı noktaların mevcudolduğunu 
(görmemek mümkün değil. 

'Metnin bilhassa, 5 nci fıkrasında bir ilân key
fiyeti var. Bunun aynen okuyup da zamanınızı 
almak istemiyorum. 5 nci fıkradaki bu ilânda, 
köy veya 'beldenin sınırları içinde orman olarak 
belirtilen yerlerde tasarruf iddiasında bulunan
ların ve tutanak münderecatına razı olmayan
ların askı tarihinden itibaren 30 gün içinde sa
hip bulundukları her nevi belgelerle birlikte 
komisyon Başkanlığına başvuracakları hükmü 
yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, orman kanunu gere
ğince yalnız ve yalnız ihtilaflı kişilerle olan 
meselelerini ele alarak mütalâada bu'lumnaları-
mrt ileride bilhassa, Toprak Reformu Kanunu
nun uygulaması zamanında bâzı zorlukları mey
dana çıkarır kanaati içindeyim. Burada «tasar-
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ruf iddiasında bulunanların» tabirinden ayrı bir 
tabir kullanarak, yani bir yerin orman olup ol
madığı, kadastro komisyonu tarafından tespit 
edilince, hak sahibi olan kişinin ilân tarihinden 
itibaren 30 gün içerisinde itiraz etmek suretiyle 
hakkını tescil 'ettirmek bakımından bâzı muame
lelere tabi tutulacağına dair hükümler vardır. 
Fakat o, yani Anayasanın 13,1 nci maddesinin 
5 nci fıkrasında tadadedildiği şekilde ilmen ve 
fennen orman olmayan, fakat tasarruf da etme
yen kişiler marifetiyle bir saha orman içerisine 
alındığı zaman, bunun hakkında itirazı kim ya
pacaktır? Burada, gerek orman sahasının dışı
na •çıkarılmasını icalbettiren Hazinenin itirazı, 
ıgerekse son olarak hazırlanan Toprak ve Tarım 
Reformu Kanun tasarısına, göre, bir toprak 
müsteşarlığının itiraz edip etmeme keyfiyetini 
de bu madde metninde mütalâa etmekte fayda 
olduğu kanaati içindeyim. Çünkü, yalnız metne 
dikkat edilecek olursa, burada tasarruf eden 
kimseden bahsetmektedir. Yani kanun tasarı 
ve teklifi, bir nevi, ihtilâfa düşen orman idare
siyle kişi arasındaki meseleleri tanzim etmiş, 
Ama Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci fıkra
sında ifadesini bulan ormanın dışına çıkarılma
sını icalbettiren meseleleri ormanın içerisine alın
dığı zaman buna kimin itiraz edeceğine dair bir 
(hüküm koymamıştır. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bunu 
bir formüle etmesi gerekir. Bunu formüle et
mek imkânını bendeniz Ibulamadını. Şu bakım
dan bulamadım, çünkü tek taraflı bir mesele 
değil. Hakikaten Devleti, Orman Bakanlığını, 
Hazineyi ve vatandaşları ilgilendirdiği için, bu
nu formüle etmekte fayda vardır. Yahut da bu
rada tasarruf sahibi yerine, başka bir kelime 
koyarak meseleyi halletmekte büyük yarar var
dır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergesi var, oku

tuyorum efendim. 
iSayın Başkanlığa 

Müzakeresini yaptığımız 10 ncu maddenin 
14 ncü satırında «Başkan veya vekili ve hukuk
çu üye bulunmak şartıyle en az üç üye ile» iba
resinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabii Keskin 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) Sayın Baş
kan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, önergenizi izah 
için buyurunuz efendim. 

:SABRİ KESKİN (Kastamonu) Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Maruzatını, yine demin kabul edilen değişik
likle ilgili ve ona paralel bir hususu ihtiva edi
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, 7 nci maddenin mü
zakeresinde pekçok önergeler verildi ve Yüce 
Meclisin kahulüne mazhar oldu. Huzurunuza 
gelen tasarıda, komisyonlar 5 kişi olarak müta
lâa edilmiştir ve üç kişi ile bir hukukçu üyemin 
bulunması şartıyle karara bağlanabileceği nok-
tai nazarı iburada kabul edilmektedir. Halbuki 
•Meclisimiz, komisyonun üye adedini artırmış
tır. Benim hatırımda kaldığına göre, 7 nci mad
denin müzakeresinde bulunan arkadaşlarım ha-
tırhyaeaklardır, köy ihtiyar heyetinden, beledi
ye meclisinden veya il genel meclisinden, ziraat 
lodasından, veterinerler gibi meslek teşekkülün

den üyeler ilâve edilmiştir, bu komisyonun teş
kiline. O zaman üç kişi burada bir ekseriyeti 
ihtiva etmiyor. Aslında bizim başından beri sa
vunduğumuz husus, komisyonun toplanıp ekse
riyetle karar vermesi şeklinde olduğu için, bu
rada bu ibarenin çıkmasında-zaruret vardır. Bu 
hususu akadaşlai'imın nazan dikkate alacağını 
ümidediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Keskin'e ait 

değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Değişiklik öner
gesi Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz'? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Filhal katılmı
yoruz, çünkü diğer madde kesinleşmemiştir. 
O bakımdan komisyonumuza verilmesini rica 
ediyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, katılmıyor. 
Efendim bu madde de komisyona Verilmiş

ti*. 
Muhterem arkadaşlarım, çalışma saatimiz 

dolmuştur. 
Yarın, 26 Aralık 1972 Salı günü saat 1O.00' 

da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

(Kapanıma Saati : (19,30) 

• • • I * • * < 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Bivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Millet vekili Cdlâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair Önergesi. (8/9) 

6. — Binbp Milletveki'M Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerdö bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Bivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararlan tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28). 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad-. 
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,. 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis, araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı. 
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğıiknasmdc.ki aks.ik-
hkların neler olduğunu tesbit etmek maksad)y-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına dadı* önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa;;.!» 



88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme atıl
masına daıir önergesi (8/18) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
G-enel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesıini sağlamak amacıyle Anayasanı n 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biıran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 ncd maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeHeşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 ncı maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına riuir 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dıdv 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ka
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz harekelilerin ne-
derilerilni tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarmca bir Meclis Araştırması anl-
masma dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tara An
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uıyarmoa bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayar'lanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarmca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önerj. esi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilıişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 ncı maddesi 
uyarmca bir genel görüşme açılima^ına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam. kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit eto.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve almacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm;--sı
na dair önergesi (10/46) 
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42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Kamu iktlisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Aua-
yasanm 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin mjillılî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde* ve değerlendirilmesini sağlamak 
içıin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması içim alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mu lis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. _ • içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köyllünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kur al
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne:er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması y ı l 
masına dâir önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması içim alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı.tr-
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığım ve diiğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

' uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zıenginîeştiralmesi,'yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınm.as: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üztre 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendin ilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. —- İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir se
k ide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tts-
pit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türfk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürü!tül-
mıesi ve netieelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedlbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi I 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürlonin, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi I 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Stivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekilli Kânıran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyiLe 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

G3. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad- I 
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve | 
iki arkadaşmm, İmar ve İskân Bakanlığı İmar j 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili l'brahilm Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi. edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınea bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turban Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı nes>mî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsle!' hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir MJecMs 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek anua-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıe'k maksa
dıyle Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekilli Özer ölçm-en'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. —• içel Milletvekilli Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmdl Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili Ibraibim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşıme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — îçel Milletvelkil Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — îçel Milletvekili Celâl Kargulı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad 
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılaması
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — içel Millejtvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir MMLetveıkilli Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Af yan Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — îçel Milletvekili Çetin Yıiknaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla
yanın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

7 — 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ille 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzarın, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — îçel Milletvekili Celâl Kargıliı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'mın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
iSosyal (Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 ncl madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair Önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — îçel Milletvekili Ceiflâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşigüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bil* Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'anı. 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmetk ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekilli Hamdi 
Hamameıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Balkanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 
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11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha

zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan'sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş vo iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
ddbeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurul mayaca gına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
di'beyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elımalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın. kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 

zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ok ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kamından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Pakültesdnde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakamından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-
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cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa-
so ihtilâfı üzerine, Başbakan, tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topalûğlu' 
nuıı, tarım Maçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. —- Uşak MiMetveMÜ Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulai/ia projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-

yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hmıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
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tanınmasma dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım • Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargdlHn, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can v© mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya ̂ da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 

çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
ihıkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154)' 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu*\an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerdndeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika-
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sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Er verdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiTin, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu" yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutuım ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175") 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç/in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovâsındaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92..— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 



- 1 4 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün ! 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma- I 
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka- I 
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, I 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta- I 
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec- I 
üslerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba- I 
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' I 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' I 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu C6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa- I 
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan I 
Havaçor çaymm taşmaması için ne gibi tedbir- I 
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta- I 
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli Üi Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu- | 

nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi işler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 
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120. — Antalya Milletvekilli İhsan AtaöVün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rap orta j a dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki millî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen MJitlet Meclisi memoıruna, dair, Samsun 
Milletvekilli llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nımdan sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idaım cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusn. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop MilletvelıiJi Hilmi işgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle-
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 
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143. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Türk Basın Birliği Resmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nıın, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. iSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. İSenatosu: 1/74) (M. Meclisi 83. Sayısı : 529, 
529'a 1 nei ek ve 529'a 2 nci ek; C. İSenatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 .4 .1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 .12.1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 mci maddelerinin değiştiril

mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 ' . 4 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (IS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim vet Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle-
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rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 

395'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14. 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlanımın 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri!, Mil î Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) •(& Sayısı :. 761 ve 761'e 1 nci 
<ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilây İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (IS. Sayısı : 763) (Dağıtma tari-
M : 29 . 11 . 1972) 

X 10. — Madencilik Beforımı kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan 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 ÜyeTsi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Rer" 
formu kanun teklifleri ve Enerji ve Ta^iî,Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 .12 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına daıir önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraganlarm emek
lerinin karşılığını almaları içdn, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et^ 

mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6j (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Han komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Aıtalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
¥e C Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. MedUsi 
S. İSayısı : 2, 2'ye 1 nci ek ve 2'ye 2 nci (ek; C. 
(Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtıma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul-
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ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine Silişisin 7332 sayılı Kanunun yürüriHikten 
kaldırılmasına dair kanun tefclıiîfi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet Meclisi S. .Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) .(C. Senatosu (S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İbişleri Bakanlığı Merkez ve Tıaşra Teş
kilâtında çalışan memurların mjaaş intibakı 
hakkındaki '627 sayılı İkanuma ıgeçiei bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Planı komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ıek) (Dağıtma tarihle^ 
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 .2 .1972) 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma- Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunana Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yıasaıma meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148* 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine' 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu:. 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

14. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Mıaraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahram;an Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
C Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 
2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek, 
192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1970, 
15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972r 

21 . 12 . 1972) 

15. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Uimumiyei 
Vılâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madıde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raploru (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 

. 493'e 1 nci elle) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
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içişleri koımj&yonjları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) (GÜNDEME) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sânayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 

Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, istanbul Mileltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 .6 .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Mill^tvefaüli Mehmet Seydftbeyoğlu 
ile Sinop MMetvekiIİ T. Fikret övet'in, 5287 
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sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun I 
teklifi ve Maliye, içişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nei maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nei madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, I 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta- j 
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku- I 
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; I 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta- I 
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli I 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, I 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er I 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon I 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru- I 
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu- I 
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına I 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 I 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 I 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril- | 
meşine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde- I 
ilerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü- I 
dünlüğunün kuruluş ve görevleri hakkındaki I 
4037 sayılı Kanunla, bu Ikanuna bağlı cetveller- I 
dıe değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı I 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına I 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan I 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı c 110, I 
110'a 1 nei ek ve 110'a 2 nei ek) (Dağıtma ta- I 
ıtiihlerâ: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve. 1.12.1972) 

14. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta- I 
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici I 
5 nei maddenin değiştirilmesi hakkında kanun I 
tasarısı ve Plan (komisyonu raporu (1/485) '(S. I 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343te 2 nei ek) 

(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1.12. . 1972) 

15. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nei ek ve 362'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

.16. — Arşiv kanunu, tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
(Sayısı : 646, 646'ya 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — 7116 sayılı imar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar 
ve iskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : «670 ve '670'e 1 nei ek) (Da
ğıtıma tarihleri : 12 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Mafliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nei ek ve (677'ye <2 (nei ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, '678'e 1 nei ek ve 
678'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

21. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. ihsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entera-
lik kanun teklifi ve (Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 27 . 16 . 1972 ive 1 . 12 . 1972) 

22. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ıflaporla-
rı (1/540) (S. Sayısı : 7&6 ve 736'ya 1 nei' ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 , 9 .1972 we 1 .12 . 1972 

X 23. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetler! hakikındla anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimin kâ -



turnasının uygun 'bulunduğuma dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12 .1972) 

24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 25. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

26. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

27. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971, 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

28. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

29. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

21 — 

| 30. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk-
j tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın-
I da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
i Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa-
! yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih-
I leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 31. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 

J Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: U . 12 . 1972) 

I 32 : — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
I 23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-

tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(;S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 

I (S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta-
\ rihieri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 
I X 34. — Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
haikkmda, 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 ortaklı'kça 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. 

I iSayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972) 

(Millet Meclisi 27 nci Birleşim) 





Dönem : 3 "f ^"Jf 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L 1 S1 S. Sayısı : / / / 

Petrol reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 13 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında, C. Senatosu 
Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin 
kaldırılması ve mal varlığının T. Petrolleri A. O. na devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sa
yılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6553 ve 
6987 sayılı Kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırıl
ması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, an&depo, depolama 
satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepolarm devletleşti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve 84 sayılı Geçici Komisyon 

raporu (1/656, 2/35, 2 /631 , 2/632, 2 /635) 

Petrol reformu kanunu lisansı (1/656) 

T. C. Ankara 
.Başbakanlık — 

Kanunlar ve Kayarlar "" 14 . 4 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1445/3379 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Babamlar Kurutaca 13 . 4 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Petrol reformu kanunu tasarısı» ile 
gerekçesi ilişik olanak sunuOlmuştur. 

Gereğindin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

PETROL REFORM KANUN TASARISI 

G-ENiEL OBREEÇM 

Yurdumuzda özellikle petrol arama ve işletmeciliğini geliştirmek ve yurt lelkonomisindeki 
olumlu etkilerini artırfmiak amacı ile bu katran tasarısı hazırlanmıştır. 

Yüce Meclisin onayını kazanan Hükümet programına gtöre, Petrol Kanununun millî menfaat
lere aykırı hükümleri süratle değiştirilecek, iıhtiyacraınz olan petrolün millî petroil kuruluşlarımiiz 
tarafımdan yurt içinden sağlanması temel hedef teşkil edecektir. Programda yer alan bu iki ilke, 
yeni düzenlemenin reformist nitelikte olmasını ve millî petrol kuruluşlarımıza öncelik verilme
sini gerekli kılmaktadır, 
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. I - Petrol reformunun Iramelilkeleri 

1. Temim 

Petrol reformu, Anayasanın İSO neu maddesi hükmü gereğince petrol kaytoaklârımıizifn millî 
yarara en uygun şekilde aranıp işletilmesinin yeniden düzenlenmesidir. Bu düzenlemede petrol 
aranması, çıkamlmıa'sı ve tasfiyesi faaliyetleri ilet petrol boru hatlarının Devlet kesimi içinde yer 
alması öngörülmektedir. Anayasamızın İSO neu maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «arama ve1 

işletmenin Devlettin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özıel teşebbüs eliy
le yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmü de göz önünde bulundurularak; millî menfa
atlere uygun görülen ve finansman desteği ile beraber üstün teknolojiye ihtiyaç duyulan hallerde, 
Devlet adına petrol faaliyetlerini yürütecek olan ihtisaslaşmış Kamu İktisadi' TeşelbbMermin ya
bancı sermaye ve teknolojiden yararlanabilmeleri, başvurulacak bir ihtiyaç olarak düşünülmüş 
bulunmaktadır. 

2. Amaç 

Petrol kaynaklarıımızı Devlettin kontrolü altında bulundurarak Kaımu İktisadi TeşebbüMeîrî eli 
ve yatırımları ile süratle geliştirmek, öncelikle ülkemizin tüketimini tamamen kemdi kaynakları-
mi'zla karşılamak ve üretimimizi petrol ihracedecek seviyeye yükseltmek temel ekonomik amaç
tır. 

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

II * Tasarının ilkeleri 

Tasarının getirdiği temel ilkeler şunlardır. 

11. Anayasanın 1130 neu maddesinin ruhuna Ve maksadına uygun olarak eşitlik prensibi ve 
özel teşebbüse öncelik terfcedilerefc ihtisaslaşmış' kamu kuruluşlarına petrol arama ve işletilme
sinde öncelik tanınmıştır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri tâyin edecekleri stratejiye bağlı olarak gereğinde bütün Türkiye jf 
arazisinde petrol arama ve işletme imkânına s^hilbolabileıcektir. 

'682I6 sayılı Kanunla Kamu iktisadi Teşebbüsü için söız konusu olan tüm sınırlayııeı hükümler { 
kaldırılmış ve bunlar bir kısım malî yükümlülükten istisna kılınmıştır. 

12. Bu tasarının amacı yeni petrol kaynaklarını arayıp bulmak ve işletmektir. Bugüne kadar, 
tesbit edilen ve yaklaşık olarak 3B,'5 milyon ton tahmin edilen, petrol rezervinin 21,15 milyon tonu 
istihsal edilmiştir. 

Bu sebeple petrol hakkı sahibini, arama ve işletmeye yiöneltebilmıek için, istihsal edilip depo
lanan hampetrolden l{/8 oranındaki Devlet hissesi ödeme mükellefiyeti arltınlmamıştır. 

!3. Piyasa fiyatının tesbüti ile ilgili olarak yeni bir kıstas ve ithal hampetrolüntün değerinin 
tesbiti konusunda kanuna ilk defa yeni bir hüküm getirilmiş böylece çoğu zaman yurt ekono
misi aleyhine işliyen fiyat mekanizması, gerçek fiyatların tesbitine imkân veren bir niteliğe ka
vuşturulmuştur. 

.4. Yerli hampeltrolüne önoelik tanındığına dair kanuna açık hükülm getirilmiştir. 
5. Tatbikatta ıgörülen çelişik uygulamalar, Personel israfı ve Petrol Politikasının koordone 

yüşütülememesii hususları 'göz önüne alınarak Petrol Dairesi «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» adı 
altında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, «Yakıtlar Dairesi» de Petrol İşleri Genel Müdür
lüğüne bağlanmak suretiyle petrolle ilgili kamu hizmetleri tek elde toplanmıştır. 

16. İşletme sahalarının daha etkili bir şekilde kontrolünü sağlayıcı ve istihsali artırmaya yöne
len tedbirler .alınmış, ayrıca Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile, genel müdürlüğün denetim imkânla
rı - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki sağlanarak igenişletümiştir. 
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7. Kısa zamanda petrolün keşfi ve ekonomik üretimi sıeviyderine ulaşılmasını sağlamak için »-
arama ve işletme ruhsalttıamelieri süreleri ile hak sahiplerinin mükellefiyet süreleri kısaltılmıştır. " 

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

9. 6326 sayılı Kanunun rekabet, eşitlik ve özel teşebbüs önceliği 'esprisinden doğan ve Pet
rol Dairıesinin dahi belli bir ölçüde hakem rolünde düzenlenmesine yönelen bir anlayışla tesis edi
len ve genellikle ihtilâfların uzamasına sebebiyet vermiş bulunan ve hukuk sistemimize yabancı 
düşen «Komiserlik müessesesi» kaldırılmış, ihtilâfların halli normal idari kazaya bırakılmıştır. 

10. Müktesep haklar saklı tutulmuştur. 
İL Malî hükümler yeniden düzenlenmiştir : 

a): Malî hükümler yeniden düzenlenerek, petrol hakkı sahipleri için tanınan özel vergileaıdir-
me rejimi kaldırılmış ve petrol ameliyelerinden sağlanan kazançlar, diğer kurum kazancılarında 
olduğu ıgibi Kurumlar Yergisi Kanunu ve Yengi Usul Kanunu hükümleri ille diğer vergi mevzua
tına talbi tutulmuş ve böylelikle geme! vergi sis'temine aykırı bir karakter (göstererek ve vergi 
sınırı uygulamaları sebebiyle Anayasaya ve Türk Devletinin hâkimiyet haklarına aykırı düşen hü- i 
kümler kaldırılmıştır. 

îb) Gerek malî ıriskleri gerek teknik hususiyetleri ve gerekse ünetim ıgüejükleri bakımından \ 
petrol ameliyesi olarak aynı ağırlıkta ka'bul edilemiyecek ol!an arama ve istihsal faaliyetleri ile, 
tamamen kârlı bir ticari imtiyaz karakterinde bulunan ve basit bir arıtma işleminden ileri ıgitmi-
yen rafinaj faaliyetlerinin Petrol Kanununda aynı hak ve himayeler içinde tutulması haklı ve \ 
uygun ıglörülmiyerek bu faaliyetin yapılması münhasıran Kamu tktisadi_Tcş'ebbüslerine veya ortak-
larına bırakılmış, gerek bu düşüncenin ve gerekse rafinaj faaliyetinin çok kârlı ticari bir monopol 
mahiyetinde olması sebebiyle, kazançlarının müs' akil vergilendirilmesi ve sağlanan imtiyaza mu
kabil Devlete karşı olan mükellefiyetlerin diğer teşebbüs alanlarından daha avantajlı olması ge
reğinin bir sonucu olarak arama zararlarının rafinaj kârlarından mensubuna imkân veren birleş
tirilmiş beyanname esası kaldırılmıştır. 

c) Nispî tükenme payı kaldırılmıştır. Nispî tükenme payı gayrimenkul mülkiyetinde yer
altı ve yerüstü bütün imkân ve kaynaklara tasar .raf yetkisinin tanındığı hukukî rejimlerde hak 
sahibinin elindeki petrol kaynaklarının tükensmesıi karşülığınldıa ayrıfaalk Iduruımnımda bulunduğu 
bir rezerv amortismanıdır. Oysaki bizde tüm yeraltı faayniaıkfllartı Devletin hüküm ve tlasıarrufu 
altındadır. 

özellikle Anayasanın 130 ncu maddesine kesin bir aykırılık gösteren tükenme payı indirimi 
bu sebeple tamamen kaldırılmış, buna karşılık petrol hakkı sahiplerinin petrol ameliyelerinden . 
indirebilecekleri ve petrol sanayiinin özelliklerinden doğan diğer özel indirimler tasarıda ayrıca 
düzenl«nim%tİT. 

d) Petrol ameliyelerimden elde edilen kazançlar tümü ile genci vergilendirme hükümlerine 
talbi tutulurken, ameliyelerin özelliğinden doğan bâzı gfodeır töairiifilleıri ile feazjansçttan yapılan özel 
indiıiîmller ve iaktifleştdı#eeefc .göldeirlerle bunların) itfa usullerini düzenliyen özel hükümler tasarı
ya konularak genel vergi hükümlerindeki bu faaliyet dalı ile ilgili noksanlıklar tamamlanmış
tır. 

e) Yeniden ithâl edilecek sermayeye mahsuben yapılacak transferlerde kur garantisi uygu- *» 
lanımıyacağı esası kabul edilmiş ve böylelikle müktesep halklar saklı tutulmuştur. 

Bu değişiklik kuir garantisinin ekonomik ıaıço!d an izahınım! butaimlay&şıodanı dloğmöjkıtıadaır. Zira 
Türkiye'de yatırım yapan kişi, bu yatırımla ilgili iktisadi faaliyeti sonucunda sağladığı iktisadi 
değerleri Türk parasının üretimin yapıldığı devredeki kıymetine göre iktisabetmekte ve bu fark
lılık ister istemez yatırımın menşe memlekete transferine imkân vermektedir. 

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

Bu durunu iktisadi bir teşebbüsün yalının kararlarının dayanacağı ekonomik esaslara aykırı
dır. Zira her müteşebbis kazanç gayesi ile yatırım yapar. Petrol aramak için yatırım yapar. Petrol 
aramak için yatırım yapan şirket, bulacağı petrol rezervimi değerlendireceğini düşıülndüğü için 
yatırını yapmıştır. Bu itibarla hem haanpetrol rezervlerinin işletilmesi imtiyazı sonucunda kazanç. 
sağlaması ve liemde yatırımlarının kur garantisinden doğan kârlarla itfası düşünülemez. 

»Sonuç olarak foıır ıgaran tisinin 'kaldı rıilmıası yabancı yatıtrım'lariiiıın traınısfer süresini uzatmaık-
tanı başlka <biır eitkd ıdoğuımıısyaoafktvr. 

f) Türkiye'de 'üretlilen ve tasfiye edilen petrolün ilhracı halimde bede'llerdiniiın dışanndaı bıra-
kıltaasınıa iimMn veren kanun hüfkımfü dıeğiişıtiiniimiiştâı-. Bu humus, Türkiye'de iiıreıtıillen bir de
ğenin ımultlialka TCrlk ekonoımlisıiıne • kaıtlkıda buluınımıası ve gerekil i transfer lnaiklafrJmm bundan 
sotnıra uygulaüiimiaLsı prensibinim taibliî bir sıonaıeudufr. ] 

Sonuç : 
PeltUo] Ikonmışunda yurelumıuzda buıgüne kadar uygulanmışolan ve birilsi Devletçi, diğeri'ta-

mıumıön Ibenal görüş ve sfentemıl'eri tenıisi! eden iki Petrol Kanunu petıroil kaiynafkra.rımttztı ge- , 
reftetağü 'ölçüde geililşltdremömilşıtf ı. 

Aramıa ve itşllötımeciliği tamsamen Devlete bırafcan 792 sayılı Petrol Kamuü imimin yürürlüğü • 
döneminde 'MTA Bnısltiitüsü 'tarafından yapıılımış builunıatn çıad'ışıımaıkur <wk zor ve.Pkel feoşuiilaır 
içlinde sratlürülknüş ve ndispî olaralk başarılı olmiafklafberaıber, yeterli /okumamı ş'tır. 

Tamamen -liberal esıaısilaırı ihtiva eden ve rekabet ve eşitlik 'koşıulilıaırı artımda petıroi ara
ma ve l#etımıetfiiliilğiin!il öze"! «elbtöre bırakan 6326 saydı Petrol Kanununu/n kiaıbulü'ne yol 
aıçan düiştüınıcelleır de geçen 17 ynlıllıık bir uygul'anıa süresinde uımıuılan gerçelklıeşme düzeyine 
udıaşamiamnşıtır. Peifcroil •arama ve işdeitımeaiınde bugüınıe (kadar crişilebilen mertebe, I197Ü yılımda -
yurt iîçd üıretiimJinı, tülkeltimitn ancak <% 38 ini 'kaıışıiayalbildiği bir ndktadır. Cılkarılamiılıiır rezerv 
38,5 rndöyon ton dlıanaık tahmin 'ediflımiş'tir. 

Bir tıara#an tüketimdin hızlı 'bir tempo ille ar tırnakta olması, diğer taraftan düinıya ekonomi'k 
konjöktürü ile ilgili otona/k hıaıtnpetiroil fiyatlarının aıon 'ilki yılda ıtardmind»e görülınneınâlg ar-
tışllar göslteımreısıi, miamıpetrolün ödemeleır denge sindeiki olumsuz etkiferind ve miilîî elkoınomıiımdze 
yüfkiiıuü 'her yıl 'büyük oranla-rda art utmakta dır. 1961) yıllımda iıthaıl 'olunan 2,9 ımıilîyon ton 
hampetrol'e ödenen döviz 39 ımilyon dtolâr dike n, bu (meblâğ VI970 de 3,7 ımidyon 'ton îıaimıpetrol 
için Ö2 milyon dolara ve 1971 de 5,4 milyon t om h-aanıpetırol içd'n 93 mülyotn kMlâım yükselmiş
tir. 1972 yılında cari olacak kapasiteye göre yarpılaıeıaik takriben 8 milyon ton ' hianıpetroil itha
lâtının! (CİP) tuitarııram yaklaşık oılaralk 147 milyon dolara baliğ olıaeağı hesapllammialktadiır. 

İnisiyatifi münhasıran kendi genel petrol poMtilkailarımiı yütrüitıen yabancı şürlketlere bınaikıam 
ve bunları -arama ve ilsltlihisal yeıriee bampeıtrdl itfeaılâjtıınıa dönük lbiır rrarfiinıaj monopolümle tiöşvdJk 
eden, eşitlik ilkesü adı altında TüırlMye'nin Ikendli petrol 'kaymaklıarı üzerimde taısarırutfımu kı-
sutlııyaralk, çalışnualaırımıı, bam'Meriaıi ve mıuhibetoı el 'buılgaıîlıarını enıgıelleyen 6326 sayılı Petrol Ka-
nuınamun ıtennöliıude yataın görtişilerd'en bdfrös& de, Tiinlkaiye'b&n peftrol kıaynıaklaırmın sınırlı <ol-
malsı ve bumiları Ikendiı güeülmüzlle değenlteınil'iirmje olanıağınıa ısalıip bukmımada/ğımız inancudır. 

Oysa ki, 'TüiıAsliıye arazisinin imlkânları peltrol yönünden henüz tam olarak tatbik edilmediği 
gibi, buıgüınie k<adar yapılmış 'bulunan 'arama sandaliHan befeletoen ısıayıya uiaşımakitan uzak k«l-
mistir. Sınurliayıcı Miıkütoler kıaldı/rıldığı ve gereikB m'alî iilmlkânlar eaığlandığı takdirde ihtısias-
l'aşmıi!§ mi l î llmraıluşuanıız petrol baıynaddiaırıımızı d eğerlemdiırebilecelk 'telkniife 'güce, 'elemuanıa ve Tür-
'kîye yabanınla en nıygun takndk ve dko'nomdık ist raıtejayi uıyguilamıa yeftenek'1-e.rine sahipıtifr. 

Peltrol Reformıu 'kiantın ttasa-rası, Anayasaaııazin 180 ocu maddesindeki öncelaik esasıma^ göre 
kamuıya ağınlıfe venmıeklfce, daha döğruısu yatnrım pdffltiifeaısında 'ilzlteneıcefe yolda sıtr-eterji rtesbi- \ 
tini kıaımııya bıraikan ve ilnisâyatifü fcamu elinde butanduran tkartmıa Ibir sıfetemi ön-ermeıktedİT. v 
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Tia&an; fiiniamstoan ve 'tefenoloji itte ilıgSH aoruınlutolıan ıgöz önünde bulundurarak özel «ekıfcÖ-
rün petrol! amamıa ve öşüetm« 'fiaa%etieriıne katılmiasını sağladığı gübd, *te§v4Mınıe de lölanalk 
sağlayanı bir estnekiMği haiz busl'uınımıalktad'ur. B aışlka îbShr deyişile, Ikaılmıa Ibifr 'sisltetmti öneren t'a-
sarı, millî menfaatler l e yabam» semrayeyi teşvik ilkeleri arasında 'bir denge feuniilim'aısaına matuf 
esasları vaz'etmekte ve Türkiye'nin petrol kaynaMaı-ının Karnin İktisadi Teşeb'büis'leıiL eıli dile Btü-
natle 'araanmıasınia ve ijjşlfetiilmednd amiaooi'aırafk saplarteem, özel setkltiörön dedeğilşükaflltern'etıifler için
de petrol abalıma, işelrinıe ve nafüinıaj faaîıiyertllerîne fcatıtaasına öngötrtmakıtedi/r. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Anayasamızın 130 neu maddesine göre : Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin, Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. 

Petrol Kanununun 1 nci maddesinde de «Türkiye petrol kaynaklarının Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olduğu» açıkça belirtilmiştir. 

Bu açık hükümler, Devlet arama ve işletmeciliğinin esas, özel teşebbüs arama ve işletmeciliği
nin ise istisna olduğunu göstermektedir. 

özel teşebbüsün arama ve işletme yapmasına izin verilmesi Devletin arama ve işletme hakkını j 
hiçbir surette ortadan kaldırmaz. Oysa ki, 2 nci madde, Devleti arama ve işletme yapmaktan ve 
özel teşebbüse rakibolmaktan alıkoymak maksadını gütmüştür. Bu husus 6326 sayılı Kanunun ge
rekçesinde yazılı olduğu gibi, kanunun 6 nci ve 121 nci maddelerinde yer alan hükümlerle de bel-| 
lidir. Mer'i hükümler karşısında Devletin arama ve işletme yapma olanağı yoktur. 

Anayasanın 130 ncu maddesine aykırı düşen bu duruma son vermek için 2 nci madde değişti
rilmiş ve Devlete petrol kaynaklarının aranıp işletilmesine olanak sağlanmıştır. 

öte yandan maddeye 6987 sayılı Kanunla eklenen «... ve bu maksada uygun olduğu nisbette 
Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı suretle inkişafını 
sağlamak...» cümlesi, kanunun ruh ve maksadına ve millî menfaatlere uygun görülmediğinden çı
karılmıştır. 

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

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

24 ncü fıkradaki arazi tarifinin içine evvelce kanunda bulunmıyan ve milletlerarası anlaşma 
ye teamüllere göre Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında kalan 
arazi de dâhil edilmiştir. 

Piyasa fiyatından bahseden 25 - a fıkrasında yazılı tarifin esası muhafaza edilmekle birlikte, 
tarife vuzuh ve sarahat kazandırmak ve piyasa fiyatının âzami haddinin fiilen sağlanabilecek 
fiyattan fazla olamıyacağım belirtmek maksadiyle fıkra değiştirilmiştir. 

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

26 neı fıkrada yer alan «Arama masrafları» tarifine açıklık kazandırmak amaciyle mânası an-
laşıl&mıyan ve bu sebeple de tereddütlere yol açabilecek mahiyette görülen «veya bu masrafla il
gili diğer bilcümle masraflar» ibaresi metinden çıkarılmış ve arama maksadiyle yapılan masraf
lara kısaca «Arama gideri» denmiştir. 
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Ayrıca, genel idare gideri mahiyetindeki giderlerin de arama gideri sayılamıyacağı konusunda 
maddeye sarahat verilmiştir. 

«Sondaj fer'i> masraflarının tariflerini ihtiva eden 27 nci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer 
alan hükümler tek bir kavramın tarifi oldukları cihetle birleştirilerek fıkranın (a) bendi haline 
getirilmiş, buna karşılık kanunun birçok yerlerinde zikredildiği halde tarifi bulunmıyan «Ticari 
miktarda verimi olmıyan kuyuların açılma masrafları» aşağıda açıklanan nedenlerle «Yurt eko
nomisi yönünden verimi olmıyan kuyuların açılma giderleri» adı altında tarif edilerek fıkranın 
eski (b) bendi yerine ikame edilmiştir. 

«Ticari miktarda verim» deyimi yerine «Yurt ekonomisi yönünden» deyiminin kullanılmasının 
sebebi, ticari miktarda verim deyiminin petrol hakkı sahibi için ifade edeceği anlamın petrol, 
kaynakları mahdut bulunan ülkemiz ekonomisi için olumlu sonuçlar vermiyeceği görüşüdür. 

34 ncü fıkrada yazılı olan ve işletmeler vekilini istihdaf eden hüküm, Petrol Dairesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış olduğundan değiştirilmiştir. 

Petrol Dairesinin bir genel müdürlük haline getirilerek, bakan yerine bakanlığa bağlanması 
uygun görüldüğünden 35 nci fıkra bu sebeple düzeltilmiştir. 

36 nci fıkrada, «reis» tâbiri yerine «Genel müdür» denmek suretiyle düzeltime yapılmıştır. 
Kanunun 3 ncü maddesinin 27 - b fıkrasında ve diğer bâzı maddelerinde geçen «Ekonomik 

miktarda petrol» deyiminin, kanunun tariflerden bahseden bu maddesinde açıklanması, uygulama
ya sarahat verilmesi bakımından uygun görülmüştür. 

Madde 3. — Bu maddede yapılan değişiklikle beliğe almada, Kaımu İktisadi Teşebbüslerine ön
celik verilmiş, «özel teşebbüse, ancak Kamu lıktisaldi Teşebbüsleri ile oırtaklık halinde belge allma, * 
hakkı tanınmıştır. 

Madde 4. — Mevcut haliyle 12 nci maddenin 2 nci fıkrası, bütün idari tasrruifları kaızai mura
kabeye tabi tutan Anayasamın 114 ncü maddesine aykırı düşmektedir. Bu bakımjdan, Bakanlar 
Kurulu kararı ile tanınacak istisnaya karşı, yalnız 1 nci fıkrada yazılı yabancı şahıslaran aidlî ve 
idari kaza mercilerine müracaat edememesi esası kabul eldilmek suretiyle, ieaibmda bu fıkrada ya- t 
zıh şahısların petrol hakkına salhibolabilmeıleri hususunda Bakanlar Kurulunca verilecek karardan 
menfaatleri haleldar olan mevcut petrol şirketlerine Anayasaya uygun olarak itiraz imkânını 
sağlamak amaciyle fııkrada değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Madde 5. — Bu maddede yapılan değişiklikle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünye
sinde bulunan ve Petrol Kanununun şümulü dışında kalan petrol faaliyetlerini yürüten Yaflatlar 
Dairesi, Petrol Dairesi ile birleştirilmiş ve her iki kuruluşun Bakanlığa bağlanması uygun görül
müştür. 

Madde 6. — Petrol sanayiinin öınemi ve Petrol Kanununu tatbikle görevli daire teşküâtımın 
takviyesi zarureti karşısında, bir taraftan 6326 sayılı Kanunla 655'8 sayılı Kanunun derpiş ejyleddği 
kadroların genişletilmesi ve ayrıca gittikçe artan ve yurt ölçüsünde genişliyen petrol faaliyetlerini 
kontrol ve murakabe için bölge teşkilâtı kurulması 18 nci maddede öngöırülimıüştür. 

Madde 7. — 22 nci madlde kaldırıldığından bu maddede yer alan ve Petrol Dairesinin gelir
lerini gösteren hükümler 23 ncü maddeye alınmış ve bu sebeple de madjde metni yeniden düzen
lenmiştir. 

Madde 8. ^ K a n u n u n diğer maddelerinde yapılan değişikliklerle petrol arama ve işletmesin
de kamu iktisadi teşebbüslerine öncelik tanınmıştır. Bu teşebbüsler petrol kaymaklarımın süratle, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendMlmesi çalışmalarında kamu tarafını temsil 
etmektedirler. Bu itibarla kamu adına petrol ameliyatını denetliyen öenıel Mıüdürlüğeı ineeleme 
ve denetimde tecrübeli personel ve geniş imkânları ile yardımcı olmaları millî çıkarların korunma
sı yönünden son derece faydalı olacaktır. Bu düşünce ile maddeye eklenen 3 ncü fıkra petrol hak
kı sahibi olan kamu iktisadi teşebbüslerine Bakanın takdir edeceği Jüzunua ıgiöre, inceleme ve 
denetimde yardımcı olmak görevini vermektedir. 
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Madde 9. — Komiser müessesesi kaldırıldığından madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 10. — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından, bu ibare 1 nci fıkradan çıkarılmış 

tır. 
Madde 11. — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından, Petrol Kanununun 30 ncu maddesi 

yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 12. — Petrol Komiseri Müessesesi kaldırıldığından bu ifbare Petrol Kanununun 31 nci 

maddesi mıetaindem çıkarılmıştır. 
Madde 13. — Kanunda mevcut metin, Genel Müdürlükçe verilen kararların tatbik sahasını 

çok daraltmaktadır. Bu sebeple, Petrol Nizamnamesinin 61/1 nci maddesinde, Kanunun 32 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün petrol hakkı üzerimde tesiri olabilecek mahiyetteki Genel 
Müdürlük kararlarına münhasır olduğu açıklanmıştır. Konulan' hükümle, kanun ve nizamname ara
sında ahenk Bağlanmakta ve petrol (hakkı üzerinde doğrudan doğruya tesiri olmıyan ıgenel mü
dürlük kararlariinm hemuen tatbik imkânı temin edilmiş olmaktadır. 

Madde 14. — Petrol hakkı sahiplerine diğer maddelerde tanınan mehiller dışında bu madde 
ile tanınmış bulunan ve 'bir sınan da olmıyan mükellefiyetlerin kaldırılması ve tevsii imkânı, 
kanunum, maksadına uygun bulunmadığından madde, petrol ameliyelerimde sürati sağlıyaeak şekil-
öe dleğ^tMlmiştiir. 

Madde 15. — Petrol komiserliği müessesesinin kaldırılması nedeniyle maddede gerekli değişik
lik yapılmıştır. 

Madde 16. — 11 . 2 . 1959 tarih ve 7201 sayıla Tebligat Kanununun 1 nci maddesi ile mülhak 
bütçeli daireler tarafından yapılacak bilcümle tebligatın da sözü geçen kanun hükümleri daire
sinde yapılması önıgorülmüş ve aynı Kanunun 62/7 nci maddesi ile de diğer kanunların bu Ka
muna uymayan hükümleri kaldırılmış olduğundan katma bütçe ile idare alunan Genel Müdürlükçe 
yapılan tebligattan bahseden 40 neı madde hükmünün de Tebligat Kanununa uygun şekilde ye
nideni düzenlıenmesi göreikmiştir. 

Bu ütübaria, «fTıescdl edilmiş bir ikametgahta taahhütlü olarak gönderilen bir mektubun aksi 
BaJbit olmadıkça, postaya verildiği günü takibeden beşinci gün saat 12,00 de mümessille tebliğ edil
miş» sayılacağı hakkındaki 2 nci fıkra hükmü tamamiyle kaldırılmış, bunun yerine esas.deği-
ğrişikliğin hemen bildirilmemesi halinde yapılacak muameleden bahseden ve Tebligat Kanununun 
35 nci maddesi gereğince adlî tebligat işlerinde eari olan tebliğ usulü konmuş, 1 nci ve 3 ncü fık
ralarda başkaca önemli bir değişiklik yapılmıyarak maddeye, diğer hallerde Tebligat Kanununun 
tatbdk edileceğinden bahseden 4 ncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 17. — Uygulamada tesbit edilen aksaklıklar göz önüne alınarak maddenin 1 nci fıkra
sında gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 18. — Petrol hakkı sahiplerine ait sır teşkil eden bilgilerin ifşasını yasak eden 43 ncü 
madde hükmü, hangi bilgilerin sır sayılması, hangilerinin sayılmaması gerektiği hususunda açık 
ve kesin bir sınır koymadığından, tatbikatta petrol hakkı sahibinin gizli tutulmasını istediği bilgi
lerin sır teşkil edip etmediği de çok defa tereddüdü mucİbolmaktadır. Ticari ve sınai sır mefhumu, 
imalât veya ticaret sırrı şeklinde Türk Ticaret Kanununun 57 nci caddesinin 7 nci ve 8 nci bent
lerinde yer almış hukukî bir mefhumdur. Bu sebeple petrol hakkı sahibinin yaptığı sınai ve 
ti«arâ ameliyenin hususiyetleri de göz önünde tutularak hangi maddelerin sır teşkil edeceği tarif 
edilmek suretiyle maddeye gerekli açıklık getirilmiştir. 

Maddö 19. — Bu maddede yapılan değişiklikle karasuları dışında kalan sular da dâhil olmak 
üzere denizlerde yapılacak arama ve işletmenin Bakanlar Kurulunca tesbit olunan hukukî rejime 
tabi olması öngörülmektedir. 

Petrol Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 29 Nisan 1958 tarihinde Cenevre'de imzalanan Mil
letlerarası «Kıta Sahanlığı Sözleşmesi» hükümlerine göre bir Devletin karasuları dışında kalan 
ve «Kıta Sahanlığı» veya «Kıta eşiği» denen yerlerde o Devletin her türlü tabiî servetlerden 
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faydalanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu faydalanma hakkı, sahil sahibi Devletlin hüküm
ranlık hakkı olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin 11 nci maddesine göre 22 Devletin imzası 
veya iltihakı suretiyle yürürlüğe girecek olan bu sözleşme, halen 31 Devlet tarafından kabul ve 
tasdik edilerek 10 Haziran 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Esasen ka
rasuları hakkındaki 476 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile de Türk karasuları dışında Türkiye'nin 
canlı servetlerden faydalanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bunun karasularımız dışında kal
makla birilikte Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunan diğer tabiî servetlere teşmil edilmemesi için 
fiilî veya hukukî hiçbir sebep mevcut değildir. 

Şu kadar var ki, karasuları dışında bulunan ve Türkiye'nin tasarruf edebileceği suların altında 
fasılalı veya devamlı olarak kalan araziyi kıta sahanlığı kavramı ile tahdit etmemek ve milletler-, 
arası anlaşmalara ve teamüllere göre petrol ameliyatı yapılabilecek sahaları mümkün olduğu kadar 
geniş tutmak yararlı görüldüğünden maddeye 3/24 maddede yapılan değişikliğe paralel olarak 
kıta sahanlığı mefhumu alınmamış ve karasuları içinde kalsın veya kalmasın denizlerde uygulana
cak rejimin ayrıca tesbiti uygun bulunmuştur. 

Madde 20. — Arama ruhsatnamelerinin şarta bağlı olarak verilebileceği Petrol Kanununun 
132/1 nci maddesinde, «Petrol hakkı sahibi müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge
de yazılı şartlardan her hangi birine riayet etmediği takdirde» şeklindeki ibareden de anlaşılmak
ta ise de, bunun caiz olup olmadığı tatbikatta çok defa şüphe ve tereddüdü mucibolduğundan, bu
nu açıkça ifade etmek maksadiyle maddeye bir hüküm eklenmesi uygun görülmüştür. Bu suretle 
arama ruhsatı müddetinin sona ermesi beklenmeksizin arayıcıya daha kısa zamanda arama sondajı 
yapma, aksi takdirde sahayı terk etine mükellefiyeti yükletilebilecek, daha süratle, fasılasız ve verim
li bir şekilde arama faaliyeti imkânı sağlanabilecektir. 

Madde 21. — Bu maddede yapılan değişiklikle (Petrol Dairesinin) Genel Müdürlüğün, hâdisenin 
mahiyet ve hususiyetine göre, icabında müracaatçılar arasında anlaşma yoluna gitmeden ihtilâfı en 
kısa zamanda neticelendirmesi sağlanmıştır. 

Madde 22. — Maddeye eklenen 4 ncü fıkra., sona eren bir arama ruhsatının, aynı şahıs tarafın
dan yeniden iktisabedilerek kanuni süresinin dolaylı bir şekilde uzatılmasını önlemektedir. 

Madde 23. •— Kanunun 55 nci maddesinde yazılı 6 yıllık arama ruhsatnamesi müddeti ile keşif 
yapıldığı surette öngörülen 5 yıllık munzam uzatma müddeti, kanunun çıkarıldığı sıradaki teknik 
ve sosyal imkânlar ile yol ve münakale şartlarına göre ancak yeterli görülebilirse de, bugünkü im
kân ve şartlara göre bu ıııüddetiler, arama sahalarının bir hükmi şahıs elinde uzunca bir müddet \ 
muattal kalmasına sebebolmakta ve bu da petrol kaynaklarının süratli ve fasılasız işletilmesini ön
gören esas .anaksada aykırı düşmektedir. Bu sebeple arama ruhsatnamesi müddeti 3 yıl, keşif halin
de verilecek munzam müddet de 2 yıl olarak tes'bit olunmak suretiyle mevcut müddetlerin kısaltıl
ması uygun görülmüştür. Böylece arama sahalarının icabında spekülatif maksatlar için kullanıla
bilmesi ihtimali de geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. İsrail Petrol Kanununda da arama'müddeti 3 
yıl olarak tahdidedilmiştir. <--~ 

Maddeye eklenen "5 nci fıkra ile deniz aramalarının özelliği göz önüne alınarak, idareye deniz
lerdeki arama ruhsatları ile ilgili süreleri yüzde elli oranında artırabilme yetkisi verilmiştir. 

Madde 24. — Petrol Kanununun 56 nci maddesinde tanzim olunan Devlet hakkı, arazi ister Dev
lete, ister başka bir şahsa aidolsun, taallûk ettiği arama veya işletme sahasından hektar başına alı
nan maktu resim mahiyetinde Devlete gelir temin eden bir menfaattir. Kanunun-kaimi' ve Devlet 
hakkı tarifesinin tespit edildiği 1954 yılındaki toptan satış ve geçim fiyatlarında arada geçen 15 yıl 
içinde vukubulan artışlar nazara alınmak suretiyle Devlet hakkı tarifesinin bugünkü şartlara uy
gun şekilde yeniden tesfeit ve tâyini gerekir. Bu sebeple hektar başına maktuan alınan Devlet hak
kının, aramaya teşvik unsuru da göz önüne alınarak bir miktar artırılması uygun görülmüş ve ara
ma ruhsatnamesi müddeti ile keşif halinde verilen munzam müddetin kısaltılması hasebiyle de Dev
let hakkının müterakki bir şekilde alınmasını temine matuf tarife kademeleri buna göre ayarlanmış-
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tır. Arayıcının yaptığı masrafların Devlet hakkından yüzde 80 oranda mahsubuna imkân veren 2 nci 
fıkra hükmü Devlet hakkı müessesesinin ihdası sebebiyle telif edilemediğinden ve keşif yapan arayı
cının ödediği Devlet hissesinin aynı dönem içerisinde o saha üzerinden ödiyeceği Devlet hakkından 
mahsubunu öngören 3 ncü fıkra hükmü mahiyetleri itibariyle birbirinden ayrı olan iki şeyin biribi-
ri ile mahsubuna yol açtığından, umumi vergi prensiplerine aykın görülerek metinden çıkarılmıştır. 
Ayrıca denizlerde yapılacak aramaları teşvik için derinliklere ve arama sahalarındaki tabiat şart
larına göre Devlet hakkından tenzilât yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 25. — Petrol Kanununun 55 nci maddesinde yazılı arama ruhsatnamesi müddeti üe keşif 
yapan arayıcıya verilecek munzam müddette vukubulan kısıntılara muvazi olarak keşiften önce ve 
sonraki arama sondajına başlama mükellefiyetlerine ait müddetlerin de buna göre ayarlanması mak
sadı ile 58 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 26. — Bu kanunla petrol boru hattı yapmak ve tasfiye ameliyatında bulunmak olanağı 
münhasıran Kamu İktisadi Teşebbüslerine tanındığından, işletmecinin işletme ruhsatnamesinden do
ğan hakları ve sadece işletme sahasında yapabileceği boru hatları yapımı hakkı yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 27. — Maddeye eklenen 4 ncü fıkra ile, aramadan işletmeye geçilirken sahaların petrol sa
nayiinin icaplarına, Türkiye ihtiyaçlarına ve kanunun maksadına uygun şekilde süratle ve verimli 
bir şekilde geliştirilmesi imkânlarının kontrolü sağlanmak istenmiştir. 

Madde 28. — Petrol Kanununun 64 ncü maddesinle 5 nci fıkra eklenmekle, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan petrol kaynaklarının, özellikle petrollü bir sahanın özel teşebbüse müzaye
de yolu ile verilmesi, Kamu İktisadi Teşebbüslerine öncelik tanıyan bu kanuna ve Anayasanın 130 ^ 
ncu maddesi hükmüne, aykırı görüldüğünden madde değiştirilmiş ve bu gibi sahaların ancak Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Kanamın 66 nci maddesi hükmüne göre işletme rulhsatnamesi müddeti 40 yıl 
olup, bu <müfddet 20 yılı geememjek üzere uzatılabilir. Buıgüın hâkim, olan görüşlere gö<re bu müd
det oldukça uzun olduğumdan işletme ruhsatı müddeti 20 yıla indirilmiş ve asıl müddetin yarısı 
nistoetinde öngörülen uzatma müddeti de buna muvazi olarak 10 yıla indirilmek suretiyle mad
dede bunu temin için gerekli değişiklik yapılmaktın, 

Müddetlerin teabitifcıde Türkiye'dıeki petrolM salhalanaı özelikleri ve rezerv durumları nazara 
alınmuş ve bunların 20 yılda hususiyle munzam olarak verilebilecek W yılık süre içerisinde ras
yonel olarak işletileMlme-lerisıin teknik ve ekonomik 'bakımdan mümkün olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 30. — İşletime nAteatı alındıktan *>nra yapılacak istihsal ameliyesi ile istihsalin dur
ması halinde istihsale yeaiden başlanması için yapılması gereken araımıa ve inkişaf sondajı ameli
yelerinin, kanunun maksat maddesine uygun şekilde, süratli ve fasılasuz olarak yapıSlımasını sağ
lamak amacı ile işletme sahasında iktisadi miktarda petrol istihsali için tanınan 3 yılUk müddet 1 
yıla indirilmiş, istihsale yeniden başlamayı temkı için yapılacak tebliğ süreleri yeniden ayarlan
mıştır. 

Madde 311. — Kanunun 69 ncu maddesinde işletmeciler için tâyin olunan Devlet hakkı tarifesi. 
56 ncı maddede değişiklik yapılmasını öngören gerekçeye dayanılarak aynı esaslar dahilinde de 
ğiştirilmiş, Devlet hissesinin Devlet hakkından mahsubunu öngören 2 nci fıkra hükmü de aynı gö
rüşle ve aramadan işletmeye geçiş şartlarının daha belirli hale getirilmesi, arama ruhsatnamesi 
ile işletmecilik yapılmasına mâni dlunması amacı ile değiştirilmiştir. 

Madde 312. — Katıunun 79 ncu maddesinde yapılan değişiklikle Devlet hakkı ve Devlet hissesi 
. tarniyâtmdan doğacak farklara uygulanacak usul hüküanlefri tamamlanarak kanunun bu konudaki 
'boşlukları giderilmiş, ayrıca mevcut kanunda Devlet hakkı ve hissesinin ne müddetle zaman aş> 
mına uğrıyaoağı hakkında bir hü&ünı bulunmadığından tatbikatta çıkması muhtemel tereddüt ve 
ihtilâfları ortadan kaldırmak için ve Vergi Usul Kanununun 11(4 ncü maddesi hükmüne uygun 

.olarak vergi, resim ve harçlarda cari (5) yıllık zaman aşımının Devlet hakkı ve hissesinde de uy
gulanacağı belirttilmiştir. 

Millet Meelisi (S. Sayısı : 777) 



— 10 -

Vergi hukukunda olduğu, gilbi, ilgilileri doğru ıbeyana sevk edecek bir malî mjüeyyMe de gettdril-
miş bulunmaktadır. 

ıMtaldde 313. — Arama ve işletime ruhsatnameleri ile ilgili süreler kanunda yer aldığı halde bel-
ge bes in in yazılı bulunmamasının mâkûl bir sebebi yoktur. Bu nedenle kanundaki bioşlulk gide
rilmiş ve belge sürösi, arama ve işletme ruhsatnameleri sürelerindeM kısıntılar da niazara alına
rak 30 yıl olarak tedbiıt edilmiştir. Bu sürenin Bakanlar Kurulu kararı l e 10 yıl daha uzatılabil-
mesi imkânı sağlanmıştır. } 

(Madde 314. — Petrol Kanunundun 5(2 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, boru 
haittı ve tasfiyehane gaibi belge mevzuuna giren işlerin fuzuli ihtilâflarla geciktirilmeden yapıl
masını temin amaciyle, kanunun 812 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün de değiştirilmösi ge
rekmiştir. 

Madde 3&. — Kanunun 9/1 nci maddesinde «müracaat sahibinin ameliyat esnasında vukuu 
melhuz zarar ve zıyanu bu konuna göre ödemek mecburiyetinde kalacağı her türlü meblâğları 
karşılamak üzere» teminat vermekle mükellef olduğundan bahsedildiği halde, 86 neı maddede 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya ıbe'lge alan bir petrol hakkı sahibinin petrol ame
liyatı sırasında ameliyenin yapıldığı gayrimenkul ile civarındaki gayrimenkullere ve bunlar üze-
rinideki bina, ağıl ve benzeri tesislere yaptığı zararlardan bahsedilmemiştir. 

Bu hususta Borçlar Kanununun haksız fiiller hakkındaki umumi hükümleri cari ise de zarar
dan doğan mesuliyetin kusursuz bir mesuliyet olduğu belirtilmek amaciyle 86 mcı maiddeye yeni 
bir fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. Alman Genel Maden Kanununun petrol ameliyelerinde de 
tatibik edilen 148 nci paragrafında da - zamanaşımı süresi hariç - aynı hüküm yer almıştır. Mad
deye konan fılkra ise Borçlar Kanununun 98 nci maddesinde ifadesini bulan kusursuz mesuliyet 
prensibine uygundur. 

(Madde 36. — Petrol ameliyesi yapılan arazi uzun müddet petrol hakkı sahibinin çalışmala
rına tşaihne olabiEr ve bu yüzden de bu arazinin maliki kullanma hakkına karşılık bir meblâğ 
alsa dahi, ameliyenin devamı sebebiyle arazisi üzerinde istikrarlı bir iş tutmaktan maJhrum kala
bilir. Bundan başka, kullanma hakkı üzerinde fertelerle petrol şirketleri arasında yapılan anlaşma
ların tatbik suretti de bunlar arasımda birtakım ihtilâflara yol açabilir. Kanunun 87yîl, nei mad
desinde yapılan değişiklikle bu mıalhzurlar ortadan kalkacaktır. Alman mevzuatında da aynı hü
küm bulunmaktadır. 

'Diğer taraftan, maddenin 2 - a fıkrasında sözü geçen «Menafi-i Umumiye için İstimlâk Ka
rarnamesi», 6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile kaldıırılJmıış olduğundan, H2İ9Ö sayılı sözü geçen ka
rarname yerine «İstimlâk Kanunu» deyimi yazılmak suretiyle düzeltme yapılması gerefemiştir. 

Madde 37. — iTürk Medeni Kanununun 632 nci maddesine göre gıayramenkul mülıkiyetinin mevzuu 
yerinde Isabdıt olan şeylerdir. Arazi, tapu sicillerioıemüstakıil ve daimî olmak üzere ayrıca kaydedilen 
halklar Ve anadenler gayrimenkul sayılır. 

Petrol 'Kanununun ı92 inci maddesi «ise eski şekli ile petrol hakkı sahibinin kullanma -hakkını haiz 
olduğu lanazi üzerinde kurduğu tesisatla menkul ve gayrimenkul mallıarını her zıamjan kaMırabdlece-
ğinden (bahsetmektedir. Bu hükümden maksat da kurulan petrol lıaMa < tesisleri ile bu tesislere ait 
müıtemaniım dizleri ve (bu tesislerin ister teferruatı sayılsın ister ' sayılmasın, diğer menkul malları 
petrol {hakkı saMlbiınm her zaman kaldırabilme hakkı ve yetkisini (baiz olduğunu ifadeden başka bir 
şey değildir. 

Medeni Kanunun '632 nci maddesinde tarif edilen gayarimenkulerıiın kaldıntoajsı ısöz konusu olma
dığına ve olam,ıyacağına göre; 'işbu hükmün medeni hukukumuzdaki esaslara uygun bir hale gö-
tiîrilm,esi amaciyle maddedeki «gayrimenkul malların» ibaresi çıtoaıralmış ve aynı bölümce 93 ncü 
ve 94 ncü midelerden başka madde -bulunmadığından bu, maddelerle yapılan altaf yerine de «aşa
ğıdaki mideler» İbaresi konmak suretiyle maddede lüzumlu değişiklik yapılmıştır. 

Madde 38. — Kanunun 94/1 - a maddesinde yazılı «gayrimenkul maüar» dan maksat da Mede
ni Kanunun 632 hol maddesinde tarif edilen gayrimenkul mallar olmayıp, gayrimenkul mülkiyetine 
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komi olan bir arazide vücuda getirilen ve ibu arazinin mütemınıiım cüzünü İteşfcü eden bina ve benzer
leri gibi ısalbit tesislerdir. iBu (itibarla, bu hükmü de medeni (hukukumuzun prensiplerine uygun ola
rak değiştirmek jicabetmiştir. 

Madde 39. — Petrol kanununun vergilendirme başlığını taşıyan 16 meı {kısmında Vergi Sorumlulu-
ğu MatLabı altında yer alan |95 noi ımaddenin 1 nci fıkrası petrol hakiki sahiplerinin bu kanunim ver
gilendirme ile ilgili özel hükümleri mahfuz kalmak kaydı (ile, yürürlükte bulunan diğer (bütün vergi, 
resim, hare kanunları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olacağını âmir bıd-unmabta, 2 inci 
fıkrası hükmü ise 'petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri için ayrı sermaye 'tahsis ederek ayrı onu-
itasebe tutacağını ve bu ameliyelerin (sonuçlarının ayrıca vergüendirileceğiıni belİTttımekîte fidi. 

Yapılan değişikliklerle petrol hakkı sabipleriıııin genel vergilendirme sistemi dışında özel vergilen
dirme hükümlerine tabi olmasının gereksiz olduğu düşünülerek (Petrol Kanununda yer alan özel 
vergilendirme hükümleri kamından çıkarılmış ve petrol hakkı sahiplerinin genel vergi mevzuatı
na tıaibi olması öngörükmıştür. 

95 noi maddeye yeni bir Ifıkra olarak eklenen 2 inci fıkra bu kamumun kaldırılan 107 noi mıadde-
sindeki (birleştirilmiş beyanname uygulanmasına son verilmiş bulunduğunu açıkça ifade etmaş ol
mak üçin vaz'edilmiştir.. Buna göre.ıbirbirlerine iştirak halinde bulunan petrol (hakkı sahipleri yaptık
ları petrol ameliyeleri (için ayrı ayrı beyanname vermek ve vergiye tabi lolmak duruanuodadırilar. 

Madde 40. •— 6326 sayılı Petrol Kanunumun 97 moi maddesi hükmü ile petrol hakkı (sahiplerindin 
Gelir ve Kurumlar Vergisi kaotıunlaırında yer alan ihracat kazançları istisnasından jyararianamıya,-
cafcları belirtülmıişti. Yapılan değişiklikle aynı prensip kabul edilmekle (beraber mıadıde hükmü % meı 
madde alarak düzenlenmiş ve sadece sermaye şirketlerimin petrol hakkı sahibi olabilecekleri «sasHHİan 
hareketle, madde metninde Gelir Vergisi Kanununda yer alan ihracat kazançları ile ilgili istilana hük
münün yer almasına gerek görülmemiştir. 

Madde 41. — Yapılan '(değişikliklerle petrol hakkı sahiplerinin faaliyetleri Genel Vergi mevzuatına 
tabi tutulduğu cihetle bu mevzuatta yer almıyan petrol endüstrisi dle Glgili ive özellik arz edten hu
susların düzenlenmesi zarureti doğmuş, bu maksatla Kurumlar Vergisi Kanununum 14 mcü maddesi 
gereğince kurum kazancının tesbiti için Ihasılattan indirilmesi gereken giderlere petrol hakkı sahffibi 
kurumların kazançlarının tesbitinde uygulanmak üzere aşağıda gösterilen yeni dört masraf unsuru 
daha eklenmiştir: 

— Petrol Kanununa göre ödenecek Devlet hak ve hisseleri, 
—• Hakka konu sahanın terk edilmesi ıgereği blarak terk edilen (iktisadi kıymetlerin henüz itfa edil

memiş bakiye değerleri, 
—• Arama giderleri, sondaj, ifer'i (giderleri ve iktisadi verimi almıyan kuyuların açılma giderleri 

veya buraların aktifleştirSümesi halinde itfa payları. 
— Maliyet esasına dayanan tükenme payı. 
Madde 42. — Bu maddede petrol hakkı sahibinin 'petrol ameliyeleri sebebiyle yapacağı ve 213 

sayılı Vergi Uısul Kanununun değerleme hükümlerinde yer almıyan arama giderleri, sondaj 'fer'i gi
derleri <ve iktisadi miktarda verimi olmıyan kuyuların 'açılma giderlerimin akıtifleştftrane ve değerleme 
esasları düzenlenerek, Genel Vergi mevzuatımda bu hususta mevcut bulunan eksiklik tamanılanmıştır. 

Madde 43. — İBu maddede ise, aktifleştirilen arama (giderleri, sondaj fer'i giderleri ve 'İktisadi 
miktarda verimi olmıyan kuyuların açılma giderlerinim ne suretle itfa edileceği hususu idüaenlenerek 
Vergi Usul Kanunu hükümleri bu yönden tamamlanmıştıır. 

Madde 44. — Petrol ameliyatı için lüzumlu görülen ve Gümrük ve diğer İthal Vergi, resimlilerden 
muaf olarak ithal edilecek malzemelerden bâzı kısıtlamalar yapılarak madde bugünün ekonomik ve 
endüstriyel koşullarına uygun hale getirilmiştir. 

2 nci fıkrada yapılan değişiklik ise yerli hampetrolün bulunmamaması halinde ithal edilebile
cek olan yabancı menşeli hampetrolün fiyatının Bakanlar Kurulunca nasıl tesbit edileceğini göster
mektedir. Yerli hampetrolün ithal hampetrolüne önceliği her ne kadar tatbikatta da mevcut ise 
de ithal petrolünün değeri hususunda kanunda her hangi bir hüküm yoktur. Petrol Kanununun 
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13 neü maddesi Türkiye'de imal ve istihsal olunan petrolün fiyatı hakkında hükümler ihtiva etmek
le beraber ithal olunacak lıampetrol fiyatları hakkında sessiz kalmıştır. Kanundaki bu boşluğu 
doldurmak maksadı ile fıkranın değiştirilmesi gerekmiştir. 

Petrol ameliyesinde kullanıldıktan sonra hurda hale gelmiş bulunan malzemeleri ihraç veya sa
ir suretle elden çıkarmak imkânı bulunmıyan petrol hakkı sahiplerine bir kolaylık tanınması ama
cı ile 4 neü fıikraya bunu temin eden bir cümle eklenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 45. — Genel gerekçede açıklanan sebeplerle tükenme payı kaldırıldığı ve iktisadi kıymet
lerin satışından sağlanan kazançlar petrol ameliyatından sağlanan kazançlardan olmadığı cihetle ay
nı transfer haklarından yararlanamıyacağı, aynen ithal edilen sermayenin, yine aynen çıkarılması
nın mümkün olduğu görüşüyle maddede değişiklikler yapılmış olmakla beraber, maddenin trans
fer garantisi ve önceliği' ile ilgili esaslariyle tran.sfer edilebilir miktarının tesbitiyle ilgili esasları 
mııhafaiza edilmiştir. 

Kâr transferlerinin kuruım kazancının tes'biti ve vergi beyannamesi ile olan sıkı irtibatı sebebiy
le kâr transferleri taleplerinin yapılabileceği süre ayrıca madde metninde tasrih edilmiştir. 

Madde 46. — Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ithal edilen sermayeye mahsuben yapı
lacak transferlerin müktesep hakları baki kalmak üzere kur garantisinden yararlanamıyacağı key
fiyetidir. 

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

Madde 47. — Bu madde 'hükmü münhasıran bugünkü Türk parasınnn kıymetini koruma mevzua
tının taşımakta olduğu deyimlere uyum sağlamak amaeiyle değiştirilmiştir. 

Madde 48. — Kanunun 120 nci maddesinin 1 nci fıkrasında eğitim veya staja tabi tutulacak 
Türk vatandaşlarının sayısını tesbite yarıyan yüzde 15 oranı, gelişme halinde bulunan petrol en
düstrisinin her safhasında bilgili ve ehliyetli elemanlara kavuşturulması bakımından yetersiz gö
rülerek yüzde 25 e çıkarılmıştır. 

Madde 49. — «Devletin yapacağı petrol ameliyatı» başlığını taşıyan 121 nci madde bu kanunla 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacağı petrol ameliyatını ve onlara .tanınan öncelikleri gösteren 
bir 'madde haline getirilmiştir. 

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

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

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

Madde 50. — Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar ile arama ve işletme ruhsat
namesi ile belge almadan jeolojik istikşaftan gayri petrol ameliyatı yapanlara tâyin edilecek ceza
lardan bahseden kanunun 124 neü maddesinde yazılı cezalar yeterli görülmediğinden cezaların ma
betleri artırılmıştır. 

Maıdde 51.-—İsraf ve tehlikeli fiilleri yapanlara tâyin edilecek cezalardan bahseden kanunun 125 
nci maddesinde yazılı cezalar yeterli görülmediğinden her iki fıkradaki ağır para cezalarının artı
rılmasını öngören hükümler konmuştur. 

Madde 5:3. —Maddenin 1 nci fıkrasında yer allan «Petrol haıkkı sahibi, bu kanunda, nizamna
meye, bunlara müstenit kararname ve emirlere veya müsaade, arama Veya işletme ruıhsatnamesi 
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veya belgede yazılı şartlardan lıen hangi birine riayet etmediği 'takdirde Genel Müdürlük, ken
disine 90 gün zarfında 'bunlara riayeti, aksi takdirde ameliyelerin muvakkat bir müddetle durdu
rulabileceğini ihtar eder» hükmüne Genel Müdürlüğün muvakkat bir .müddetle ••durdurmaya gitme
den fesih 'müeyyidesini 'doğrudan doğruya uygulayabileceği yolumda hir hüküm ilâve edilmiş
tir. 

Ameliyatını hüsnüniyetle sevk ve idare etmiyen helge sahipleri hakkında uygulanacak müey
yideler Petrol Kanununun ilk metninde #5 nci maddenin 2 nci ve üçüncü fıkralarında yer almış 
iken, sonradan 'G987 sayılı Kanunla, müeyyidelerin genel .olarak )132 nci maddede yer aklığı ge
rekçesiyle çıkarılmış, faikat maddeye ithal edilmemiştir. Maddenin. '3 ncü fıkrasında yapılalı de
ğişiklik ile belge sahipleriyle ilgili (müeyyide hükmü maddeye dâhil edilmemiştir. 

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

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

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

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

ve 28 nci madde .Millet 'Meclisi Petrol Araştırma komisyonlarının tavsiyeleri ve uygulama sonuç
ları göz önünde bulundurularak kaldırılmıştır. 

16 nci madde nizamnamede yapılabilecek derişiklikleri kanunla tahdiıt giibi iolumsuz Mr hük
mü ihtiva etmektedir. Nizamnamelerin kanuna uygun lolması ve kanunla verilen 'hakların nizam
namelerle ihlâli edilmemesi tabiî bir husustur. Bu itibarla hukuk sistemimize uymayan madde
nin kaldırılması gerekmiştir. 

22 nci maddede yer alan ,1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri 23 ncü maddeye dâhil edildiğinden 
ve atıfta »bulunan ö6 nci maddenin 3 ncü fıkrası ile (69 ncu maddenin 2 nci fıkrasında yazılı hü
kümler kaldırılmış olduğundan, maddeye lüzum kalmam^ cır. 

51 nci maddenin 4 ncü fıkrası hükmü diğer maddelerde yer alan açık hükümler karşısın
da gerekli görülmemiştir. 

76 nci /maddenin 2 nci fıkrası, <î0 nci madde le yapılan değişikliğe paralel 'olarak metinden 
çlkarı'lmıştır. 

100 ncü ve 111 nci im&ddeDer, petrol hakkı sahiplerinin yaptıkları petrol ameliyeleri Pet
rol 'Kanununun «Vergilendiinni'e» başlığı taşıyan 6 nci kısmında yer lalan hükümlerle özel bir 
vergi rejimine taibi tutulmuştur. 

Genel (gerekçede açıklanan sebeplerle petrol halkkı tsahiplerinin özel bir vergi rejimine tabi 
olmasına gerek igörülmiyerek 'bunların fda diğer mükellefler \g*îbi (Genel Vengi mevzuatına tabi 
olması öngörülmüş ve ısöz konusu kısımda yer alan 100 ncü ve 111 nci maddeler Kanunun met
ninden çıkarılmış, buna karşılık petrol 'endüstri sinin hususiyetlerinden doğan ve Genel Vergi 
mevzuatında hulunmıyan indirim ve değerleme hükümleri bu kısımda yer alan 95 - 99 ncu mad
delerle düzenlenmiştir. 

Yeni bir şekil alan 121 nci maddedeki 3 ncü ve 4 ncü fıkralar, |bu hükümlere lüzum kalma
dığı, 6 ııcı kısımdaki holüm başlıkları ise, Vergi endirme Genel Yergi mevzuatına gidilmesi nede
niyle metinden çıkarılmışlardır. 
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Madde *56.— Geçici maddeler ; 
Geçici 1 - 7 ncd maddeler, evvelce alınan iarama ve işletme ruhsatnanıelıeri süreleri âle mü-

kıelteffîyet isürelerinde oyulacak hükümleri göstermekte ve (kazanılmış sayılan hakları belirtmek
tedir. 

Geçici 8 nci madde ille bu kanunun yürürlüğe girdiği itarihi |takiıbeden takvim yılı başına 
kadar, petrol 2ıakkı sahibinin petrol ameliyeleri ile ilgili faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına Petrol 
Kanununun 6 ncı kısmımda yer alan eski vergilendirme hükümlerinin uygulanacağı, 'bu kanunun 
yürürlüğünü taikibeden takvim yılı başından jitibaren yürütülen faaliyetlere ve faaliyet ssonuç-
lantna, yeni 'değişiklik hükümleri ile Genel Vergi mevzuatının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Mjadde, vergilendirme hükümlerindeki değişiklerin tatbik edilimeye başlanacağı dönemi gös
teren bir dıntilkaüi ve (yürürlük maddesidir. 

Miadde '56 ve 57. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/35) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

I nci Devrede ben ve arkadaşlarım tarafından Yüce Meclise sunulmuş bulunan, II nci Devrede 
yine tarafımızdan yenilenmiş bulunan «Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifinin» İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince ilgili 
komisyona havalesini saygı ile rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Bursa Milletvekili Kars Milletvekili 
Re§it Ülker Mustafa Kemal Palaoğlu Sadrettin Çanga Osman Yeltekin 

İstanbul Milletvekili Kars Milletvekili Hatay Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Eşref Derinçay Kemal Okyay Hüsnü Özkan Ah?net Şener 

Ankara Milletvekili İzmir Milletvekili Samsun Milletvekili 
İbrahim Cüceoğlu Coşkun Karagözoğlu Kâmran Evliyaoğlu 

27 .10 .1965 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçen Devre esnasında Yüksek Meclise sunulmuş bulunan «Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifinin» İçtüzüğün 69 ncu mad
desi gereğince ilgili encümene havalesini saygı ile rica ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili Bursa Milletvekili 
Reşit Ülker Orhan Birgit Nazif Arslan Sadrettin Çanga 

Aydm Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Giresun Milletvekili 
M. Kemal Çilesiz 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza TJzuner 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Çanakkale Milletvekili 
Şefik İnan 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

Çorum Milletvekili 
Hilmi Meşhur 

İsta nibul Milletvekili 
Coşkun Kırca 

Ankara MilleifavekM 
Hasan Tez 

Balıkesir Milletvekili 
Süreyya Koç 
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PETROL KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ 

Petoolüu önemi 

Petrol getfek mpllî güvenlik bakımından gerekse ekonomi bakımından en önemli maddelerden 
biridir. G-erçekten zamanlımızda, sanayi alanında oılsun, tarım alanında okun petrol başta gelen 
bir enerji kaynağı halindedir. 

Askerî alanda ke modern orduların can damarını teşkil etmektedir. Harp halinde petrol sağla
mak meselesi harbin sonucuna doğrudan doğruya müessirdir. Kendi petrolünü kendi çıkaran mem
leketler, gerek ekonomik ve gerekse güvenlik bakımından güçlü memleketler olabilirler. 

Türküye 'nin genel durumu 

Türkiye'mizde nüfus yılda % 3 gibi yüksek bir hızla artmaktadır. Büyük halk kitleleri çok 
kötü şartlar içinde ve uygarlık araçlarından yoksun olarak yaşamaktadır. Okuma yaşında bulunan 
ve bu yaşı aşmış olanların % 60'ı okuma - yazma bilmemektedir. Köylerin % 53'ü, kasabaların 
% 55'i icjme suyundan yoksun ve yeteri kadar içme suyu bulamayacak durumdadır. Doğan her 
1 000 çocuktan 165'i bir yıl içinde ölmektedir. Nüfusun % 2,5'u veremlidir. Buna karşılıik 4 000 
kişiye bir doktor düşmektedir. Şehir konutlarının % 30'u oturulamayacak durumdadır. En büyük 
üç şehirdeki nüfusun % 30'u tlek odalı evlerde yaşamaktadır. Gecekondularda yaşayan insan sayısı 
yaklaşık olarak 2 milyondur. Gecekondu sayısının 1970'te 700 000'i bulacağı tahmin edilmekte
dir. % 70'i çiftçi olan memleketimizde çiîtçinm elinde toprak yoktur. Elinde toprağı olanların 
da güçleri birleştirmesi, kredi ve teknik yardıma ihtiyaçları ortadadır. Toprağın verimsiz olması 
ve çiftçinin elinde yeteri kadar toprak bulunmaması sonucu gizli işsizlik doğmakta ve şehirlere 
akım durmadan dinlenilmeden devam etmektedir. Şu anda 1 milyon civarında işsiz vardır. Her yıl 
artan sayıda insan çalışacak yaşa gelerek bugün dahi dış ülkelere göndermemize rağmen iş bula
mayan işgücüne katılacaklardır ve katılmaktadırlar. 

lAdam başına gayri safî milli hâsıla Türkiye'de yılda 125 dolar, Amerika'da 2 717 dolar, İngilte
re'de 1 236 dolar, İtalya'da 601 dolar, Yunanistan'da 355 dolardır. Yunanisıtanınki bizim tam bir 
katımızdır. 

Oda başına nüfus bizde 2,52 dir. Harpten çıkmış İngiltere'de 0,78, Yunanistan'da ise 1,79'dur 
Bizde 10 000 kişiye 2,6 doktor düşmektedir. Batı Almanya'da 13, Yunanistan'da 10 doktor 

düşmektedir. 
Okur - yazar oranı bizde % 61'dir. Batı Almanya'da % 1, Yunanistan'da ise % 26'dır. 
tlkiakul çağmdakilerin okula gidiş oranı bizde % 40,4'tür. İngiltere'de ;% 96,5, Yunanistan'da 

ise % 67'dir. 
OEÖD ülkeleri önümüzdeki 10 yıl içinde gelirlerinde % 50 artışı amaç edinmişlerdir. Biz geri

liğimizi gidermek, üsjtelik yeniden doğacak aradaki bu açığı da kapatmak zorundayız. 

Bütün bu sorunlar, zamanında ve önemleriyle oranlı çözüm yolları beklemıelktedir. Bu çözüm 
yolları bulunmazsa, ilerde içinden çıkılmaz durumlarla karşılaşılacaktır. 

Ûte yandan, dış ticaret açığı 1959'da 147,5 milyon dolardır. Aynı yıldaki ihracatınuz ise 353,8 
milyon dolardır. . 

1962'de bütçede Millî Savunma harcamaları 2 555 864 092 liradır. Millî savunma harcamaları
nın bütün yatırımlara oranı ise % 29,7'dir. Bu miktar bütçe masraflarının % 25,3'ünü tutmak
tadır. 

Bütün bu eksikliklerin giderilmesi ve az gelişmiş ülkeler arasında yer almış bulunan refah ve 
mutluluğa lâyık milletimizi bu kırılmaz çemberin içinden kurtarmak için 5 yıllık plân yapılmıştır. 
Bu plânda ancak yılda % 7 kalkınma hızı sağlandığı takdirde, nkpî olarak bu halden kurtulmaya 
doğru gidilebilecektir. Bu hızın sağlanabilmesi için de % 14'ü dış kaynaklardan sağlamak üzere, 
gayrisâfî millî hâsılanın % 18'i kadar yatırım yapmak öngörülmüştür. Bu yatırımları gerçekles-
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tirecek iç finansman için düşünülen tedbirler arasında vergi almak, kamu tasarrufu olarak en 
önemli yeri tutmaktadır. 

Bu cebrî tasarrufu, vergi almayı gerçekleştirmek için topraksız, evsiz işsiz Türk vatandaşın 
göz yaşlanyle ve aeıiarıyle ıslak paralarını doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak almaktayız. 

Bu ceıbrî tasarrufu, vergi yoluyla para almayı gerçekleştirmek için : 
İtinalardan alınan Savunma Vergisi, 
Veraset ve İntikal Vergisi, 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, 
İthalden alınan İstihsal Vergisi, 
Dahilde alınan İstihsal Vergisi, 

. Akar yalkıtıtan alman İstihsal Vergisi, 
'Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, 
Gtimrüik Vergisi, 
Tekelden alman Savunma Vergisi, 
Şeker İstihlâk Vergisi, 
Damga Besimi, 
Emlâk Alım Vergisi ve Tapu Harçları, 
Dış Harcamalar Vergisi, 
Diğer başka resim ve harçlar. -
Kanunlarında yapılan değişikliklerle veya bağımsız kanunlarla yeni vergiler konulmuş veya 

vergi ve nispetlerde artırma yapılmıştır. 

Örneğin 1963 tahsilatı 21,7 milyon lira olan binalardan alman Savunma Vergisi tahsilatı yapı
lan zamlar dolayısıyle 1964'te 26,7 milyon fazlasıyle 48,4 milyona çıkmıştır. 

Tekel maddelerimden Savunma Vergisi tahsilatı 1962'de 651,2 milyon iken 1964'te 90,9 milyon 
'fazlasıyle 745,2 milyona çıkmıştır. 

Akar yakıt İstihsal Vergisinden 1964'te 1963'e nazaran 73,3 milyon fazla tahsil edilmiştir. 

Bütün vergilerde 1964'te 1963'e nazaran 231,4 milyon fazla vergi ve resim tahsil edilmiştir. 

1962'de tahsil edilen vergi ve resimlerin yıllık tutarı 4 milyar 893'5 milyon iken 1964'te 5 mil
yar 849 milyon lira tahsil edilmekle vatandaştan bu arada 1 milyara yakın (956 milyon lira) ver
gi alındığı meydana çıkmaktadır. 

Bu alman vergilerin bir kısmı, doğrudan doğruya geniş vatandaş kitlelerinin dar kaynakların
dan alınmalktadır. Binalardan alman Savununa Vergisi, moitörlü kara taşıt vasıtaları vergisi gibi 
diğer büyük bir kısmı ile vasıtalı vergidir. Zengin fakir bütün vatandaşlar bu vergiye katılmak zo
rundadırlar. 1963'te % 67,4 Vasıtalı Vergi ve % 32,5 oranında Vasıtasız Vergi alınmaktadır. 
Böylece bu vergiler esas itibariyle ,yııkarda zikrettiğimiz topraksız, evsiz, işsiz vatandaştan alın
maktadır. 

Bu vergilerden gayri her yıl yarım milyara yaikm bir parayı da vatandaşlarımızdan tasarruf 
bonosu olarak almaktayız. 

Türk vatandaşının başını soktuğu evinin vergisini artırırken, mahkemeye başvurup hakkını 
almak isteyenden alman harcı artırırken, yiyeceği olmayandan dahi hastanede muayene için ücret 
alırken, aldığı şekerden, çaydan, ekmekten ve diğer maddelerden çıkarılan zam ve vergi kanunla-
rıyle her aaı vergi alırken, petrol gibi tabiî bir servetten gereği gibi yararlanmamak affedilmez bir 
hata olmalktadır. Şimdi bunu Türk çiftçisi, Türk işçisi ve her sınıfıyle bütün Türk halikı haklı ola
rak bilmiekte ve düşünmektedir. Böyle zengin bir kaynak dururken biz neden bu kadar sıkıntı çek
mekteyiz? 

'Türkiye'de Türk petrolünün gereği gibi işletilmesi ve faydalanılmasından, ağır vergiler ödemek 
zorunda olan her vatandaşın yükünü hafifletecektir. 
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Plânla kalkınma bakımından 

Zengin petrol yataklarına sahiibolduğu halde Türkiye 1965-te 503 milyon liralık ham petrol, 
gazyağı, uçaık benzini ve jet yakıtı ithal edecektir. 

1964'te ticaret dengesi açığı, 265 milyon dolar olduğuna göre açığımızın % 20'si petrolden gel
mektedir. Petrol ve petrol ürünleri ihracatımız 1964'te 71,5 milyonu bulmuştur. İthalât ve ihra
cat beraber incelendiği takdirde, dış ticaret açığının kapatılmasında gerçek bir yol apaçık ortaya 
çıkmaktadır. Petrol ve petrol ürünleri ithalâtını ortadan kaldırmak tersine petrol ve petrol ürün
leri ihracetmek. 

Kalkınma plânı bakımından petrol ele alındığı takdiride : 
Petrol katma değeri en yüksek üretim, kesimlerinin başında gedmektedir. Bu suretle geldşmieyi 

aynı yatınım meblâğı ile en verimli hale getirme çabalarında petrolün önceliği vardır. Meselâ ; 
petrolle, başka bir sahaya yapılacak belli bir yatırımı karşılaştırdığımız takdirde, petrol yapılan 
yatırımın diğer aynı miktar yatırıma göre daha çok verim verecektir. Bu yüzden 5 yıllık kalkınma 
plânında hava şartlarına bağlı tarım sektöründe % 4,2 gelişme hızı, madencilikte % 9,3 gelişme 
hızı, enerjide % 13 gelişme hızı öngörülmüştür. Bunun yanında petrolün kârlı bir yatırım alanı 
olduğu unutulmamalıdır. 

öte yandan petrol diğer birtakım endüstrilerin (kimya endüstrisi gibi) ilk ve anamaddelerini 
sağlayacak sanayileşmeyi çabuklaştıracak güce sahiptir. 

Diğer taraftan kalkınmanın kesintisiz ve kendikendini destekleyen bir nitelik kazanması ilkesi 
benimsenmiş, bu amaçla ağır sanayiin, hafif sanayie göre daha hızlı gelişmesi öngörülmüştür. Gıda 
içki ve tekstil bölümlerinin genel sanayi içinde tuttuğu yer 19621de katma değer olarak % 65 gi
bi yüksek bir oranda iken, bu oran 1967'de % 50'ye düşecek, buna karşılık makine, taşıt, kimya ve 
ağır sanayii payı % 24,2'den 1967'de % 42,2'ye yükselecektir. Bu suretle kalkınma için gerekli 
taşıt, tesisat, yardımcı malzemenin yurt içinden sağlanması kısmen ya da tamamen imkân dahili
ne girecek, ekonomik faaliyet süresi zamansız tıkanıklıklara m&ruz kalmayacaktır. Aynı zamanda 
ithalât ihtiyacı azalıp, dış yardımlara duyulan ihtiyaç eksilecekıtir. 

îşte bu, sebeplerden petrolün kalkınma plânımızda müstesna bir yeri vardır. 

Böylece petrol 

MdUî güvenlik bakımlından olduğu kadar askerî bakımdan güçlü bir Türkiye için hayatî önem
dedir. 

2. Geri kalmış ülkemizi ve sefalet içinde kalmış asil milletimizi kalkındırmak için Tanrı'nm 
Türkiye'ye verdiği, bağışladığı bir armağandır. 

Bu armağanı gereği gibi değerlendirmek millî görevimizdir. 
6326 sayılı Petrol Kanununun 1954 yılında yürürlüğe girmesini izleyen 10 yıllık uygulama dö

neminde, kanunda öngörülen amaçları gerçekleştirecek nitelikte olmayan ve bâzı hallerde bu amaç
ları geciktirecek veya hiç sağlanmaması sonucunu doğurabilecek hükümlerin bulunduğu anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

I - Bilindiği üzere Petrol Kanununda öngörülen temel amaç; yurdumuzun petrol kaynakları
nın süratle fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesidir. Kanunun yürürlüğe 
konulma nedeni, yeraltı değerlerimizin en önemlilerinden biri olan petrolün en kısa sürede bulun
ması, bulunduktan sonra da zaman kaybetmeksizin, yararlanılacak duruma getirilmesidir. 

Ancak, kendi topraklarımızın sabiboMuğu bu değerler için, ithal değeriıerinden daha fazla ve
ya ona yakın bir döviz ödemesinde bulunmamız ne mantık ölçüleriyle ne de, yeraltı kaynaklarımı
zın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunuşu ilkesiyle uzlaştınlamaz. 

6326 sayılı Kanunun hazırlanış nedenlerini daha çok Maden Tetkik Ararma Enstitümüzce 1946 
yılında Raıman ve 1951 yılında Garzan petrollü alanlarının bulunuşunda aramak gerekir. Kendi 
imkânlarımızla ve fedakâr yurt evlâtlarının her türlü güçlüğü yenerek ortaya çıkardıkları petrol 
imkânı, ülkemizi petrol ülkesi ihtimalini ortaya koymuştur. Bu kaynakların genişleterek kısa za-
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manda büyük ölçüde işletilerek akar yakut ihtiyacımızın karşılanması ve ihraç yoluyla da döviz gi
rişi sağlanması 6326 sayılı Kanunun gerekçesinin temelini teşkil etmiştir. 

II - Ancak adı geçen kanunun 10 yıllık uygulaması sonucunda ortaya çıkan durum, getirilen 
özel hükümlerle beklenen sonuçlar gerçekleşmemiş olduğunu ve gerçekleşemeyeceğini meydana 
çıkarmıştır, Şöyle ki, yurdumuza bütün aksine görüş, telkin ve iddialara rağmen, yılmadan en kötü 
şartlar altında, Raman ve Garzan petrollü alanlarını bulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
istihdaf eden teşekkülün çalışma alanları sınırlanmış, kısıtlanmıştır. Şurasını kaydetmek gerekir 
ki, millî menfaatlerimizi en iyi şekilde sağlamanın kendi öz organlarımız araeılığıyle sağlanacağı 
gerçeği 6326 sayılı Kanunda dahi teslim edilen bir husustur. Adı geçen kanunun J21 nci madde
sinin varlığını bir başka nedenle açıklamaya imkân yoktur. Şu kadar ki, petrolün biran evvel bu- ' 
lunup yurt yararına çıkarılmasını sağlayacak tedbirler, uygulamada bir «anto - liımitation» teşkil . 
etmiş, arayıcıları teşvilk ve teşci için veırilmiş munzam, mehil ve imkânlar daha çok ithal hampetrolü j 
satmak eğiliminde olanların bu amaçlarına yardım eder niteliğe ulaşmıştır. 

III - Petrolün gün geçtikçe millî savunmamız ve ekonıamimiz bakımından taşıdığı önem daha 
iyi anlaşılmış, öz.petrol kaynaklarına sahiıbolmanm veya bundan gereği gibi yararlanamamanın 
salkıncaları aradan geçmiş olan sürede açıkça görülmüştür. Uygulama süresinde Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün görevlerini devralan Türkiye Petrolleri A. O. nın -faaliyetleri Birinci Beş 
Yıllık Plânımızda da belirtildiği gibi çok olumlu sonuçlar sağlamıştır. Bu kuruluş petrol arama ve 
üretiminde, ileri metotlar uygulanabilmiş Orta - Doğu çapımda dahi önem taşıyan sondaj parkına 
ve kalifiye personele sahip bulunmaktadır. Problemi bu yönüyle ele alınırsa bugün varılan duru
mun 1954 yılında mevcut şartlarla kıyaslanamayacak kadar millî petrol sanayiimiz lehine gelişmiş 
olduğıı ve gelişen bu sanayiimize de yurt yararına en uygum şartların elde edilebilmesi için gerek
li imkânların sağlanması gerektiği görülecektir. 

Özkaynaklarımızdan sağlanan petrol için döviz ithal hampietrolüne ödemek mecburiyetinde oldu
ğumuza kıyasen çok daha düşük bir döviz ödemek durumuna gelmemiz en tabiî bir sonuçtur. Uy
gulamada petrol kanununda karışık bir şekilde ifadesini bulmuş olan transfer hükümleri döviz 
transfer yükümüzü ithal hampetrolününlki Seviyesine ulaştıran sonuçlar doğurmuş bulunmaktadır. 
Bu durumun düzeltilmesi millî menfaatlerimiz bakımından bir zorunluluktur. 

6326 sayılı Petrol Kanununun malî hükümleri arasında bulunan tükenme payı, kanunun kabul 
ettiği sistemle ve vergi mevzuatımızla uyuşmazbk halindedir. Şöyle ki, tükenme payı, hukuk dili
mizde yeni sayılacak bir anlam taşımaktadır. Bu terimin karşılığı olan «(Depletion Allowance» as
lında vergi hukukuyla ilgilidir. Kelime anlamında «deplete» kullanma, sarf veya israf yoluy^e azal
maktadır. Bundan çıkarılmış olan «depletion» ise vergi matrahına esas olan sabit kıymetlerin tü
kenmesi, sarfı veya boşalması karşılık olarak yer alan bir terimidir ve vergi hukuku ile ilgilidir. 

Muhasebede ihtiyatlar özellikle fevkalâde ihtiyatlar içinden tecdit fonu veya yenileme fonu ay
rılması öngörülmüştür. Ancak model değiştirme ihtimalini karşılamak üzere ayrılan bir yenileme 
payı veya amortismanlar yoluyle aşınma, yıpranma karşılığı ayrılması bahis konusudur. I 

Bunların dışımda arazinin vergiye (matrah teşkil edecek) esas olacak değeri içimde sakladığı kıy- ;; 
metleri de (maden rezervinin değeri) ekleyerek tespit edilir. Bu suretle salınan vergide matrah, •' 
tespit komisyonunca bulunan ilk değer olduğu içim, her yıl çıkarılan madenler ise bu değerden ; 
bir rezervden azalma sebebiyle bir indirim yapılması gerekir. Bu indirime tükenme payı indirimi \ 
denilir. Ancak bu indirimin yapılabilmesi için madeni ihtiva eden gayrimenkulun vergi matrahının j 
maden rezervinin değerinin de eklenerek bulunması gerekir. Bu o kadar böyledir ki, madem cev- I 
heri (rezervi) bulunan bir arazi (A) tarafından (B) ye bedel düşük tutularak kiraya verilse, da- j 
hi (B) gayrimenkulüme (rezerv + bizatihi) değeri üzerinden tespit edilecek bir matraha.göre ver- ! 

gi mükellefi olur. 
Ancak yukarda açıklandığı üzere bu matrahtan yıllık petrol üretiminin tutarını indirmek hak

kına sahiptir. 
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Yurdumuzdaki uygulamadaki uygulamada ise toprak altı değerleri Devletin hüküm ve tasar
rufunda sayılmış, Devlet malının vergiye tabi tutulmaması sonucunda ise, vergi matrahının tespi
tinde nazara alınmamıştır. 

Bu matraha ithal edilmeyen değer azalışının ise bir vergi indirimi sayılması vergi anlayışı ile 
uzlaştırılamaz. 

Yukarda yazılı esaslar Petrol Kanununun yurt yararına değiştirilmesi için gerekli ilkeleri belirt
miş bulunmaktadır. 

Maddelerin Gerekçesi 
Madde 1. —Kanunun maksadının uygulamada tereddütlere mani olacak şekilde belirtilmek üze

re 6326 sayılı Kanunda yazılı olan metin, kısaltılarak dercedilmiştir. 

Madde 2. — Müracaat edenler arasında eşit şartlar mevcudolduğu takdirde faaliyetleri itibariyle 
yurt ekonomimize daha yararlı olan teşekkülün tercih edileceğini belirtmek amacıyle konul
muştur. 

Madde 3. — Petrol hakkı sahibi olabilmek için T. C. Kanunlarına göre hükmî şahsiyeti haiz 
olmak mecburiyetini yükleyen maddenin gereği, petrol ameliyeleri için getirilmesi gereken ser
mayenin tescil edilmesini sağlamak, bu yolla gerek yapılacak yatırımlar için gelen meblâğların 
belirli ilkelere bağlanması, gerekse şirketlerinPetrol Kanunununda belirtilen malî güçlerinin 
önceden tespiti sağlanmış olacaktır. Birçok ülkelerde bu prensip caridir. 

Madde 4. — Anayasaya aykırı olan hükmün kaldırılması öngörülmüştür. 

Madde 5. — Genel açıklamalar kısmında belirtilen rekabet fiyatı esası üzerinden ürün sağlana
bilmesi için konulmuş bir hükümdür. 

Madde 6. — Bu madde 45 nci maddeye göre Bakanlar Kurulu kararıyle kapalı tutulan III3 _ 
IV, V nci.bölgelerde de arama yapmak yetkisi Kanunun 121 nci maddesine göre kurulmuş olan 
millî teşekkülümüze öncelik bakımından tanınması öngörülmüştür. 

Madde 7. — Madde, arama müsaadesinde 121 nci maddeye göre kurulmuş olan teşekkülün, ta-
leplerinin gözönüne alınması amacıyle konulmuştur. 

Madde 8. — Uygulamada, arama için yapılan müracaatların biran evvel sonuçlanmasını ve 
kendi kendini tahdit ilkesinden sayılmak üzere bu madde, sevk olunmuştur. 

Madde 9. — Millî petrol sanayiimizin elindeki imkânları gereği gibi kullanmak ve kendi kendi
mize arama yönünden sınırlamamak üzere öngörülen bir maddedir. 

Madde 10. — 6326 sayılı Kanunda öngörülen ruhsat ve uzatma sürelerini, ruhsatların spekülâs
yon konusu yapılmaması, arayıcıların vecibelerini, kanun amacında belirtilen amaca uygun ola
rak yerine getirmelerini sağlamak üzere kısaltan bu madde uygulamada görülen aksaklıkları bir 
ölçüde önleyecek niteliktedir. 

Madde 11. — 6326 sayılı Kanunda tespit edilen arama sahası (kira karşılığı) Devlet hakkının 
çok düşük olması nedeniyle, bu ücretlerin yükseltilmesini öngören madde konulmuştur. 

Madde 12. — Arayıcıların faaliyetlerini, kanun amacını bertaraf edemeyecek şekilde yönet
melerini sağlamak üzere dercedilmiştir. 

Madde 13. — Arama ruhsatlarının elde tutularak, yandaki sahaların değer kazanmasıyle bi
rer spekülâsyon konusu yapılmasını önleyecek ve ruhsat için başvuranların vecibelerini bilerek 
hareket etmelerini sağlamak amacıyle dercedilmiştir. 

Madde 14. — 6326 sayılı Kanunda yazılı muhik sebebin uygulamada sebebolduğu tereddüt
leri kaldırmak için mücbir sebepler ikamesi maddede öngörülmüş ve genel ilkeye dayanılarak ve
cibelerini yerine getirmeyen arayıcının ruhsatının belirli süre sonunda iptal edileceği belirtilmiştir. 

Madde 15. — Müzayedeye gidilmeden önce millî petrol kuruluşumuza fırsat verilmesini sağ
lamak amacıyle bu madde konulmuştur. 
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Madde 16. — Arama ruhsatnamesinin verdiği munzam müddetlerden yararlanmış olan işletme 
ruhsatının, niteliği icabı bulunan petrollü sahanın biran evvel geliştirilmesini sağlamak ama-
cıyle konulmuş bir maddedir. 

Madde 17. — İşletme' ruhsatıyle yapılacak ameliyelerin, savsaklamadan ve kanunun amacına 
uygun bir şekilde yapılması için öngörülmüştür. 

Madde 18. — İşletmede arazi kirasının (Devlet hissesi) geçen yıllardaki para değeri de göz-
önüne alınarak belirli bir ölçü içerisinde yükseltilmesi ve ileride de sabit kalmaması için öngörül
müştür. 

Madde 19. — Kendi kendini sınırlamamak kaidesine uygun olarak 121 nci madde hükmünün 
saklı kalacağı belirtilmiştir. 

Madde 20. — Tükenme payının bir vergi indirimi kabul edilmesine imkân olmadığı diğer yan
dan bu suretle indirilen meblâğların transferi gerektiği için 100 ncü maddenin 3 ncü fıkrası ve 
borç faizleri normal bilançoda zaten prevü edildiği için 7 nci fıkranın yürürlükten kaldırılması 
öngörülmüştür. 

Madde 21. — 6326 sayılı Kanunda öngörülen ve Devletin gereği gibi hisse alması şeklinde bi
linen Royalty formülünün gerçekleşmesi amacıyle konulmuştur. 

Madde 22. — Yabancı kaynaklı hampetrol ithalinde yanlış anlamaya meydan vermemek 
üzere ve kanunun 2 nci maksat maddesini teyit zımnında dercolunmuştur. 

Madde 23. — Petrol ameliyatından gayrı yollarla elde edilen gelirlerin normal kambiyo mev
zuatına tabi olmasını sağlamak amacıyle öngörülmüştür. 

Madde 24. — Kendi millî teşekküllerimizi diğer yabancı şirketler için konulmuş sınırlamalara 
tabi kılmamak için konulmuş bir hükümdür. 

Madde 25. — 6326 sayılı Petrol Kanununda genel açıklamalarda belirtilen ilkelere uygun ol
mayan maddelerini ilga eden hükümdür. 

Madde 26. — Yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 27. — Yürütme görevini tebarüz ettirmektedir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldınlması hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 7 . 2 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bu kanunun maksadı. Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının süratle, fası
lasız ve verimili şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini sağlamaktır. 

MADDE 2. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6362 sayılı Petrol Kanununun 4 ncü maddesine 4 ncü 
fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

4. Eşit şartlar altında 121 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 6. — Bir müsaadeye, arama veya işletme ruhsatnamesine veya belgeye, Türkiye Cumhu
riyeti Kanunlarına göre hükmî şahsiyeti haiz şirketler haiz olabilir. 

MADDE 4. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 
6558 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin 2 No. lu bendinin sonundaki «Bu karar aleyhine 
adlî ve idarî kaza mercilerine müracaat olunamaz» ibaresi kaldırılmıştır. 
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MADDE 5. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 . 6 . 1957 tarih ve 6897 
sayılı Kanunla değişik 13 ncü maddesinin 1 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I - icra Vekilleri Heyeti karanyle, petrol hakkı sahiplerinden, Türkiye'de istihsal veya imal 
veya ihracettikleri miktar ile mütenasiibolarak, 

a) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden gayri petrolü, 
b) Türkiye'de tasfiye, tesisleri mevcudolduğu takdirde tasfiye edilmiş petrol mahsullerini, 
Serbest rekabet fiyatı üzerinden sağlamaları istenebilir. 

MADDE 6. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 45 nci maddesine 4 ncü 
fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

4. 3 ncü, 4 ncü, 5 nci bölgelerde yalnız bu kanunun 121 nci maddesine göre kurulan petrol 
hakkı sahibi olabilir ve petrol ameliyelerinde bulunabilir. Müktesep haklar saklıdır. 

MADDE 7. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 46 ncı maddesine 4 No. lu 
fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

4. 121 nci madde hükmü saklıdır. 
MADDE 8. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 52 nci maddesine aşağıda

ki fıkra eklenmiştir: 
«121 nci madde hükmü saklıdır.» 
MADDE 9. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 6558 

sayılı Kanunla değişik 53 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 ncü 
fıkra olarak aşağıdaki fıkra eMenınitşir : 

«2. Bir bölgede bir hükmî şahıs aynı zamanda en fazla 5 arama ruhsatnamesine sahibolabüir.» 
«4. 121 nci madde hükmü mahfuzdur.» 

MADDE 10. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 6558 
sayılı Kanunla değişik 55 nci maddesi 1,3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Bir arama ruhsatnamesinin müddeti 3 yıldır.» 
«3. Bu madde hükümlerine göre yapılan temditler, 4 ncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere, 

bir arama ruhsatnamesi müddetinin ilk yürürlük tarihinden itibaren 7 yıldan fazla olmasını in-
tacedemez.» 

«4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir keşif yaptığı takdirde, Petrol Dairesi 2 yılı aşma
mak şartıyle arayıcının petrollü araziyi tespit etmesine imkân verecek kâfi bir zaman için ruh
satnamesini temdit eder.» 

MADDE 11. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 
6558 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
2 nci fıkraları kaldırılmıştır. 

1. Arayıcı arama sahası için Devlet hakkı ödemekle mükelleftir. Bu hak arama sahasının hek
tarı başına yılda : 

1 nci ve 2 nci yıllar için 0,5 Lira 
3 ncü ve 4 ncü yıllar için 1,00 Lira 
5 nci ve 6 ncı yıllar için 1,50 Lira 
7 nci ve 8 nci yıllar için 2,00 Lira 
9 ncu ve 10 ncu yıllar için 2,60 Lira 
10 ncu yıldan sonra her yıl için 3,00 Liradır. 
Ancak, Petrol Dairesi arama yapılan sahaların önemine göre, Devlet hakkını yukarda yazılı 

ücretlerin 100 katına kadar çıkarmaya yetkilidir. 
Bölgelere göre belli edilen bu ücretler, her yıl Resmî Gazete ile ilân edilir. 

MADDE 12. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 
6558 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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«Arayıcı hüsnüniyetle gereken yatırımı ve gereken faaliyette bulunmazsa Petrol Dairesi ken
disine 90 günü aşmayacak uygun bir süre vererek yatırım ve faaliyetin gereken seviyeye yükseltil
mesini ihtar eder. 

Arayıcı bu ihtara rağmen yatırım ve faaliyetini gereken seviyeye ulaştırmadığı takdirde ruh
satnamesi Petrol Dairesi tarafından iptal edilir.» 

MADDE 13. — 7 '. 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 
6558 sayılı Kanunla değişik 58 nci maddesi 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve aşağıdaki 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

«1. Arayıcı aynı bölgeye dahil arama sahalarının her hangi birinde o bölgeye müteallik en 
eski ruhsatnamenin tarihinden itibaren en geç 2,5 yıl içinde arama sondajına başlamaya mecbur
dur. Bu müddet Petrol Dairesince azamî iki yıl daha uzatılabilir.» 

«2. Bir bölgedeki arama sahalarından birinde bir keşif yapan arayıcı, keşfi takibeden iki 
yıl içinde aynı bölgedeki diğer bir arama sahasında ve yine bu keşiften itibaren iki yıl içinde 
de o bölgedeki mütebaki arama sahalarında arama sondajına başlamaya mecburdur.» 

«4. Arayıcı hüsnüniyetle gereken yatırımı yapmaz ve gereken faaliyette bulunmazsa, Petrol 
Dairesi kendisine 90 günü aşmayacak uygun bir süre vererek yatırım ve faaliyetin gereken se
viyeye yükseltilmesini ihtar eder. 

Arayıcı bu ihtara rağmen, yatırım ve faaliyetini gereken seviyeye ulaştırmadığı takdirde ruh
satnamesi Petrol Dairesi tarafından iptal edilir. 

MADDE 14. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 59 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasındaki «muhik sebep» ibaresi «mücbir sebep» olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkradan sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen arayıcı hakkında 57 nci maddenin ikinci fıkrası hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 15. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 64 ncü maddesinin 1 No. lu 
bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Ancak 45 ve 121 nci madde hükümleri mahfuzdur.» 

MADDE 16. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 67. — Bir işletmeci işletme ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren altı ay 
zarfında gerekli inkişaf sondajlarına başlamaya ve her petrollü araziyi hüsnüniyetle tayin ve in
kişaf ettirmeye, bunlardan gerekli miktarlarda petrol istihsaline, bu petrolü için pazar aramaya 
ve onu satmaya mecburdur. 

MADDE 17. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 
6558 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68. — 1) Bir işletmeci, işletme ruhsatını alınca, en kısa müddet zarfında işletme sa
hasını en verimli şekilde işletmekle ve en verimli şekilde istihsalde bulunmakla mükelleftir. İş
letme ruhsatnamesinin devam ettiği müddet zarfında muhik bir sebep olmaksızın istihsal en 
verimli seviyeye ulaştırmağa mecburdur. 

İstihsali düşüren işletmecinin ruhsatı Petool Dairesince verilen 90 günü aşamayacak, münasip 
mehilden sonra iptal edilir. 

2.) Bu suretle ruhsatnamesi iptal olunan işletmeciye veya 60 nci madde uyarınca işletmeci 
haklarına sahibolan arayıcıya, yapılmış olan masraflardan fiilen istifade edilebilenler hakkında 94 
ncü madde hükümleri uygTilanır. 

Ancak arama veya istihsalde, kusur neticesinde meydana gelen gecikmenin yarattığı millî za
rar işletmeciye ödettirilebilir. 
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MADDE 18. —7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 0568 sa
yılı kanunla değişik 69 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2, 4 ncü 
fıkraları kaldırılmıştır. 

«1. İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Bu hak 
işletme sahasının hektarı basma yılda : 

1 nci yılı için 3 lira 
2 nci yılı için 4 lira 
3 ncü yıh için 5 lira 
4 ncü yılı için 6 lira 
5 nci ve müteakip her yıl için 8 liradır. 
Ancak, Petrol Dairesi işletme yapılan sahanın önemine göre, Devlet hakkını yukarda yazılı 

ücretlerin 10 katına kadar çıkartmağa yetkilidir. Bölgelere göre belli edilen bu ücretler, her yıl 
Resmî Gazete ile ilân edilir. 

MADDE 19. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6306 sayılı Petrol Kanununun 744 ncü maddesine aşağıdaki 
ibare eklenmiştir : 

«121 nci madde hükmü saklıdır.» 
MADDE 20. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 100 ncü maddesinin 3 ncü ve 

7 nci bentleri kaldırılmıştır, 
MADDE 21. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 6558 

sayılı kanunla değişik 109 ncu maddesinin 1 Nclu bendinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve 2 No.lu bendi kaldırılmıştır. 

«Madde 109. — l/a) 106 nci madde mucibince müteakip senelere devri mümkün bakiye 
zararlarını bir kere itfa ettikten sonra safi gelir ve kazançlarının % 40"ı kadar bir munzam ver
gi.» 

«Madde 109. — 2/b) Munzam vergiler kurumlar vergisine ilâve suretiyle alınır. 
Kurumlar Vergisi ile Vergi Usul Kanunları hükümleri bu vergi hakkında da tatbik olunur.» 
MADDE 22. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 0320 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 6668 

sayılı Kanunla değişik 112 nci maddesinin 2 No.lu bendindeki «istisnden» kelimesi yerine «istina
den» kelimesi konularak değiştirilmiştir. 

MADDE 23. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 22 . 5 . 1955 tarih ve 0558 sa
yılı Kanunla değişik 116 nci maddesinin 1 Nö.lu bendinin (a) 3 No.lu kısmı kaldırılmıştır. 

MADDE 24. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 121 nci maddesinin 2 No.lu 
bendi aşağıdaki sekilide değiştirilmiş ve 4 No.lu bendi kaldırılmıştır. 

«2. Bu suretle kurulmuş olan hükmî şahıs, bu Kanunun 5 nci, 46 nci maddenin 2 nci fıkrası 
53 ncü maddesinin 1, 2 ve 3 No.lu bentlerinin, 56 nci maddesinin 1 - 3 No.lu bentleri, 61 nci, 74 
ncü, 75 nci, 81 nci maddesinin l v e 2 No.lu bentlerinin sınırlayıcı hükümlerine tabi değildir. 4 
ncü, 52 nci ve 64 ncü maddelerde Öngörülen durumlarda öncelik hakkına sahiptir. 51 nci mad
denin 4 ncü fıkrasına uygun müracaatı kabul edilir.» 

Kaldırılan Maddeler 
MADDE 25. — 7 . 3 . 1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 65, 70, 71, 72, 73, 102, 104 ve 

110 ncu maddeleri ve bu maddelerde değişiklik yapan diğer kanun hükümleri kaldırılmıştır. 
MADDE 26. — Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE1 27. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının Petrol Ofisinin kaldırıl
ması ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devri ve bu ortaklıkça kurulacak 

dağıtım şirketine tahsisi hakkında kanun teklifi (2/631) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığına devri ve bu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketlerine tahsisi hakkında hazırlamış olduğumuz kanun teklifi 
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz 
Saygılarımla. 

Giresun Senatörü 
/. Topaloğlu 

Denizli Senatörü 
H. Atmaca 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Bursa Milletvekili 
S. Çanga 

Gaziantep Milletvekili 
S. Çolakoğlu 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Kars Senatörü 
8. Atalay 

Aydın Senatörü 
H. Goral 

Bursa Senatörü 
8. Ural 

Kars Milletvekili 
K. Okyay 

İzmir Milletvekili 
C. Karagözoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
M. Çalıkoğlu 

edenim. 

Manisa Milletvekili 
M. Erten 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
8. Koçaş 

Bilecik Milletvekili 
M. Ergül 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yılmaz 

Ankara Milletvekili 
S. Özden oğlu 

Adana Senatörü 
M. Y. Mete 

Manisa Milletvekili 
V. Bakirli 

Zonguldak Senatörü 
M. A. PesUlci 

Kars Milletvekili 
K. Güven 

Kars Milletvekili 
T. Ariaç 

Zonguldak Milletvekili 
A. Güner 

İstanbul Milletvekili 
B. Ersoy 

Muş Milletvekili 
N. Neftçi 
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Trabzon Milletvekili 
A. Şener 

Trabzon Milletvekili 
C. Küçük 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

İzmir Senatörü 
N. Mirkelâmoğlu 

Tabiî Üye 
M. Ş. Özkaya 

İzmir Milletvekili 
K. Önder 

Yozgat Senatörü 
8. Artukmaç 

Malatya Senatörü 
N. Akyurt 

Kastamonu Milletvekili 
M. S ey dib ey oğlu 

Artvin Milletvekili 
A. N. Budak 

Kırşehir Milletvekili 
M. Aksoy 

Sakarya Milletvekili 
N. Uysal 



— 25 — 
Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devri ve 

bu ortaklikça kurulacak: dağıtım şirketine tahsisi hakkında kanun tasarısı 

OENEL GEREKÇE 
Petrol Ofisi 1941 yılında II nci Oihan Savaşının doğurduğu güçlüklerin akaryakıt yönünden 

ha i l ve millî savunma ile halk ihtiyacının gereği giibi karşılanması amtacıyle bir dağıtım organı 
olarak 103 sayılı Koordinasyon Heyeti kararma dayanan 2/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle kurulmuştur. 

16 . 9 . 1960 tarih ve 5/322 sayılı Bakanlar Kurulu kararı Millî Korunma Kanunu yürürlük
ten kaldırılmış ve bu kanun hükümlerine göre kurulmuş olan teşekküller de 16 . 9 . 1960 tarih 
ve 79 sayılı Kanunla ilga edilmişlerdir. Ancak, 79 sayılı Kanunun geçici 2 ncli maddesi, Petrol Ofi
sinin Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar mevcut mevzuatı ile faaliyetine devam etmesini hüküm 
altına almıştır. Petrol Ofisi, bu tarihten beri 103 sayılı karar hükümleri dâhilinde yönetalımekte-
d r . 

Kurulmuş olduğu tarihten itibaren harp yılları içinde ve onu takibeden devrede yurt ekonomi
si için faydalı ve fiyatlar üzerinde nâzım bir rol oynayan Petrol Ofiai bugünkü şartlar altında 
kendisine düşen görevleri gereği gibi ifa edebilecek bünyeye sahip değildir. 

Bu 30 yıllık devre esnasında Türkiye'deki akaryakıt ikmâl ve tevzii problemleri de değişmiş, 
akaryakıt tevzii teşkilâtları bu yeni duruma kendilerini uydurmak mecburiyetinde kalmıştır. Ger
çekten, evvelce tamamen ithâl yoluyle temin edilen akaryakıt, bu kere çok büyük kısmiyle yurt 
içindeki rafinerilerden temin edilir olmuş, tevzii organları arasındaki rekabet rafinerilerin avan
tajlı satış bölgelerine göre farklı' mücadele şelkilleri yaratmıştır. Kamu kesimine ait îpraş ve Batman 
Rafinerisinin mahsûllerini satma durumunda olan Petrol Ofisi mevcut hukukî bünyesi ve bunun 
doğurduğu dezavantajlariyle kendisine düşen görevi tam olarak yapamamış, yabancı şirketlerin ge
nişleme hızını arzu edilen şekilde kesememiştir. 

Ayrıca, sermayesinin % 51'i Hazineye aidolan Îpraş Rafinerisinin 1972 yılında TPAO'ya devri 
ve aynı yıl içinde faaliyete geçecek olan izmir Rafinerisi ile Batman Rafinerisinin topluca kapasi
teleri, 9,6 milyon tona ulaşmaktadır. Kamu kesimine ait bu rafinerilerin ürünlerinin satılabilme
si, Petrol Ofisinin bugünkü muvakkat statüsü ve mahdut malî imkânlariyle mümkün görülmemek
tedir. 

Diğer taraftan Dünya Petrol Sanayiinde başarılı ve verimli çalışmanın bütün konuları içine 
alan ancak; zincirleme bir çalışma düzeni içinde bulunan kuruluşlarla temin edilebildiği sabit ol
muştur. Bu teşekküllerde aramadan parakende satışa kadar bütün petrol faaliyetleri (arama, is
tihsal, rafinaj, ulaştırma, pazarlama )tek bir örgütte toplanarak yönetilmekte, her biri konusu
nun özelliğine göre anakuruluş içinde hukukî bünyesine sahibolmafetadır. 

Batı dünyasında Devlet sermayesi ile kurulmuş petrol şirketleri dahi serbest rekabet düze
nine rağmen bu kaidenin dışında kalamıamışlardır. Memleketimizde de, Devlet sermayesini tem
sil eden ve millî rafinerilerin ürünlerini satma görevi ile yükümlü bulunan Petrol Ofisinin aynı me
totlarla çalışma zorunluğu açıkça görülmektedir. Petrol Mahsulleri satış] sabasında uzun yıllar
dır dezavantajlı bir şekilde yabancı şirketlerle mücadele zorunluğunda kalmış olan Petrol Ofisinin, 
aynı şartlarla çalışma imkânı tanınmadığı takdirde arzu ettiğimiz başarıyı sağlaması mümkün de
ğildir. Şartları müsavi kılacak unsurların başında, diğer petrol satış şirketleri gibi özel hukuk 
hükümlerine göre serbest çalışma imkânını sağlayan bir statüye kavuşması ve tasarruflarında ya
bancı şirketler ayarında serbest olabilmesi gelmektedir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda da bunu öngören açık hükümler mevcuttur. 
Birinci Beş Yıllık Plânda; «aranmadan perakende satışa kadar zincirleme işlerle, ilgili karar yetki
sinin aynı elde toplanması ilkesine uyularak, Devletçe işletilen petrollerin dağıtım ve satışının so
rumluluğu, arama, işletme ve rafineri sorumluluğu ile Mrleştirileceklir. Petrol Ofisi Devletin sahi
bi bulunduğu ve katıldığı rafineri tesislerinin mallarının sürümünü sağlayacak duruma getirilecek 
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ve yönetimlinde TPAO yetkili kılınacaJktır.» denilmektedir. İkinci Beş Yıllık Plânda ise; «Petrol 
arama, üretim, ileitiım, dağıtım ve satış faaliyetleri ile bulunan kamu kuruluşları bir tek organizas
yonda birleştirilecektir» hükmü açık olarak hedefi, gösttermektediir. 

Yeni Hükümet programında da Petrol Mahsulleri sorunu; Ulusal Petrol Sanayiinde Petrol 
Ofisi, TPAO'na bağlanacak; Türkiye'de anadepo satış işleri devletleştirilecek ve bu yeni ulusal 
örgüt eli ile yapılacaktır.» şeklinde ifade olunmuş ve T. B. M. M. ce aynen onaylanmıştır. 

Yukarıda bütün yönleriyle izah edilmiş olan gereklerden hareket ederek Türk ekonomisinin 
petrol ürünleri alanında ihtiyacına tam olarak cevap verebilmek ve kamu kesimi faaliyetlerini da
ha verimli bir şekilde yürütebilmek amaeıyle Petrol Ofisinin TPAO bünyesinde yeniden örgütlen
mesi bir zorunluk halini almıştır. 

Bu amaç tasarıda belirtildiği şekilde iki safhada gerçekleşecektir. Birinci safhada Petrol Ofi
sinin Hazineye aidolan bütün aktif ve pasifleri TPAO'ya devredilecek; ikinci safhada ise TPAO 
kurmuş olduğu veya kuracağı bir dağıtım organına bu değerleri sermaye olarak devredecek ve 
kendi denetim ve gözetimi altında tek elden, fakat konunun icabettirdiği koşullar içinde petrol 
ürünlerinin satış (pazarlama) faaliyetlerini yürütecektir. 

MADDE GEREKÇESİ 

1. Tajsannın birinci maddesi : 
79 sıayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince faaliyette bulunan Petrol Ofisinin TPAO'ya 

devredilmesine aittir. Bütün, mameleki Hazineye aidolan Petrol Ofisinin kamu kesimi petrol faa
liyetlerinin en yüksek organı ve yöneticisi kabul olunan TPAO'ya intikali, gerekçede de izah olun
duğu üzere konunun hallinde birinci safhayı teşkil etmektedir. 

2. Tasarının ilkirıci maddesi : 
Bu devir keyfiyetinin kanunun yayınlandığı ay sonu itibariyle çıkarılacak ve Maliye Bakan

lığınca onaylanacak bilançosuna göre yapılacağını ve bu miktarı TPAO'nm Hazineye borçlanarak 
nasıl ödeyeceğini göstermektedir. 

3. Taşanımı üçüncü maddesi : 
Petrol ürünleri pazarlama, dağıtım ve satış konularında TPAO veya kuracağı dağıtım ortak

lığının özellik taşıyan yetki ve görevlerini göstermektedir. Şöyle ki : 
(ıa) fıkrası, halen Petrol Ofisince yapılmakta olan petrol ürünleri pazarlama dağıtım ve sa

tış işlerinim TPAO veya kuracağı bir dağıtım ortaklığına devrine yetki vermektedir. 
(ıb) fıkrası, TPAO'nm genel, katma ve özel bütçeli daireler ile il özel idareleri ve belediyele

rin ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin petrol ürünleri ihtiyacını karşılayacağını; bu daire ve kuru
luşların da petrol ürünleri ihtiyaçlarını TPAO veya kuracağı ortaklıktan alacaklarını hükme 
bağlamaktadır. 

Kamu kesiminin petrol ürünleri alanındaki ihtiyaçlarını sağlama şeklini açık olarak ifade eden 
bu bölüm, Devletin, petrol ürünleri alanındaki ihtiyaçlarını tek kaynaktan temin etme ihtiyaç ve 
gereğine dayanmaktadır. 

(c) fıkrası, ortaklığın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, sivil ve olağanüstü hal ihtiyaçlarının lüzum 
göstereceği stoklan bulundurma görevini ifade etmektedir. 

(d) fıkrası, ayrıca TPAO veya kuracağı dağıtım ortaklığına, Balkanlar Kurulunca, petrol ürün
leri dağıtım ve satış işleri ile ilgili olarak görev verilebileceğini ve bundan doğacak zararların 
Devletçe karşılanacağını hükme bağlamaktadır. Halen 440 sayılı Kanunla İktisadî Devlet Teşek
külleri içjin kabul edilmiş olan bu esas, yeni dağıtım ortaklığına da uygulanmaktadır. 

4. Tasarının dördüncü maddesi : 
Gerekçede de açıklandığı üzere, amacın ikinci safhasını belirtmektedir. TPAO Yönetim Kurulu 

tasarının birinci maddesinde Petrol Ofisinden devralmış olduğu aktif ve pasifleri, bu kere kurul
muş veya kurulacak yeni dağıtım ortaklığına devretmeye yetkili kılınmaktadır. 
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5. Tasarı 4 geçici madde ile yeni dağıtım ortaklığımın kuruluşu ©Basındaki bâzı problemleri 
haMmektedir. Şöyle ki; 

1 nei geçici madde; yeni dağıtım ortaklığı kuruluncaya kadar Petrol Ofisinin kendi mevzuatı 
çerçevesinde faaliyetine devam edeceğini göstermektedir. 

2 nei geçici madde; Petrol Ofisinden TPAO'ya ve ondan da yeni dağıtım organına devredilecek 
değerlerin her türlü vergi, resim ve harçtan, muaf olacağını göstermektedir. Bu suretle, gerek 
TPAO gerekse yeni dağıtım ortaklığı daha başlangıç safhasında bir malî külfetle karşılaşmamış 
olacakıtır. 

3 ncü geçici madde; Petrol Ofisinin alâmeti farikasının otomatikman TPAO veya bu konuda 
kurulacak yeni dağıtım ortaklığına geçeceğine dairdir. 

4 ncü geçici madde; halen Petrol Ofisinde çalışanlardan önemli statüsüne tâbi olanların, prim
leri ödenmek kaydiyle bu ilgilerinin devamını sağlamaktadır. 

6. Tasarının 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük maddeleridir. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 36 arkadaşınım teklifi 

Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devri ve hu 
ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 . 9 . 1960 tarih ve 79 sayılı-Kanunun geçici 2 nei maddesi gereğince faali
yette bulunan Petrol Ofisinin, her türlü hak ve vecibeleriyle birlikte, bütün aktif ve pasifleri ka
yıtlı değerleri üzerinden TPAO'na devredilmiştir. Bu devir keyfiyeti TPAO Yönetim Kurulunun 
satmalıma karariyle tamamlanır. 

MADDE 2. — Petrol Ofisimin bu kanunum yayınlandığı ay somu itibariyle defter kayıtlan üze
rinden çıkarılacak ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanacak devir bilançosuna göre tespit edile
cek öz varlığının bedeli TPAO'nca Hazineye borçlanılır ve bu borç 10 yıl 20 eşit taksiti geçmemek 
üzere TPAO veya kuracağı dağıtım ortaklığı tarafımdan aşağıdaki maddelerde açıklandığı şekil
de petrol ürünleri pazarlama, dağıtım ve satış işlerinden sağlamacak kârlarla ödenir. 

MADDE 3. — a) Petrol Ofisince yapılmakta olan petrol ürünleri depolamaya, taşıma, pa
zarlama, dağıtım ve her türlü satış işleri TPAO veya kuracağı dağıtım ortaklığı tarafımdan yü
rütülür. 

b) TPAO Türk Silâhlı Kuvvetleri başta olmak üzere gemel, katma ve özel bütçeli daireler, 
özel kanunlarla kurulan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarım müessese ve işlet
meleri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinim petrol ürünleri ihtiyacımı da bedeli karşılığımda sağlar. 
Bu daire ve kuruluşlar petrol ürünleri ihtiyaçlarının tümünü TPAO'dan veya kuracağı dağıtım 
ortaklığından alacaklardır. 

c) Ortaklık, Türk Silâhlı Kuvvetlerimin sivil ve olağanüstü hal Miyarlarınım lüzum göste
receği stokları bulundurur. 

d) Ayrıca, petrol ürünleri, dağıtım ve satış işleri ile ilgil olarak Bakamlar Kurulumca 
TPAO'ma veya kuracağı dağıtım ortaklığına görev verilebilir. Bu görevden, doğacak zararlar 
Devlet Bütçesine konacak ödenekle karşılanır. 

MADDE 4. — Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu; bu kamunda yazılı işleri 
ve görevleri kurulmuş veya kurulacak, tüzel kişiliğe haiz, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı, bir or
taklık eliyle yürütmeye ve Peltrol Ofisinden devralınacak değerleri bu ortaklığa sermaye olarak 
devretmeye yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — TPAO. petrol ürümleri pazarlama, dağıtım ve satış işleri konusunda 
gerekli hazırlıklarımı tamamlayıp teşMlâtlanımcaya kadar Petrol Ofisinim faaliyetleri kemdi mevzu
atı çerçevesinde TPAO hesabıma devam eder. Devrin tamamlamması ile Petrol Ofisimin tüzel kişi
liği soma erer. 
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ÖEÇiCt MADDE 2. — Petrol Ofisinden devredecek menkul ve gayrimenkullerin, tesisatın 

sair haklarının TPAO'na ve yeni' dağıtım ortaklığına devir ve intikali dolayısıyle yapılacak işlem
ler, tesciller her türlü resim, vergi, harçdan muaftır. 

GrEÇÎCi MADDE 3. — TPAO veya bu konuda kuracağı Ortaklık, Alâmeti Farika Nizamname
sinin; devre ait hükümlerine (talbi olunmaksıızın Petrol Ofisinin unvan, alâmeti farika ve müesse
se işaretlerini iktisabeder. 

GEÇÎÖİ MADDE 4. — Halen Petrol Ofisinde çalışan memurlardan' 5434 sayılı Emeklilik Ka
nununa tabi olanlarının, primleri ödenmek kaydiyle Emekli Sandığı ile olan ilgileri devam eder. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topal oğlu ve 35 arkadaşının, 6326 saydı Petrol Kanunu 
ile bu Kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması, bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifi (2/632) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 

maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında hazırlamış olduğumuz kanun 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Giresun Senatörü 
/ . Topaloğlu 

Denizli Senatörü 
H. Atmaca 
Tabiî Üye 
8. Özgür 

Bursa Milletvekili 
S. Çanga 

Ankara Milletvekili 
8. Özdenoğlu 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Kars Senatörü 
8- Atalay 

Aydın Senatörü 
H. Goral 

Kars Milletvekili 
K. Güven 

Kars Milletvekili 
T. Artaç 

Zonguldak Milletveküi 
A. Güner 

İstanbul Milletvekili 
B. Er soy 

Manisa 
M. Erten 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Koça§ 

Bilecik Milletvekili 
M. Ergül 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yılmaz 

Gaziantep Milletvekili 
8. Çolakoğlu 

Adana Senatörü 
M. Y. Mete 

Manisa Milletvekili 
V. Bakirli 

Zonguldak Senatörü 
M. A. Pestilci 

Kastamonu Milletvekili 
M. Seydibeyoğlu 

Artvin Milletvekili 
A. N. Budak 

Kırşehir Milletveküi 
M. Aksoy 

Sakarya Milletvekili 
İV. Uysal 

ve 6987 sayılı kanunların bâzı 
bâzı maddelerine fıkralar ve 
teklifi ve gerekçesi ilişikte 

Trabzon Milletvekili 
A. Şener 

Trabzon Milletvekili 
C. Küçük 
Tabiî Üye 
V. Ersü 

îzmir Senatörü 
İV. Mirkelâmoğlu 

Tabiî Üye 
M. §. Özkaya 

îzmi'r Milletvekilli 
K. Önder 

Yozgat Senatörü 
8. Artukmaç 

Malatya Senatörü 
N. Akyurt 

Kars Milletvekili 
K. Okyay 

İzmir Milletvekili 
C. Karagözoğlu 

Çanakkale Milletvekili 
M. Çalıkoğlu 

Muş Milletvekili 
İV. Neftçi 
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6326 sayılı Petrol Kamımı ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması bâzı maddelerine fıkralar ve 

ıkaroıma (bdir madde eklenmesi hakkımda, kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇESİ 

Türkiye'de petrol ve petrol politikasının tarihçesi : 

Yurdumuzda petrole ilgili faaliyetlerin ve petrol politikasının tarihçesini incelerken gerçekçi 
ve görülebilir bir başlangıç noktasına dayanmak gereklidir. 

Bu nokta mevcut veriler ve imkânlar ve ekonomik gerekleri önemsemek eğilimi açısından Cum» 
huriyetin ilânından bu yana devam eden bir hat üzerinde bulunacaktır. 

Küçük bir araştırma bizi, Atatürk'ün iktisadî, siyasî ve hukukî ülkelerini ortaya koyduğu 
tarihlerden bugüne kadar, konuyu iki devrede incelemek zorunda bırakacaktır. 

Birinci devre halen yürürlükte bulunan 6326 sayılı Petrol Kanununun kabul edildiği 7.3.1954 
tarihine kadar olan devre; ikinci devre ise bu tarihten sonra bu değişiklik tasarısının kanunlaşa
cağı tarihe kadar olan devredir. Bu tarihten sonraki devre ise sonuçları üzerinde değil, İlkeleri ve 
temel fikirleri üzerinde durulacak üçüncü bir bir devre olacaktır. Kısaca bu devreler şöylece 
özetlenebilir: 

1926 - 1954 devresi 
1954 - 1971 devresi 
1971 den sonraki devre 
A) 1926 - 1954 devresi : 
24 . 3 . 1926 tarih ve 792 sayılı Petrol Kanunu ile başlayan bu devrede, Atatürk'ün vazettiği 

özel ve yabancı imtiyazların tasfiyesini de temel görüş alan «Türkiye'nin kaynakları ve imkânları 
Türk Devletine aittir» ilkesinin tabiî bir sonucu olarak petrol arama ve istihsali iüje ilgili yetki
ler Devlete verilmiş, ancak Kurtuluş Savaşını takibeden büyük siyasî ve ekonomik sorunların bas
kısı altında bu kanun ile ilgili müstakil bir idare ve kamu teşebbüsünün kuruluşu 1933 yılına 
kadar gecikmiştir. Bu tarihte 2189 sayılı Kanunla bir «Petrol Arama ve İşletme İdaresi» kurul
muş, bu idare 1935'te Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kuruluşuna kadar devam etmiş ve bu 
tarihte MTA Petrol Grupunu meydana getirmek üzere bu kuruluşa devredilmiştir. 

Türkiye'de petrol arama ve işletilmesi ile ilgili asıl faaliyetler 1935 yılında MTA nın kurulu
şu ile başlamış ve 1954 yılından sonra da aynı vüsatte olmamak üzere günümüze kadar devam 
etmiştir. 

1954 yılında 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu faaliyet alanında özel teşebbüslere öncelik ve
rilmiş, bunun sonucu olarak da MTA bulduğu petrol sahalarını da işletmeci olarak faaliyette bu
lunması imkânı kendisine tanınmadığından, bizzat petrol üretimi yapamamış, arama faaliyetlerini 
bırakmak ve keşif sahalarını millî bir kuruluşa devretmek zorunda kalmıştır. 

MTA kısıtlı mailî ve teknik imkânları ile kuruluşundan itibaren 5 yıl içinde, 20 . 4 . 1940 ta
rihinde Raman petrol sahasına, 1951 de ise Garzan petrol sahasını keşfetmiştir. Bu keşifler 
1955 - 1960 yılları arasında Türkiye'nin en önemli işletme sahalarını teşkil etmiştir. Garzan ve 
Raman'dan bugüne kadar istihsal edilmiş olan ham petrol Türkiye toplam istihsalinin % 30'una 
tekabül etmektedir. 

Bundan başka petrol bölgesi olarak MTA tarafından keşfedilen V numaralı bölgedle Mobil 
tarafından Selmo, Silvanka, Batı Raman; Petropar tarafından Maleharmo; Shell tarafından Ka-
yaköy, Kürkan Boykan; aslında MTA nın devamı olan TPAO tarafından Germik, Batı Raman, 
Magrip, Kurtalan Çelikli; VII numaralı bölgede American Overseas tarafından Kahta; VII nu
maralı bölgede Mobil tarafından Bulgurdağ sahaları bulunmuştur. 
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B) 1954 - 1971 devresi : 
Baman ve Garzan bulgularından sonra memleketimiz petrol ülkeleri arasında yer almaya aday 

sayıldı, petrol rezevlerinin süratle değerlendirilerek ülke ihtiyacının karşılanması ve yine süratle 
petrol ihracına yöneiUinerek döviz geliri sağlanması amacı ve bu amacın gerçekleşmesi ümidi ile 
uygun ortamın yaratılması için 6326 sayılı Petrol Kanunu 1954 yılında yürürlüğe konuldu. 

Bu ünite o ölçüde bağlanıldı ki Petrol Kanunu hazırlanırken bu kanunun değiştirilemeyeceği
ne dair hüküm getiren 136 ncı madde; yürütme ve hattâ teşriî organın yetkilerini smırlâyabilen 
16 ncı madde; kanunda yazılı vergilerden başka vergiler alınmayacağını öngören 111 nci madde 
ve tükenme payı esasını getiren 102 nci madde ve benzeri gibi Anayasaya ve Türk Devletinin ha
kimiyet haklarına aykırı düşen hükümler kanuna alındı ve 136 ncı madde hariç diğerleri kanun
laştı. 

Buna karşılık -kanunun yürürlüğünü izleyen çalışmalar çok ağır seyretmiş ve özellikle Petrol 
Nizamnamesinin yürürlüğe konulmasının Yabancı şirketler tarafından beklenmesi ve bu arada 
Sahra'da ve Libya yeni keşifler yapılması, yabancı şirketler açısından Türkiye'nin önemini azalt
mış ve beklenilen yatırımlar gerçıekleşemenıilştir. Eşitlik iadı altında getirilen ve Türkiye'nin ken
di petrol kaynaklarına tasiarrufunu sınırlayan hükümlerli, aslında en büyük eşitsizliği doğurmuş, 
Tüıikiye'nin kendi çalışmalarını ve muhtemel bulgularını engellemiştir.. Bugün memleketimizin 
kendi tüketimini dâhi karşılayabilecek seviyeye eıişememeaindn tek nedeni 6326 sayılı Kanunun 
gerek aslı ve gerekse değişiklikleri ile iinsiyatifi münhasıran kendi genel petrol politikalarını yü
rütmeyi düşünen yabancı şirketlere bırakmasıdır. 

•Gerçekten (bu dönemdelki petrol faalliyetlerinin vo uygulanan politikanın kısa bir özeti bu gö
rüşün doğruluğunu kanıtlayacaktır. 

Başlangıçta 1957'ye kadar jeolojik ve jeofizik faaliyetlerde artışlar vardır. Daha sonra 1963 ve 
1964'e kadar süren devamlı bir gerileme görülür. Genellikle jeolojik ve jeofizik çalışmaları bir 
iki yıl sonra takibeden sondajlarda bu grafiğe paralel olarak seyretmiştir. 

Yalbancı şirketlerin sondajlarında en yüksek sıeıviye 1960'dadır. Bundan sonra düşme başlaya
cak ve 1964'ten sonra yeniden yükselme müşahade edilecektir. Özellikle bâzı yabancı şirketler 
ellerindeki işletme sahalarını inkişaf ettirmek yerline (Silvanka ve Selmo sahaları gibi) bunları 
yavaş yavaş terketmeyi dâhi belirleyen faaliyetler politikasına dönecekler ve münhasıran büyük 
kârlar sağlayan rafinaj monopoline önem verev eklerdir. 

Buna karşılık, millî kuruluşumuzun1 saha çalışmalarını gösteren ralkamlar, bâzı istisnai dev
reler dışında daüma artış göstermektedir. 

Gerçefktıen 1961 ile 1971 dönemini kapsayan 10 yıl içinde millî şirket ile yabancı şirketlerin 
saha çalışmaları^ açılan kuyular ve sondaj 'bakımından mukayese edilirse; TPAO.'nun (6 kuyu 2 
yalbancı şirketle beraber) 99 arama kuyusu için 209 701,48 metre sondajına karşılık, diğer şir
ketlerin açtıkları kuyu adedi 109 olup 205 296,07 metre sondaja te'kabül etmektedir. 
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TPAO ve yabancı şirketler 1961 - 1970 yılları arama kuyuları tablosu 

TPAO Yabancı şirketlerden 

Yıl 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Genel toplam 

Pet-
rollü 

3 
— 
.1 
1 

—. 
2 

— 
— 

1 
3 

11 

Terk 

5 
5 
4 
9 
6 

14 
11 
7 
6 

16 

83 

M. Terk Toplam 

— 8 
— 5 
— 5 
— 10 
— 6 

1 17 
— 11 
— 7. 
— 7 

1 20 

2 . 9 6 

Metraj Mobil 

14 715,25 16 
9 579,00 4 

19 860,06 2 
13 878,00 2 
31 792,09 3 
21 806,48 Yok 
18 932,90 Yok 
30 734,30 Yok 
38 299,89 Yok 

Yok 

209 701,48 

Shell 

Yok 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
8 
2 
5 

Diğer 
şirketlerle birlikte 

toplam metraj 

• 

205 296,07 

Yukarıda açıklandığı gibi, yabancı şirketler için memleketimizin petrol yönünden ortak nispî J 
bir değer ifade ettiği ileri sürülebilir. Bu maksatla 1957 ve 1959 yıllarında, «mahsul ithali yerine / 
ham petrol ithal ederek Türkiye'de rafine etme» sloganı üle Petrol Kanunu tadilleri gerçekleşti
rilmiş «ithal hametrolü ile yapılan ameliyelere» kanunun maksat maddesine ithal edilerek, ya
bancı ithal malî petrol yerli hampetrole rakip hale getirilmiş, bu durum tamamiyle yerli ham 
petrolün ye millî şirketin aleyhine sonuçlar doğurmuş, bunun tabiî bir sonucu olarak da yerli ham] 
petrol arama ve üretimine yapılan yatırımlar gün geçtikçe daha da azalmıştır. 

Bir ara yerli hampetrol aleyhindeki durum öylesine bir had safhaya varmıştır ki, Danıştay 
Türkiye'de istihsal edilen hampetrole ve bundan üretilecek ürünlere öncelik tanınmasına imkân 
veren bir yorum ve karar verme zorunda kalmıştır. Bundan sonra, yabancı şirketleri aramalara 
sevk eden başka bir neden de TPAO nun 1 nci Beş Yıllık Plan döneminde aktif bir çalışmaya 
girmiş bulunmasıdır. 

1954 - 1971 döneminin genel değerlendirilmesi: 
TPAO nun 468 kuyuya tekabül eden 781 956 metre sondajına mubakil diğer şirketler 277 kuyu 

açarak 506 034 metre sondaj yapmışlardır. 
Mevcut bulguların yarısı TPAO tarafından yapılmıştır. 
Yabancı şirketlerin ithal ettikleri toplam sermaye 1 949 146 102,— TL. olup bunun 

1 189 419 654,— TL. sı arama ve işletme yatırımlarına ayrılmıştır. Bakiye rafineri yatırımları 
teşkil eder. 

Aynı dönem içinde millî şirket tek başına bütün yabancı şirketlerin arama ve işletme için har
cadıkları meblâğa yakın bir yatırım (1 milyar lira üzerinde) yapmış bulunmaktadır. 

Ayrıca yabancı şirket yatırımlarının 739 milyon lirasının transferi uygun görülmüş olup 450 
milyon liralık bir yatırım bakiyesi kalmıştır. Bu rakamın bir yıla isabet eden miktarı 28 milyon 
liradır. 

Bu yatırımın büyük ve küçük çapta 51 şirket tarafından yapıldığı düşünülürse yıllık ortala
ma çok küçük değerler gösterecektir. 

Böylece millî şirket tek başına yabancı şirketlerin hepsinin faaliyetlerine tekabül eden çalışma
lar ve onların yatırımları seviyesinde yatırımlar yapmıştır. 

Yabancı şirketler yönünden arama yatırımları 6326 sayılı Kanunla beklenen vüsatte olmadığı 
gibi, umulan sonuçları da vermemiştir. Buna en açık örnek, üretimin 3,5 milyon lira olarak halen 
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ihtiyacımızın % 46 sim karşılamasıdır. Şimdiye kadar yapılan keşifler ve (Yurdumuzda kendi ih
tiyacımızı karşılayacak miktarla gelirler bulunabileceğini göstermektedir. 

Bütün bu sonuçlar, petrol politikasının yeniden düzenlenmesi ve bu düzenlemede, mililî teşeb
büslerin faaliyetlerini kısıtlamayacak aksine bu faaliyetleri artıracak, Devletin hâkimiyet hakla
rına, Anayasaya ve ekonomik gerek ve ihtiyaçlara uygun düşecek değişikliklerin yapılması, bu 
arada yerli ve yabancı özel teşebbüslerin yoğun bir faaliyet ve iyiniyetle, petrol arama istihsal ve 
inkişafına imkân verecek ve özellikle iyiniyetli teşebbüsler için bu imkânlar ölçüsünde mevcut 
hakların devam ettirilmesiMi sağlayacak bir mekanizma kurulması, gereklerini ortaya koymuştur. 

C. Reform tccsartsı: 
Yüce Meclisin onayını kazanan Hükümet programında; 
1. Enerji politikasının öncelikle öz kaynaklarımıza dayandırılması, 
2. Petrol kaynaklarının arama ve işletilmesinde yeni bir politikanın uygulanması ve bu konu

da ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına öncelik verilmesi, 
3. Petrolde üretimden alman Devlet payı ve başkaca vergilerin bütün dünyada uygulanan dü

zeye ulaştırılması, 
4. İthal hampetrolünde fiyat yönünden en uygunlarını elde etmek için sınırlayıcı hükümlerin 

kaldırılması, 
Esas alınarak, uygulanacak yeni politikanın temelini teşkil edecek olan 1954 tarihli Petrol Ka

nununu değiştiren, reformist nitelikte bu tasarı hazırlanmıştır. 

/ . Petrol reformunun temel ilkeleri : 
1. Tanım : 
Petrol reformu, petrol kaynaklarının millî yarara en uygun şekilde aranıp işletilmesini Anaya

sanın 130 ncu maddesi hükmü gereğince yeniden düzenlenmesidir. Bu düzenlemede petrol aran
ması çıkarılması tasfiyesi faaliyetleri ile petrol boru hatları, Devlet kesimi lifinde yer alması ön
görülmektedir. Anayasamızın 130 ncu maddesinin ikinci cümlesinde yer alan «Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sureti ile veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eli ile yapılması, 
kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmü de göz önünde bulundurularak, istisnaen ve millî menfaat
lere uygun görülen zorunlu hallerde finansman desteği ile beraber üstün teknolojiye ihtiyaç du
yulan hallerde Devlet adına petrol faaliyetlerini yürütecek olan ihtisaslaşmış Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin yabancı teknoloji ve sermayedenyararlanabilmeleri fevkalâde hallerde başvurula
cak bir ihtiyaç olarak düşünülmüş bulunmaktadır. 

Petrol Kanunu değişikliği petrol reformunun en ağırlık taşıyan bölümüdür. Satış ve tevzi saf
hası gibi Petrol Kanunu kapsamına girmeyen faaliyetleri düzenleyen mevzuatın da millî yarara uy
gun şekilde yeniden düzenlenmesi île petrol reformu gerçekleşmiş olacaktır. 

2. Amaç 

Petrol kaynaklarımızı Devletin kontrolü altında bulundurarak Kamu İktisadî Teşebbüsleri eli 
ve yatırımları 41e süratle geliştirerek öncelikle ülkemizin itükettıimilni tamamen kendi kaynakla
rımızla karşıHıamafc ve üretimimizi petrol ih^aç'edecek seviyeye yükseltmek temel ekonomik amaç
tır. 

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

27. - Tasarının ilkeleri : 
'Taslarının getirdiği temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür :. 
1. Anayasanın 130 ncu m'addesitnin ruhuna ve maJkısadma uygun olarak eşitlik prensibi ve özel 

teşeMmse öncelik terkedıilecek ihtisaslaşmış kamu kuruluşlarına petrol arama ve işletilmesinde 
öncelik tanınmıştır. 
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Kamu î'ktilsadî Teşebbüsleri tayin edecekleri stratejiye bağlı olarak gereğinde bütün Türki
ye arazisinde petrol arama ve işletme imkânına sahıibolabilecektir. 

6326 sayılı Kanunla Kamu İktisadî Teşebbüsü için söz konusu olan tüm sınırlayıcı hükümler 
kaldırılmış ve bunlar bir kısmı malî yükümlülükten istilana kılınmıştır. (Yeniden düzenlenen mad
deler : 2, 6, 33,-46/2, 53, 58/1-2, Öl, 68, 74, 75, 80, 52, 56, 69, 121.) 

2. Kamu İktisadî Teşebbüsleri saiıiboldııkları arama ve işletme sahalarında kendi' nam ve he
saplarına arama ve işletme yapmak mecburiyetindedirler. Bununla beraiber, teknik ve ekonomik 
ihtiyaçlar zorunlu kıldığı takdirde, haik ortaklığı yani ruhsat ortaklığı söz konusu olmadan bulu-
nacalk petrolden pay vermek süratiyle özel teşebbüsle ortak aramalar yapabilecektir. (Mıadde 
121-2-d) 

3. İKamu İktilsadî Teşebbüs]erinin ilgi duymadığı veya yatırım yapamadığı sahalarda, bâzı. ka
yıt ve şartlarla özel teşebbüse de petrol -aramak ve işletmek imkânı tanınmıştır. 31, 2) 

Nakliye, rafirîej gibi belge konusu ameliyelermünhasıran Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafın
dan yapılacaktır. (Madde 6 ve 60) 

5. Devlet payı % 20'ye çıkarılmış (M. 58), Devkt haklan {^ö, 59) ve ceza nispetleri (M. 124) 
yükseltilmiştir. 

6. Piyasa fiyatının tespiti ile ilgili olarak yemi bir kıstas (3-25-a) ve ithal hampetrolüııün 
değeninin tespiti konusunda kanuna ilk defa yeni bir hüküm getirilmiş (M. .112/2) böylece çoğu 
zaman yurt ekonomisi aleyhine işleyen fiyat mekanizması, gerçek fiyatların tespitine imkân ve
ren bu niteliğe kavuşturulmuştur. 

7< Yerli hampetrolüne öncelik tanındığına dair kanuna acık hüküm getirilmiştir. (112/2) 

8< İşletme sahalarının daha etkili bir şekilde kontrolünü sağlayıcı ve istihsali artırmaya 
yönelen tedbirler alınmış (M. 67, 63) ^ayrıca petrol Dairesi ve bu dairenin denetim imkânları 
- Kamu İktisadî Teşebbüslerinin iştiraki sağlanarak - genişletilmiştir. 

9. Kısa zamanda petrolün kwşfi ve ekonomik üretimi seviyelerine ulaşılmasını sağlamak için 
arama ve işletme ruhsatnameleri' süreleri ile hak sahiplerinin mükellefiyet süneleri kısaltılmıştır. 
('55, 58, 65, 68) 

10. Petrol aramalarında gün geçtikçe büyük önem kazanan deniz aramaları ile ilgili yeni 
hükümler getirilmiştir. (3/24) 

14. 6326 sayılı Kanunun rekabet, en:idik ve özel teşebbüs önceliği esprisinden doğan ve 
Petrol Dairesinin dahi belli bir ölçüde hakem rolünde düzenlenimesine yönelen bir anlayışla 
tesis edilen ve genellikle ihtilâfların uzamasına sebebiyet vermiş bulunan ve hukuk sistemimize 
yabancı düşen «Komiserlik müessesesin kaldırü ııış ve ihtilâfların haili normal idarî kazaya bı
rakılmıştır. 

12. Tatbikatta görülen çelişik uygulamalar personel israfı :ve petrol politikasının kaordine 
yürüjtülememesi hususları gözönüne alınarak Petrol Dairesi Başkanlığa, Akaryakıt Dairesi ile Pet
rol Dairesine bağlanmak suretiyle petrolle ilgili kamu hizmetleri tek elde toplanmıştır. 

13. Müktesep haklar saklı tutulmuştur. 

14. [Malî hükümler yeniden düzenlenerek; petrol hakkı sahipleri için tanınan özel vergi
lendirme rejimi kaldırılmış ve petrol ameliyelerinden sağlanan kazançlar, diğer kurum kazanç
larında olduğu gibi Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer vergi 
mevzuatına tabi tutulmuş böylece genel vergi sistemine aykırı bir karakter gösteren ve ver-
gli sınırı uygulamaları sebebiyle Anayasaya ve Türk Devletinin hâkimiyet haklarına aykırı dü
şen hükümler kaldırılmıştır. 

Bu meyaııda gerek malî riskleri gerek teknik hususiyetleri ve gerekse üretim güçlükleri 
bakımından petrol ameliyesi olarak aynı ağırlıkta kabul edilemeyecek olan arama ve istihsal 
faaliyetleri ile tamamen kârlı bir ticari imtiyaz karakterinde bulunan ve basit bir arıtma işle-
mfinlden ileri gi'tmeıyen rafinaj faaliyetlerinin Petrol Kanununda aynı hak ve himayeler içinde 
tutulması haldi ve uygun görülmeyerek bu faaliyetin yapılması münhasıran Kjamu iktisadî Te-
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şebbüslerine bırakılmış, gerek bu düşüncenin ve gerekse rafinaj faaliyetinin çok kârlı bir ti
carî monopol 'mahiyetinde olması sebebiyle, kazançlarının müstakil vergilendirilmesi ve sağlanan 
imtiyaza mukabil Devlete karşı alan mükellefiyetlerin diğer teşebbüs alanlarından daha avan
tajlı olmaması gereğinin bir sonucu olarak arama zararlarının rafinaj kararlarından mahsubu
na imkân veren birleştirilmiş beyanname esası kaldırılmıştır. 

Öte yandan tükenme payı, gayrimenkul mülkiyetinde yeraltı ve yerüstü bütün imkân ve kay
naklara tasarruf yetkisinin tanındığı hukukî rejimler de hak sahibinin elindeki petrol kaynak
larının tükenmesi karşılığında ayırmak: durumunda bulunduğu bir rezerv amortismanıdır. Oy
sa ki bizde tümüyle yeraltı kaynakları denktir malîdir. Kişilerin münhasıran işletime imtiya
zına dayanarak Devlete karşı sorumlu bulundukları hali yüklerden böyle bir itfa payını düşmele
rinin hukuki ve ekonomik: hiçbir dayanak ve anlaimı yoktur. 

Özellikle Anayasanın 130 ncu maddesine kesin bir aykırılık gösteren tükenme payı indirimi 
bu sebeple tamamen kaldırılmış, buna karşılık petrol hakkı sahiplerinin petnol ameliyelerinden 
indirebilecekleri ve petrol sanayiinin özelliklerinden doğan diğer özel indirimler tasarıda ayrı
ca düzenlenmiştir. 

Bu görüşlerle petrol ameliyelerinden elde edilen kazançlar tümü ile genel vergilendirme hü
kümlerine talbi tutulurken, petrol 'ameliyelerinin özelliğinden doğan bâzı tarifleri ile kazançtan 
yapılacak özel indirimleri ve aktifİeştirilebilecek .giderlerle bunların itfa usullerini düzienleyen 
özel hükümler tasarıya konularak Genel Vergi hükümlerindeki bu faaliyet dalı ile ilgili noksanık-
lar tamamlanmıştır. 

Malî hükümlerde yapılan bir diğer değişiklikte petrol halkkı sahiplerinin 112 nci maddede ya
zılı şartlarla Türkiye'den temin edemedikleri iteçjbizat ve malzemeyi gümrüksüz olarak ithal et
me yetkileri konusundadır. Buna göre petrol hakkı sahipleri Türkiye'deki fiyatları '% 151ten da
ha çok fazlalık .göstermeyen emre amade miktar ve vasıf bakımından yeterli bulunan ve kanu
nun neşrinden itibaren altıncı yılında çıkarılacak bir kararnamede gösterilecek olan malzeme
yi ya vergili olarak ithal edebilecek veya dâhilden temin edecektir. Bu kararname 1954 yılın
dan 1971 yılına kadar çıkarılmamış bu sebeple 'de Türk sanayii ve tediye bilançosu üzerinde sağ
lanabilecek lolumlu etkilerinden mahrum kalmıştır. { 

Bu. sebeple, 112 nci madde daha pratik olumlu ve süratli işleyebilecek hale 'getirilmiştir. 

Değiştirilen malî hükümlerden bir diğeri ise transferlerle ilgilidir. Bu değişikliklerden bir 
kısmı madde m'eltinierinin açıklığa kavuşması anaksadıyle esası değiştirmeden yeniden kaleme al
ma şeklinde bir kısmı ise, müktesep haklan muhafaza kaydıyle esasta değişiklik suretiyle yapıl
mıştır. 

Değişiklik hükmünün yürürlük tarihinden itibaren yeniden ithal edilecek sermayeye mah
suben yapılacak transferlere kur garantisi uygulanmayacağı şeklindeki yeni hüküm esasta deği
şiklik getirmekte ve müktesep hakları mahfuz tutmaktadır. 

Bu değişiklik kur garantisinin ekonomik açıdan izahı bulunmayışından doğmaktadır. Zira Tür
kiye'de yatırım yapan kişi, bu yatırımla ilgili iktisadî faaliyeti sonucunda sağladığı iktisadî de
ğerleri Türk parasının üretiminin yapıldığı devredeki kıymetine göre, iktisab etmekte ve bu fark
lılık ister istemez, yatırımın m%nşe memlekete transferine imkân verm'ektedir. 

Bu anlamda kur garantisi herhangi bir munzam menfaat sağlamamakta esasen de sağlamama- j 
sı gerekmektedir. Kur garantisinin normal şartlarla sağlanması gereken sonuç ithal edilen ser- j 
'mayeden uğranılan kayıpların Türk parasının değer kaybından kâr edilerek karşılanması değil \ 
yatırımın transfer süresinin kısaltılmasıdır. Oysa ki bu mekanizma tamamen ilk anlamda işle
miştir. Bu duruim iktisadî (bir teşebbüsün yatırımı kararlarının dayanacağı ekonomik esaslara ay
kırıdır. Zira her müteşebbis kazanç gayesiyle yatırım yapar. Petrol aramak için yatırım ya
pan şirket, bulacağı petrol rezervini değerlendireceğini düşündüğü için yatırım yapmıştır. Buna 1 
göre hem petrol rezervlerinin işletilmesi imtiyaz sonucunda kazanç, sağlaması ve hem de yatırım- • 
ların kâr garantisinden doğan kârlarla itfası düşünülemez., , l 
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•Sonuç olarak kâr garantisinin kaldırılmasının tpjbiî neticesi yabancı yatırımların transfer 
süresini uzatmaktan başka bir etki doğurmaz bu da sermaye fiyatı arasındaki ilgiye bağlı tabiî 
bir sonuçtur., 

Transfer hükümlerinde bir diğer önemli de ğişiklikte malzeme ve teçhizat satışından doğan 
kazançların petrol ameliyelerinden doğan kazançlardan addedilemeyeceğini öngören değişiklik-
tİT ki bu tamamiyle petrolden gayriticarî faaliyetlerin tabi olması gerektiği resime girmesini 
sağlamak içlin yapılmıştır. 

Bu konuda yapılan sonucu değişiklik ise Türkiye'de üretilen ve tasfiye edilen petrolün Tür
kiye'ye ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan kısmının (ihraç bedellerinin dışarıda bırakılmasına 
imkân veren hükmün kaldırılmasıdır. 

Bu değişiklik Türkiye'de üretilen bir değerin mutlaka Türk tekonomisine katkıda bulunması 
ve gerekli transfer haklarının bundan sonra uygulanması prensibinin tabiî bir sonucudur. 

Sonuç ; 
Yukarıda 'birinci dönem bölümünde anlatılan, 792 sayılı Kanunun getirdiği mutlak devletçi 

ilkeye göre MTA tarafından yapılmış bulunan çalışmalar çok zor ve (ilkel koşullar içinde sür
dürülmüş .olmakla beraber, Türkiye için nispî de olsa başarılı çalışmalar olarak nitelendirile
bilir. 

6326 sayılı Kanunun kabulüne yol açan düşünceler geçen 16 yılın tatlbikaft süresinde umu
lan gerçekleşme düzeyine ulaşamamıştır. Petrol üreıtiminde 17 yıl içinde Türkiye'nin geldiği se
viye, tüketiminin ancak yarısını karşılayabildiği bir noktadır. Bu rejimin devamı, gittikçe artan 
hamıpetrol .ihtiyacı ve Opeç anlaşmalarının getirdiği büyük fiyat farkları nazarı dikkate alındı
ğında, ödemeler dengesinde yapacağı olumsuz etkiler gittikçe büyüyeceğinden millî çıkarlara ay
kırıdır. Bu politikanın sonuç vermediği kesinlikle anlaşılmıştır. Meclis Araştırma Komisyonu 
raporları ile liberal rejime bâzı retuşlar getirmiş «olan ve geri alınmış bulunan Petrol Kanunu 
tadil tasarısı da 'bu görüşü teyidetmektedir. 

Son zamanlarda yürütülen politikanın temelinde yatan görüşlerden birisi de, Türkiye petrol 
kaynaklarının sınırlı olması ve bunları kendi gücümüzle değerlendinne .olanağına- sahip bulunma
dığımız inancıdır. 

Türkiye arazisinin imkânları petrol yönünden henüz tam olarak tespit edilmediği gibi, şimdi
ye kadar yapılmış bulunan arama sondajları beklenen sayıya ulaşmaktan uzak kalmıştır. Sınırla
yıcı hükümler kaldırıldığı ve gerekli malî imkânlar sağlandığı takdirde ihtisaslaşmış millî kuru
luşlarımız petrol kaynaklarımızı değerlendirebilecek teknik güce, elemana ve Türkiye yararına 
Uygun ;ekonomik bir stratejiyi uygulama yeteneklerine sahiptir. 

Bu kanun Türkiye'nin petrol kaynaklarının bir taraftan kamu teşebbüsleri eliyle süratle aran
ması, işletilmesi imkânlarını getirirken diğer taraftan bu alanda faaliyette bulunancak özel te
şebbüslerin disiplinli bir deneitimini ve belli şartlar altında, iyi niyetle faaliyette bulunacak bu 
gibi teşebbüslerin yeni petrol hakkına sahibolabilmelerini öngören bir sistem getirmektedir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 
Madde 1. — Anayasamızın 130 ncu maddesine göre : Tabiî servetler ve kaynakları Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve iş
letmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır. 

Petrol Kanununun 1 nci maddesinde de «Türkiye petrol kaynaklarının Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olduğu» açıkça belirtilmiştir. 

Bu açık hükümler, Devlet arama ve işletmediliğimin esas, özel teşebbüs arama ve işletmecili
ğinin ise istisna olduğunu göstermektedir. 

Özel teşebbüsün arama ve işletme yapmasına izin verilmesi Devletin arama ve işletme hakkı
nı hiçjbir surette ortadan kaldırmaz. Oysa ki! 2 ndi madde Devleti arama ve işletme yapmaktan ve 
özel teşebbüse rakip olmaktan alıkoymak maksadını gütmüştür. Bu husus 6326 sayılı Kanunun ge-
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rekçesinde yazılı olduğu gibi, kanunun 6. ve 121 nci niaddblerin.de yer alan hükümlerle de beFii-
dir. Mer'i hükümler karşısında Devletin arama ve işletme yapma olanağı yoktur. 

Anayasanın 130 ncu maddesine aykırı düşen bu dunuma son vermek için 2 nci madde değiş
tirilmiş ve Devlete petrol kaynaklarının aranıp işletilmesinde öncelikle olanak sağlanmıştır. 

Deviet iktisadî ve sinaî faaliyetlerini 440 ve 468 sayılı 'kanunlarda tarif edilen kamu kuru
luşları vasıtası ile yürüttüğünden metinde aranla ve işletmenin 'bu kuruluşlar elli ve yatınm'larıy-
lo yapılacağı ifade edilmiştür. Ancak burada ifade olunan kamu kuruluşları 3/42 nci maddede be
lirtilen nitelikleri haiz Kamu İktisadî Teşebbüsleridir. 

öte yandan maddeye 6987 sayılı Kanunla (eklenen «.... ve bu maksada uygun olduğu nispette 
Türküye dahilinde yabancı menşeli pdtrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı suretle inkişafını 
sağlamak...» cümlesi, kanunun ruh ve maksadma ve millî menfaatlere uygun, görülmediğinden 
çıkarılmıştır. Maddeye eklenen yeni hüküm, millî menfaatlere uygun görüldüğü takdirde özel 
teşebibüse de Bakanlar Kurulunun izniyle arama ve işletme ruhsatnamesi verileibileceğdni göster
mektedir., 

Madde 3. — Petrol Kanununun «Tarifler» başlıklı 2 nci bölümünde.yer alan 3 ncü maddede 
yapılan değişiklikler esas itibarcyle anamefhumlara dokunulmayarak tariflerin daha açık ve an-
laşi'lalbilıir bir şekilde ifadesi amacrylc yapılmıştır. 

3 ncü maddenin «Petrol ameliyatı» veya sadece «ameliye» den bahseden 8 - a fıkrasında mev
cut metin tereddüt ve iltisaba yol açabileceği düşüncesiyle bu bentte yer alan «ve bunlarla ilgili 
ameliyeler» iîbaresi metinden çıkarılmıştır. 

24 ncü fıkradaki arazi tarifinin içine evvelce kanunda bulunmayan ve milletlerarası anlaşma ve 
teamüllere göre Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında kalan arazi 
do dahil .edilmiştir. 

Piyasa fiyatından bahseden 25-a fıkrasında yazılı tarifin esası muhafaza edilmekle birlikte, tarife 
vuzuh ve sarahat kazandırmak ve piyasa fiyatının azamî haddinin fiilen sağlanabilecek fiyattan 
fazla olamayacağını belirtmek makfeadıyle fıkra değiştirilmiştir. 

Birçok ihtilâflara sebdbolan 25-b fıkrasında «kuyuba-şı fiyatı» tarifine açıklık getirmek için, 
metinde yer aldığı halde aslında mevcut olmayan «Gümrük Rüsumu» ibaresi metni den çıkarılmış-
tlA • 

26 nci fıkrada yer alan «Arama masrafları» tarifine açıklık kazandırmak amıacıyle mânası anla
şılamayan ve bu sebeple de tereddütlere yol açabilecek mahiyette görülen «veya bu masrafla ilgili 
diğer bilcümle masraflar» ibaresi metinden çıkarılmış ve arama maksadıyle yapılan masraflara kı
saca «Arama gideri» denmiştir. 

Ayrıca, Genel İdare gideri mahiyetindeki giderlerin de arama gideri sayılmayacağı konusunda 
maddeye sarahat verilmiştir. 

«Sondaj feri masraflarının» tariflerini ihtiva eden 27 nci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
hükümler tek bir kavramın tarifi oldukları cihetle birleştirilerek fıkranın (a) bendi haline getiril
miş, buna karşılık kanunun birçok yerlerinde zikredildiği halde tarifi bulunmayan «ticari miktarda 
verimi olmayan kuyuların açılma masrafları» aşağıda açıklanan nedenlerle «iktisadî verimi olmayan 
kuyuların açılma masrafları» adı altında tarif edilerek fıkranın eski (b) bendi yerine ikame edil
miştir. 

«Ticari miktarda verim» deyimi yerine «İktisadî miktarda verim» deyiminin kullanılmasının se
bebi, ticari miktarda verim deyiminin petrol hakkı sahibi için ifade edeceği anlamın petrol kaynak
ları mahdut bulunan ülkemiz ekonomisi için olumlu sonuçlar vermeyeceği görüşüdür. 

34 ncü fıkrada yazılı olan ve işletmeler vekilini istihdaf eden hüküm Petrol Dairesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış olduğundan değiştirilmiştir. 

Petrol Dairesinin Bakan yerine Bakanlığa bağlanması uygun görüldüğünden 35 nci'fıkra bu se
beple düzeltilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 

http://niaddblerin.de


- 37 -

36 nc-ı fıkrada «Reis» tabiri yerine «Başkan» denmek suretiyle düzeltme yapılmıştır. 
Kanunun 3 ncü maddesinin 27/b fıkrasında ve diğer bâzı maddelerinde geçen «iktisadî miktarda 

petrol» deyiminin, kanunun tariflerden bahseden bu maddesinde açıklanması uygulamaya sarahat 
verilmesi bakımından uygun görülmüştür. 

42 nei fıkrada petrol hakkı iktlsabedebilccek kamu kuruluşları tarif edilmiş ve nitelikleri göste
rilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede yapılan değişiklikle özel teşebbüsün belge alma imkânı kaldırılmış ve 
bu hak münhasıran Kamu İktisadî Teşebbüslerine verilmiştir. 

Madde 12. — Mevcut haliyle 12 nei maddenin 2 nci fıkrası, bütün idarî tasarrufları kazar mura
kabeye tabi tutan Anayasanın 114 neü maddesine aykırı düşmektedir. Bu bakımdan, Bakanlar Ku
rulu karan ile tanınacak istisnaya karşı, yalnız 1 nei fıkrada' yazılı yabancı şahısların adlî ve idarî 
kaza mercilerine müracaat edememesi esası kaimi edilmek suretiyle, icabında bu fıkrada yazılı şa
hısların petrol hakkına sahibolabiimeleri hususunda Bakanlar Kurulunca verilecek karardan men
faatleri haleldar olan mevcut petrol şirketlerine Anayasaya uygun olarak itiraz imkânını sağla
mak amacı ile fıkrada değişiklik yapılması gerekmiştir. 

Madde 17. — Bu maddede yapılan değişiklikle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde 
bulunan ve Petrol Kanununun şümulü dışında kalan petrol faaliyetlerini yürüten Axkaryak.it Daire
si, Petrol Dairesi ile birleştirilmiş ve her iki kuruluşun Bakanlığa bağlanması uygun görülmüştür. 
Bu suretle petrolle ilgili kamu hizmetlerinin bir eklen yürütülmesini öngören 1970 icra plânı hük
mü yerine getirilmiştir. 

Madde 18. —• Petrol sanaynnin önemi ve Petrol Kanununu tatbikle görevli daire teşkilâtının 
takviyesi zarureti karşısında, bir taraftan 6326 sayılı Kanunla 6558 sayılı Kanunun derpiş eylediği 
kadroların genişletilmesi ve ayrıca gittikçe artan ve yurt ölçüsünde genişleyen petrol faaliyetini 
kontrol ve murakabe için bölge teşkilâtı kurulması 18 nci maddede öngomlmüşt-ür. 

Bu maksatla 6326 ve 6558 sayılı Kanunlara bağlı cetvellerde yazılı kadrolar Merkez Teşkilâ
tı (1) sayılı kadro cetvelinde yeniden ihdas edilenler ise Merkez Teşkilâtı (2) sayılı kadro cetve
linde, toplanarak tasarıya eklendiği gibi, bölge teşkilâtına ait kadrolar da tasarıya bğlı (3) sayı
lı kadro cetvelinde gösterilmiştir. 

Madde 19. — 657 saydı Kanunun tatbiki dolayısıyle herhangi bir tereddüde yer verilmemesi 
için Daire Başkanının Bakanın inhası üzerime müşterek kararla tayin olunacağı hakkındaki hü
küm aynen bırakılarak yürürlükten kalkan 3656 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesine atıf yapan ibare 
metinden çıkarılmıştır. 

Madde 23. — 22 nci madde kaldırıldığından bu maddede yer alan ve Petrol Dairesinin gelirle
rini gösteren hükümler 233 ncü maddeye alınmış vie bu sebeple de madde metni yeniden düzenlen
miştir. 

Madde 24. — Kanunun diğer maddelerinde yapılan değişikliklerle petrol arama ve işletmesinde 
kamu iktisadî teşebbüslerine öncelik tanınmıştır. Bu teşebbüsler petrol kayna/klarınm süratle, fası
lasız ve verimli bir şekilde geliştirilip layımetlendirilmesi çalışmalarında kamu tarafını temsil et
mektedirler. Bu itibarla kamu adına petrol ameliyatını denetleyen Petrol Dairesine inceleme ve 
denetimde tecrübeli personel ve geniş imkânlaın ile yardımcı olmaları millî çıkarların korunması 
yönünden son derece faydalı olacaktır. Bu düşünce ile maddeye efclenen 3 ncü fıkra petrol hakkı 
sahibi olan ika mu iktisadî teşebbüslerine Bakanın takdir edeceği lüzuma göre, inceleme ve denetim
de daireye yardumıcı olmak görevini ve ilmektedir. 

Madde 26. — Komiser müessesesi kaldırıldığından madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 27. — Petrol Komiseri müessesesi kaldırıldığından bu ibare 1 nci fıkradan çıkarılmış 

tatbikatta güçlükler ve ihtilâflar doğuran 4 ncü fıkraya yeni metinde yer verilmemiştir. 
Madde 30. — Petrol Komiseri müessesesi kaldırıldığından 1 nci fıkra yeniden düzenlenanjş ve 

Bakanın kendisine intikal ettirilen ihtilâflar hakkında en geç 90 güa içerisinde karar vermesi Ön
görülmüştür. Bu suretle ihtilâfların sürüncemede kalması önlenmek istenmekftedir. 
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Madde 31. — Petrol Komiseri müessesemi kaldırıldığından bu ibare metinden çıkarılmıştır. 
Madde 32. — Kanonda mevcut metin, Petrol Dairesince verilen kararların tatbik sahasını çok 

daraltmaktadır. Bu sebeple, Petrol Nimmuamesinin 61/1 nci maddesinde Kanunun 32 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası hükmünün petrol hakkı üzerinde tesiri olabilecek mahiyetteki Daire kararlarına 
münhasır olllduğu açıklanmıştır. Konulan hükümle, Kanun ve Nizamname arasımda ahenk sağla
makta ve petrol hakkı üzerinde doğrudan doğruya tesiri olmayan Daire kararlarının hemen tatbik 
imkânı temin 'edilmiş tolmaiktadır. 

Madde 33. — Petrol hakkı sahiplerine diğer maddelerde tanınan mehiller dışında bu madde l e 
tanınmış bulunan ve bir sınırı da olmayan mükellefiyetlerin kaldırılması ve tevsii imkânı, Kanu
nun maJksadına uygun bulunmadığından madde petrol ameliyelerinde sürati sağlayacak şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 38. — Petrol Komiserliği müessesesinin kaldırılması nedeniyle maddede gerekli de
ğişiklik yapılmıştır. 

Madde 39. — «Ekonomi ve Ticaret Vekâleti» kaldırılmış bUjlünJduğundan, Kanunun 39 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrasının (b) bendinde «Ekonomi ve Ticaret Vekâleti» ibaresi Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 40. — 11 . 2 . 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 nci maddesi ile mülhak 
bütçeli daireler tarafından yapılacak bilcümle tebligatın da sözü geçen Kanun hükümleri daire
sinde yapılması önıgiörül'nıüş ve aynı Kanunun 62/7 nci maddesi ile de diğer kanunların bu Ka
nuna uymayan hükümleri kaldırılmış olduğundan, katıma bütçe ile idare olunan Petrol Dairesin
ce yapılan tebligattan bahseden 40 nci madde hükmünün de Tebligat Kanununa uygun şekilde yeni
den düzenlenmesi gerekmiştir. 

Bu itibarla, «Tescil edilmiş bir ikâmetgâhta taahhütlü olarak gönderilen bir mektubun aksi 
sabidolmadıkça, postaya verildiği' günü takibe den beşinci gün saat 12.00'de mümessile tebliğ 
edilmiş» sayılacağı hakkındaki 2. fıkra hükmü tamamiyle kaldırılmış, bunun yerine esas 
değişikliğin hemen bildirilmemesi halinde yapılacak muameleden bahseden Tebligat Kanununun 
35. maddesi gereğince adlî tebligat işlerinde cari olan tebliğ usulü konmuş, 1. ve 3. fıkra
larda başkaca önemli bir değişiMik yapıiknayajrıak maddeye diğer hallerde TeMiiigat Kanunıuaıun tatbik 
edileceğinden bahseden 4. fıkına eMenmiştir. 

Madde 42. — Uygulamada tespit edilen aksa klıklar gözönüne alınarak maddenin birinci 
fıkrasında gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 43. — Petrol hakkı sahiplilerine ait sır teşkil eden bilgilerin ifşasını yasak eden 
43. madde hükmü, hangi bilgilerin sır sayılması, hangilerinin sayılmaması gerektiği husu
sunda açık ve kesin bir sınır koymadığından, tatbikatta petrol hakkı sahibinin gizli tutul
masını istediği bilgilerin sır teşkil edip etmediği çok defa tereddütü mucibolmaktadır. Ti
carî ve sınaî sır mefhumu, imalat veya ticaret sırrı şeklinde Türk) Ticaret Kanununun 57. 
maddesinin 7., 8. bentlerinde yer almış hukukî bir mefhumdur. Bu sebeple petrol hakkı 
sahibinin yaptığı sınaî ve ticarî ameliyenin hususiyetleri de gözönünde tutularak hangi mad
delerin sır teşkil edeceği tarif edilmek suretiyle maddeye gerekli açıklık getirilmiştir. 

Madde 45. — Bu maddede yapılan değişiklikle karasuları dışında kalan sular da dahil ol
mak üzere denizlerde yapılacak arama ve işletmenin Bakanlar Kurulunca tespit olunacak hu
kukî rejime tabi olması öngörülmektedir. 

Petrol Kamunu yürürlüğe girdikten sonra 29 Nisan 1958 tarihinde Cenevre'de imzalanan 
Milletlerarası «Kıta sahanlığı sözleşmesi» hükümlerine göre bir Devletin karasuları dışında kalan 
ve «kıta sahanlığı» veya «kıta eşiği» denen yerlerde o Devletin her türlü tabiî servetlerden fay
dalanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu faydalanma hakkı, sahil sahibi Devletin hüküm
ranlık hakkı olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin 11. maddesine göre 22 devletin imzası 
veya iltihakı suretiyle yürürlüğe girecek olan bu sözleşme, halen 31 devlet tarafından kabul ve 
tasdik edilerek 10 Haziran 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Esasen 
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karasuları hakkındaki 476 sayılı Kanunun 8 nei maddesi ile. de Türk-karasuları dışında Tür
kiye'nin canlı servetlerden faydalanma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bunun karasularımız dı
şında kalmakla birlikte Türkiye'nin kıta sahanlığında bulunan diğer tabiî servetlere teşmil edil
memesi için fülî veyai hukukî hiçbir sebep mevcut değildir. 

Şu kadar var ki, karasuları dışında bulunan ve Türkiye'nin tasarruf edebileceği suların al
tında fasılalı veya devamlı olarak kalan araziyi kıta sahanlığı kavramı ile tahdit etmemek 
ve milletlerarası anlaşmalara ve teamüllere göre petrol ameliyatı yapılabilecek sahaları müm
kün olduğu kadar geniş tutmak yararlı görüldüğünden maddeye 3/24 maddede yapılan deği
şikliğe paralel olarak kıta sahanlığı mefhumu alınmamış ve karasuları içinde kalsın veya 
kalmasın denizlerde uygulanacak rejimin ayrıca tespiti uygun bulunmuştur. 

Madde 50/4. — Arama ruhsatnamelerinin şarta bağlı olarak verilebileceği Petrol Kanu
nunun 132/1. nci maddesinde. «Petrol hakkı sahibi müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi veya belgede yazılı şartlardan her hangi birine riayet edilmediğ takdirde» şeklindeki iba
reden de anlaşılmakta ise de, bunun caiz olup olmadığı tatbikatta çok defa şüphe ve tered
düdü mucibolduğundan, bunu açıkça ifade etmek maksadıyle maddeye bir hüküm eklenmesi 
uygun görülmüştür. Bu suretle arama ruhsatı müddetinin sona ermesi beklenmeksizin arayıcıya 
daha kısa zamanda arama sondajı yapma, aksi takdirde sahayı terketme mükellefiyeti 
yükletilebilecek, daha süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde arama faaliyeti imkânı sağlanabi
lecektir. 

Madde 52. — Bu maddede yapılan değişiklikle Petrol Dairesinin, hadisenin mahiyet ve hu
susiyetine göre, icabında müracaatçılar arasında anlaşma yoluma gitmeden ihtilâfı en kısa za
manda neticelendirmesi sağlanmış 321. maddeye atıf yapılmak suretiyle de Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine öncelik tanınmıştır. 

Madde 53. — Maddeye eklenen 4. fıkra, sona eren bir arama ruhsatının, aynı şahıs 
tarafından yeniden iktisabedilerek kanunî süresinin dolayh bir sekide uzatılmasını önlemekte
dir. 5. fıkra ise 121. maddeye atıfta bulunmak suretiyle arama ruhsatnameleri ile ilgili 
sınırlayıcı hükümlerin Kamu İktisadî Teşebbsslenine uygulanmayacağını göstermektedir. 

Madde 55. — Kanunun 55 nci maddesinde yazılı 6 yıllık arama ruhsat namesi müddeti ile keşif 
yapıldığı surette öngörülen 5 yıllık ımunzam uzatma müddeti, Kanunum çıkarıldığı sıradaki tek
nik vıe sosyal imkânlar ile yol ve münakale şartlarına göre ancak yeterli görülebilirse de, bugün
kü imkân ve şartlara göre bu müddetler, arama sahalarının bir hükmî şahıs elinde uzunca bir 
müddet .muattal kalmasına sebebolmakta ve bu da petrol kaynaklarının süratli ve fasılasız işle
tilmesini öngören esas maksada aykırı düşmektedir. Bu sebeple arama ruhsatnamesi müddeti 3 
yıl, keşif hallinde verilecek munzam müddet de 2 yıl olarak tespit olunmak suretiyle mevcut 
müddetlerin kısaltılması uygun görülmüştür. Böylece arama sahalarımın icabında spekülatif maksat
lar için kullaıulabilmesii ihtimali de geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. İsrail Petrol Kanununda 
da da arama müddeti 3 yıl olarak tahdit edilmiştir. 

Maddeye eklemen 5 nci fıkra ile deniz aramalarının özelliği gözömüne alınarak, idareye de
nizlerdeki arama ruhsatları ile ilgili süreleri yüzdle elli oranında artırabilme yetkisi verilmiştir. 

Madde 56. — Petrol Kanununun 56 nci maddesinde tanzim olunan Devlet hakkı; arazi ister 
Devlete, ister başka bir şahsa aidolsun, taallûk ettiği arama veya işletme sahasmdan hektar ba
şına alman maktu resim mahiyetinde Devlete gelir temin eden bir menfaattir. Kanunun kabul 
ve Devlet hakkı tarifesinin tespit edildiği 1954 yilındaki toptan satış ve geçim fiyatlarında ara
da geçen 15 yıl içinde vukubulan artışlar nazara alınmak suretiyle Devlet hakkı tarifesinin bu
günkü şartlara uygun şjeıkilde yeniden tespit ve tâyini gerekir. Bu sebeple hektar başına 
^maktuan alman Devlet hakkının artırılması uygun görülmüş ve arama ruhsatnamesi müddeti 
ile keşif hallinde verilen munzam müddetin kısaltılması hasebiyle de Devlet hakkının müterak
ki bir şekilde alınmasını temime matuf tarife kademeleri buna göre ayarlanmıştır. Arayıcının 
yaptığı masrafların Devlet hakkından >% 80 oranda mahsubuma imkân veren 2 nci fıkra hükmü 
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Devlet hakkı müessesenin ihdası sebebiyle telif edilemediğinden ve keşif yapan arayıcının 
ödediği Devlet hissesinin aym dönem içerisinde o saha üzerinden ödeyeceği Devlet hakkından 
mahsubunu öngören 3 ncü fıkra hükmü mahiyetleri itibariyle birbirinden ayrı olan iki şeyin bir
biri ile mahsubuna yol açtığından, umumî vergi prensiplerine aykırı görülerek mletinden çıkarıl
mıştır. 

Madde 58. — Petrol Kanununun 55 nei maddesinde yazılı arama ruhsatnamesi müddeti ile 
keşif yapan aracıya verilecek munzam müddette vukubulan kısıntılara muvazi olarak keşiften 
önce ve sonraki arama sondajına başlama mükellefiyetlerine ait .müddetlerin de buna göre ayar
lanması maksadı ile 58 nei maddenin 1 nei ve 2 nci fıkralarında değişiklik yapılmıştır. 

Madde 59. — Keşif yapan arayıcının malî mükellefiyetler bakımından da işletmecinin mükel
lefiyetlerine tabi olacağı maddle hükmüne dahil edilmiş ve bu suretle uygulamada tereddütlere 
düşülmesi önlenmek istenmiştir. . 

Madıde 60. — Maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları kaldırıldığından ve bu kanunla petrol boru 
hattı yapmak ve tasfiye ameliyatında bulunmak olanağı münhasıran Kamu İktisadî Teşebbüsle
rine tanındığından, işletmecinin işletme ruhsatnamesinden doğan hakları yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 63. — Maddeye eklenen 4 ncü fıkra ile, aramadan işletmeye geçilirken sahaların petrol! 
sanayiinin icaplarına, Türkiye ihtiyaçlarına ve kanunun maksadına uygun şekilde süratli ve ve
rimli bir şekilde geliştirilmesi ^imkânlarının kontorolü sağlanmak istenmiştir. 

Madde 64. — Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan petrol kaynaklarının, özellikle 
petrollü bir sahanın özel teşebbüse müzayede yolu dile verilmesi, Kamu İktisadî Teşebbüslerine Ön
celik tanıyan bu kanıma ve Anayasanın 130 ncu maddesi hükmüne aykırı görüldüğünden madde 
değiştirilmiş ve bu gibi sahaların ancak Kamu İktisadî Teşebbüslerine verilebileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 65. — Kanunun 65 nci maddesi hükmüne göre işletme ruhsatnamesi müddeti 40 yıl 
olup, bu müddet 20 yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Bugün hâkim olan görüşlere görfe bu 
müdddet oldukça uzun olduğundan imletme ruhsatı müddeti 20 yıla indirilmiş ve asıl müddetin 
yarısı nispetinde öngörülen uzatma müddeti de buna muvazi olarak 1Q yıla indirilmek suretiyle 
maddede bunu temin için gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Müddetlerin tespitinde Türkiye'deki petrollü sahaların özellikleri ve rezerv duruımları nazara 
alımmaş ve bunların 20 yılda husûsiyle munzam olarak verilebilecek 10 yıllık süre içerisinde ras
yonel olarak işletilebilmelerinin teknik ve ekonomik bakımdan mümkün olacağı kabul dilmiştir. 

Madde 67. — İşletme sahalarının, Kanunun 2 nca maksat 'maddesine ve petrol sanayiinin icap
larına en uygun şekilde süratle, fasılasız ve verimli olarak geliştirilip kıymetlendirilebilmesini 
temin ieiln işletmeci mükellefiyetlerinin artırılması öngörülmüştür. 

Madde 68. — İşletme ruhsatı alındıktan sonra yapılacak istihsal ameliyesi ile istihsalin dur
ması halinde istihsale yeniden başlanması için yapılması gereken arama ve inkişaf sondajı ame
liyelerinin, kanunun maksat ım'addesiııe uygun şekilde, süratli ve fasılasız olarak yapılmasını sağ-
lannak amacı ile işletme sahasında Skti'sadî miktarda petrol istihsali için tanınan 3 yıllık müddet 1 
yıla indirilmiş, istihsale yeniden başlamayı temin için yapılacak tebliğ süreleri yeniden ayarlan
mıştır. 

Madde 69. — Kanunim 69 ncu .maddesinde işletmeciler için tayin olunan Devlet hakkı tarifesi, 
56 nci maddede değişiklik yaplıimasım öngören gerekçeye dayanılarak aynı esaslar dahilinde de
ğiştirilmiş, Devlet hissesinin Devlet hakkından mahsubunu öngören 2 nci fıkra hükmü de aynı 
görüşle ve .aramadan işletmeye geçiş şartlarının daha belirli haile getirilmesi, arama ruhsatnamesi 
ile işletmecilik yapılmasına mani olunması amacı ile kaldırıllmıış maddenin 3 mîm'araiı fıkrasının 
da keza kaldırılması uygun görülmüştür. 

Madde 78. — Petrol üretiminden alınan 1/8 nispetindeki Devlet hissesi yeterli görülmemiş ve 
dünyada uygulanan düzeye yaklaştırılmasmı sağlamak amacı ile bu nispet beşte bire çıkarıktııştır. 
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Madde 79. — Kanunun 79 ncu maddesinde yapılan değişiklikle Devlet hakkı ve Devlet his
sesi tarhdyatından doğacak farklara uygulanacak usul hükümleri tamamlanarak kanunun bu ko
nudaki boşlukları giderilmiş olunca mevcut kanunda Devlet hakkı ve hissesinin ne (müddetle za
manaşımına uğrayacağı1 hakkında bir hüküm bulumuadığından tatbikatta çıkması muhtomıel te
reddüt ve ihtilâfları ortadan kaldırmak için ve Vergıi Usul Kanununun 114 ncü maddesi hükmü
ne uygun olarak vergi, resim ve harçlarda cari (5) yıllık zamanaşımının Devlet hakkı ve hisse
sinde de uygulanacağı belirtilmiştir. 

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

Madde 80. — Arama ve işletime ruhsatnameleri ile ilgili süreler kanunda yer aldığı halde bel
ge süresinin yazılı bulunmamasının mâkul bir sebebi yoktur. Bu nedenle kanundaki boşluk gide
rilmiş ve belge süresi, arama ve işletme ruhsatnameleri stürelerindeki kısıntılar da nazara alına
rak 30 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile 10 yıla kadar uzatıl! a-
bilmesd mümkündür. 

Madde 82. — Petrol Kanununun 52 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, boru 
hattı ve tasfiyehane gibi belge mevzuuna giren işlerin fuzuli ihtilâflarla geciktirilmeden yapıl
masını temin amacıyle, kanunun 82 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmünün de değiştirilmesi ge-
rekmıiştir. 

Madde 86. — Kanunun 9/1 nci maddesinde «müracaat sahibinin aımıeliyat esnasında vukuu 
melhuz zarar ve ziyanı bu kanuna göre ödemek mecburiyetinde kalacağı her. türlü meblâğları 
karşılamak üzere» teminat vermekle mükellef olduğundan bahsedildiği halde, 86 nci maddede mü
saade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge alan bir petrol hakkı sahibinin petrol ameli
yatı sırasında ameliyenin yapıldığı gayrimenkul ille civarındaki gayrimenkullere ve bunlar üze
rindeki bina, ağıl ve benzeri tesislere yaptığı zararlardan bahsedilmeımdiştir. 

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

Madde 87. — Petrol ameliyesi yapılan arazi uzun müddet petrol hakkı sahibinin çalışmaları
na sahne olabilir ve bu yüzdem, de bu arazinin maliki kullanma hakkına karşılık bir meblâğ alsa 
dahi, ameliyenin devamı sebebiyle arazisi üzerinde istikrarlı bir iş tutlmıaktan 'mahrum kalabilir. 
Bundan başka, kullanma hakkı üzerinde fertlerle petrol şirketleri arasında yapılan anlaşmaların 
tatbik sureti de bunlar arasında birtakım ihtilâflara yol açabilir. Kanunun 87/1 nci ım'addesimde 
yapılan değişiklikle bu mahzurlar ortadan kalkacaktır. Al'man mevzuatında da aynı hüküm cari 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, maddenin 2 -a fıkrasında sözü geçen «Menafi-i umumiye için İstimlâk Karar
namesi»*, 6830 sayılı istimlâk Kanunu ile kaldırıl iniş olduğundan, 1295 tarihli sözlü geçen Karar
name yerine «İstimlâk Kanunu» deyimi yazıllmtak suretiyle düzeltme yapılması gerekmiştir. 

Madde 92. — Türk Medenî Kanununun 632 nci maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin 
ımevzu yerinde salrit olan şeylerdir. Arazi, topu sisillerine müstakil ve daimî olma'k üzere aynca 
kaydedilen haklar ve madenler gayrimenkul sayılır. 

Petrol Kanununun 92 nci maddesi ise eski şekli ile petrol hakkı sahibinin kullanma hakkını 
haiz olduğu arazi üzerinde kurduğu tesisatla menkul ve gayri/menkul mıallarını her zaman kaldı
rabileceğinden bahsetmektedir. Bu hükümden maksat da kurulan petrol hakkı tesisleri ile bu te
sislere ait mütemmim cüzleri ve bu tesislerin ister teferruatı sayılsm, ister sayılmasın, diğer 
menkul mallan, petrol hakkı sahibinin her zaman kaldırabilme hakkı ve yetkisini haiz olduğunu 
ifadeden başka bir şey değildir. 
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Medenî Kanunun 632 nci maddesinde tarif edilen gayrimıenkullerin kaldırılması söz konusu 
almadığına ve olamayacağına göre; işbu Hükmün «medenî hukukumuzdaki esaslara uygun bir hale 
getirilmesi amacı ille maddedeki «gayrimenkul malların» ibaresi çıkarıilmış ve aynı bölümde 93 
nctü ve 94 neü maddelerden başka madde bulunmadığından bu maddelere yapılan atıf yerine de 
«aşağıdaki maddeler» ibaresi konmak suretiyle,' maddede lüzumlu değişiklik yapılmıştır. 

Madde 94/1. Kanunun 94/1-a maddesinde yazılı «gayrimenkul mallar» dan maksat da Medenî 
Kanunun 632 nci maddesinde tarif edilen gayrimenkul mallar olmayıp, gayrimenkul mülkiyetine 
konu olan bir arazide vücuda getirilen ve bu arazinin miütemmiım cüzünü teşkil eden bina ve 
benzerleri gibi sabit tesislerdir. Bu itibarla, bu hükmü de medenî hukukumuzun prensiplerine 
uygun olarak değiştirmek icabetmîştir. 

Madde 95. — Petrol Kanununun vergilendirme başlığını taşıyan altıncı kısmında vergi soruma 
luluğu ımatlabı altında yer alan 95 nci maddenin birinci fıkrası petrol hakkı sahiplerinin bu ka
nunun vergilendirme ile ilgili özel hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile, yürürlükte bulunan di
ğer bütün Vergi, Resim, Harç kanunları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olacağını âmir 
bulunmakta, ikinci fıkrası hükmü ise petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri için ayrı sermaye 
tahsis ederek ayrı muhasebe tutacağını ve bu ameliyelerin sonuçlarının ayrıca vergilendirilece
ğini belirtmekte idi. 

Yapılan değişikliklerle petrol hakkı sahiplerinin genel vergilendir/mie sistemi dışında özel ver
gilendirme hükümlerine tabi olmasının genel gerekçede açıklanan sebeplerle gereksiz olduğu dü
şünülerek Petrol Kanununda yer alan özel vergilendinmıe hükümleri kanundan çıkarılmış ve pet
rol hakkı sahiplerinin geneli vergi mevzuatına tabi olması öngörülmüştür. 

Bu amacı sağlamak maksadı ille ise 95 nci maddenin 1 nci fıkrası değiştirilmiş ve*fıkranın ye
ni metninde petrol hakkı sahiplerinin diğer bütün mükellefler gibi genel vergi mevzuatına tabi 
olacağı hususu açıklıkla belirtilmiştir. 

95 nci maddenin 2 nci fıkrası ise kanunun 112, 115 ve 116 ve 117 nci maddelerinin tatbikinde 
petrol ameliyeleri ile ilgili faaliyetlerin diğer faaliyetlerden ayrılması ihtiyacına binaen madde
nin 3 neü fıkrası olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

95 nci maddeye yeni bir fıkra olarak eklenen 2 nci fıkra bu kanunun kaldırılan 107 nci* mad
desindeki birleştirilmiş beyanname uygulanmasına son verilmiş bulunduğunu açıkça ifade etmiş 
olmak için vazedilmiştir. Buna göre birbMerine iştirak halinde bulunan petrol hakkı sahipleri 
yaptıkları petrol ameliyeleri için ayrı ayrı beyanname vermek ve vergiye tabi olmak durumun
dadırlar. 

Madde 96. — 6326 sayılı Petrol Kanununun 97 nci maddesi hükmü ile petrol hakkı sahipleri
nin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan ihracat kazançları istisnasından yararlana
mayacakları belirtilmişti. Yapılan değişiklikle a>ynı, prensip kabul edilmekle beraber ımladde hük
mü 96 nci madde olarak düzenlenmiş ve sadece sermaye şirketlerinin petrol hakkı sahibi olabi
lecekleri esasından hareketle, madde metninde Gelir Vergisi Kanununda yer alan ihracat kazanç
ları ile ilgili istisna hükmünün yer almasına gerek görülmemiştir. 

Madide 97. — Yapılan değişikliklerle petrol hakiki sahiplerinin faaliyetleri genel vergi mev
zuatına tabi tutulduğu cihetle bu mevzuatta yer almayan petrol endüstrisi ile ilgili ve özellik arz 
eden hususların düzenlenmesi zarureti doğmuş, bu maiksatla Kurumlar Vergisi Kanununun 14 neü 
miadldelsi (gereğince kurum kazancının tespiti için hasıiaJtitan iiüdirümesi gereken giderlere petrol 
haûrfkı sahûbi kurumların kazançlarının tespitinde uygulanma!?: üzere yeni üç masraf unsuru daha 
eiklenmfiişlir. 

—- Pötröl Kanununa göre ödenecek Devlet halk ve hisseleri, 
— Haüdka konu saihanın terk edilmesi gereği olaralk terk edilen iktisadî ikıymetlerin henüz 

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

leri veya bunların alktüfleştirilmesi halinde itfa payları. 
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Madde 98. — Bu maddede petrol hakkı sahibinin petrol ameliyeleri sebebiyle yapacağı ve 213 
sayılı Vergii Usul Kanununun değerleme hükümlerinde yer almayan, arama giderleri, sondaj fer'i 
giderleri ve iktisadî miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderlerinin aktifleştirme ve değer 
leme esasları düzenlenerek, genel vergi mevzuatında bu hususta mevcut bulunan eksiklik tajmam-
lanmıstır. 

Madde 99. •— Bu maddede ise, aktifleştirilen arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve iktisa
dî miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderlerinin ne suretle itfa edileceği hususu dü
zenlenerek Vergi Usul Kanunu hükümleri bu yönden tamamlanmıştır. 

Madde 112. — Petrol ameliyatı için lüzumlu görülen ve gümrük ve diğer ithal vergi ve resim
lerden muaf olarak ithal edilecek malzemeler, Türkiye'den gerekli zamanda ve gereken miktar
da temini mümkün olmayan malzemelere inhisar ettirilmiş ve bu hususun takdiri Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına verilmiştir. 

İkinci fıkrada yapılan değişiklik ise yerli hampetrolün bulunmaması halinde ithal edilebi
lecek olan yabancı menşeli hampetrolün fiyatının Balkanlar Kurulunca nasıl tespit edileceğini gös
termektedir. Yerli hampetrolün ithal hampetrolüne önceliği her ne kadar tatbikatta da mevcut 
ise de ithal petrolünün değeri hususunda kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Petrol Kanunu
nun 13 ncü maddesi Türkiye'de imal veya istihsal olunan petrolün fiyatı hakkında hükümler ihti
va etmekle beraber ithal olunacak hampetrol fiyatları hakkında sessiz kalmıştır. Kanundaki bu 
boşluğu doldurmak maksadı ile fıkranın değiştirilmesi gerekmiştir. 

Petrol ameliyesinde kullanıldıktan sonra hurda hale gelmiş bulunan malzemeleri ihraç veya 
sair suretle elden çıkarmak imkânı bulunmayan petrol hakkı sahiplerine bir kolaylık tanınması 
aımacı ile madde 112/4'e bunu temin eden bir cümle efelenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 115. — Genel gerekçede açıklanan sebeplerle tükenme payı kaldırıldığı ve iktisadî kıy
metlerin satışından sağlanan kazançlar petrol ameliyatımdan sağlanan kazançlardan olmadığı cihet
le aynı transfer haklarından yararlanamayacağı, aynen ithal ©dilen sermayenin, yine aynen çıka
rılmasının mümkün olduğu görüşüyle maddede değişiklikler yapılmış olmakla beraber, maddenin 
transfer garantisi ve önceliği ile ilgili esasları ile transfer edilebilir miktarın tespitiyle ilgili esas
ları muhafaza edilmiştir. 

Kâr transferlerinin kurum kazancının tespiti ve vergi beyannamesi ile olan sıkı irtibatı sebe 
biyle kâr transferleri taleplerinin yapılabileceği süre ayrıca madde metninde tasrih edilmiştir. 

Madde 116. — Bu maddede yapılan en önemli değişiklik ithal edilen sermayeye mıahsuiben ya
pılacak transferlerin müktesep haklar baki kalmak üzere kur garantisinden yararlanamayacağı 
keyfiyetidir. 

Buna göre bu madde değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren ithal edilecek • olan sermaye
ye mahsuben yapılacak transferler ithal tarihindeki değil transfer tarihindeki resmî kambiyo ku
runa taibi olacaktır. 

Bu hususla ilgili değişikliğin sebepleri genel gerekçede açıklanmıştır. 

Madde 118. — Bu madde hükmü münhasıran bugünkü Türk parasının kıymetini koruma mev
zuatının taşımakta olduğu deyimlere uydurulmak amacıyle değiştirilmiştir. 

Madde 120. — Kanunun 120 nci maddesinin 1 nci fıkrasında eğitim veya staja tabi tutula
cak Türk vatandaşlarının sayısını tespite yarayan '% 15 nispeti gelişme halinde bulunan petrol sa
nayiimizin her safhasında bilgili ve ehliyetli elemanlara kavuşturulması bakımımdan yetersiz gö
rülerek % 25'e çıkarılmıştır. 

Birinci fıkrada öngörülen eğitim olanakları Devlet memurları hakkında uygulanamayacağın
dan, Petrol Sanayiinin özelliği yönünden ihtisas kazanımıaları zorunlu görülen Petrol Dairesi uz
manlarının yurt dışında petrol ekonomisi ve hukuku ile petrol tekniği alanlarında eğitim görme
lerini sağlayan yeni bir hüküm maddenin üçüncü fıkrasına eklenmiştir. 
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Madde 121. — «Devletin yapacağı petrol ameliyatı» başlığını taşıyan 121 nci madde bu kanun
la Kamu .İktisadî Teşebbüslerinin yapacağı petrol ameliyatını ve onlara tanınan öncelikleri göste
ren bir madde haline getirildiğinden bölüm başlığı «Kamu İktisadî Teşebbüslerinim yapacağı pet
rol ameliyatı» şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik petrol aramalarının tek elden idaresini temin maksa
dına matuftur. Türkiye gibi olanakları sınırlı bir ülkenin petrol aramalanna tahsis edebileceği 
teçhizat, para ve sair imkânlarını başka başka kuruluşlara dağıtması mahzurlu görülmektedir. 

İkinci fıkranın (a) bendi, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin bu kanunla yüklendiği, Türkiye'nin 
petrol kaynaklarını süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde aramak, geliştirmek ve kıymetlendir
mek görevinin yerine getirilebilmesi için icabeden kolaylıkları göstermektedir. Aynı fıkranın 
(b) bendi ise, değiştirilen 2 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki maksada uygun olarak, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin arama sahası iktisabındaki önceliklerini kullanma süresini düzenlemekte
dir.. 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ruhsat iktisabı bir tahdide tabi olmadığından bunların kapat
tıkları sahalar için ödeyecekleri Devlet hakkı yatınım güçlerini menfi yönde etkileyebilecektir. 
Bu mahzuru gidermek düşüncesiyle Devletin kendi kurduğu Kamu İktisadî Teşebbüslerinden 
Devlet hakkı almaması uygun görülmektedir. 

(d) bendinde yer alan hüküm Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özel teşebbüsle hangi şartlar al
tında, ortak arama ve işletme yapabileceğini göstermektedir. 

Madde 124. — Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar ile arama ve. işletme ruh
satnamesi ile belge almadan jeolojik istikşaftan gayri petrol ameliyatı yapanlara tayin edilecek 
cezalardan bahseden kanunun 124 ncü maddesinde yazılı cezalar yeterli görülmediğinden cezaların 
nispetleri artınlmıştır. 

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

Madde 132. — Maddenin birinci fıkrasında yer alan «Petrol hakkı sahibi, bu kanuna, nizam
nameye, bunlara müstenit kararname ve emirlere veya müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belgede yazılı şartlardan herhangi birine riayet etmediği takdirde Petrol Dairesi, kendisi
ne 90 gün zarfında bunlara riayeti, aksi takdirde... «Ameliyelerin muvakkat bir müddetle dur
durulabileceğini ihtar eder» hükmüne dairenin muvakkat bir müddetle durdurmaya gitmeden 
fesih müeyyidesini doğrudan doğraya uygulayabileceği yolunda bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Ameliyatını hüsnüniyetle sevk ve idare etmeyen belge sahipleri hakkında uygulanacak müey
yideler Petrol Kanununun ilk metninde 85 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraılannda yer almış iken, 
sonradan 6987 sayılı Kanunla, müeyyidelerin genel olarak 132 nci maddede yer aldığı gerekçesi 
ile çıkarılmış, fakat maddeye ithal edilmemiştir. Maddenin 3 ncü fıkrasında yapılan değişiklik 
ile belge sahipleri ile ilgili müeyyide hükmü maddeye dahil edilmiştir. 

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

Ek madde ile kanunda geçen bâzı terimlerin Anayasa ve ilgili kanunlarda yazılı terimlere 
uygun hale getirilmesi maksadı güdülmüştür. 

Kaldırılan Hükümler : »' 
3 ncü maddenin 27 nci fıkrasında yazılı «Petrol Komiserliği» ibaresi ve bununla ilgili 28 nci 

.madde Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonlarının tavsiyeleri ve uygulama sonuçları gtizö-
nünde bulundurularak kaldırılmıştır. 
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16 neı .madde Nizamnamede yapılabileccık değişiklikleri kanunla tahdit gibi aluımjsuz bir hük
mü ihtiva etmektedir. Nizamnamelerin kanuna uygun olması ve kanunla verilen hakların nizamı-
nanıetlerle ihlâl edilmemesi tabiî bir husustur. Bu itibarla hukuk sistemimize uymayan madde
nin kaldırılması gerekmiştir. 

22 nci maddede yer alan 1 nci ve 2 ııci fıkra hükümleri 23 ncü maddeye dahil edildiğinden ve 
atıflta bulunulan 56 neı maddenin 3 ncü fıkrası ile 69 ncu maddemin 2 nei fıkrasında yazılı hüküm
ler kaldırılmış olduğundan, maddeye lüzum kalmamıştır. 

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

76 nci maddenin ikinci fıkrası 60 neı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak metinden çı
karılmıştır. 

100 - 111 nci maddelîer : Petrol halkla sahiplerinin yaptıkları petrol ameliyeleri Peitrol Kanunu
nun «Vergilendirme» 'başlığını taşıyan 6 nci kısmında yer alan hükümlerle özel bir vergi rejimi
ne tabi tutulmuştur. 

Genel gerekçede açıklanan sebeplleıie petrol hakkı sahiplerimin özel bir vergi rejimine tabi 
olmasına gerek görülmeyerefc bunların da diğer mükellefler gibi Genel Vergi Mevzuatına tabi ol
ması öngörülmüş ve söz konusu kısımda yer alan 10Ö - 111 nci maddelîer Kanun metninden çıkarıl
mış, buna karşılıik peltrol endüstrisinin hususiyetlerinden doğan ve Genel Vergi Mevzuatında bu
lunmayan indirim, ve değerleme hükümleri bu ki anıda yer alan 95 - 99 ncu maddelerle düzenlen
miştir. 

Yeni bir şekil alan 121 nci maddedeki 3 ncü ve 4 ncü fıkralar, bu hükümlere lüzum kalmadığı, 
6 nci kısımdaki bölüm başlıkları ise, vergilendir .nede Genel Vergi Mevzuatına gidilmesi nedeniyle 
metinden çıkarılmışlardır. 

Geçici Maddeler ': Geçici 1 - 5 nci ımaddeler, evvelce, alman arama ve işîeıtme ruhsatnameleri 
süreleri ile mükellefiyet sürelerinde uyulacak hükümleri göstermekte ve kazanılmış sayılan hak
lan ber.irtımektedir. 

Geçici 6 nci madde, bu Kanunun kaldırdığı 10'6 nci madde ile ilgili bir intikal hükmüdür. 
Geçici 7 nci madde ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvimi yılı başına kadar, 

petrol hakiki sahibinin petrol ameliyeleri ile ilgili faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına Petrol Ka
nununun alitmcı kısmında yer alan eski vergilendirme hükümlerinin uygulanacağı, bu Kanunun 
yürürlüğünü takibeden takvim yılı başından itibaren yürütülen faaliyetlere ve faaliyet sonuçla
rına, yeni değişiklik hükümleri ile Genel Vangi Mevzuatının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Madde, vergilendirme hükümlerindeki deği İldiklerin tatbik edilmeye başlanacağı dönemi 
gösteren bir intikal ve yürürlük maddesidir. 
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Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 35 arkadaşının 6326 sayılı Petrol Kanunu 
ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı madde ve fıkralarının kaldırılması, bazı maddelerine fıkralar ve kanuna bir madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

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

Madde 2. — Bu kanunun maksadı Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının Kamu iktisadî Te
şebbüsleri eli ve yatırımları ile süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde aranmasını, geliştirilip kıy
metlendirilmesin! sağlamaktır. • ' , • . 

Millî menfaatlere uygun olduğu takdirde Bakanlar Kurulu izni ile özel teşebbüse de müsaade, 
arama ve işletme ruhsatnameleri verilebilir. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
8 nci fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35 ve 36 nçı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, aynı maddenin 6558 sayılı Kanunla değişik 27 nci fıkrası (a) bendi olarak adlandırılarak fık
raya aşağıda yazılı şekilde (b) bendi ve ayrıca maddeye 41 ve 42 nci fıkralar eklenmiştir : 

Madde 3. ••— 8. a) Arama, keşif, inkişaf, istihsâl ve tasfiye ile petrolün ve petrol mahsulleri
nin depolanmasına, nakledilmesine ve satılmasına (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya müsteh
like perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı ve bu satış için gerekli depolama, 
nakHye işleri hariç), 

Madde 3. — 24. iç suların, karasularının veya milletlerarası anlaşmalara ve teamüllere göre 
petrol ameliyatı maksadı ile Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışindaki suların altında 
fasılalı veya devamlı olarak kalan arazi de dahil olmak üzere Türkiye topraklarına arazi, 

Madde 3. — 25. A) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de ödemekle mükellef olduğu Kurumlar 
Vergisi ve tevkifatı ile hissedarlar namına tevkif etmesi gereken Galir Vergisi hariç, petrolle doğr 
rudan doğruya ilgili vasıtalı vergilerle, Gümrük Vergi ve resimleri dahil olmak üzere petrolün Tür
kiye içinde veya dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında vasıf ve izafî ağırlık bakımından 
normal olarak mûtat ayarlamalara göre tespit edilmiş serbest rekabet fiyatına, aynı vasıfta petrolün 
dünya piyasasından Türkiye'de teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün giderlerin 
eklenmesi ile elde edilen miktara, veya erişilebilir dünya piyasası mevcudolmadığı takdirde petrol 
hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde fiilen tatbik olunan satış fiyatına (piyasa 
fiyatı), 

(Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen «serbest rekabet fiyatı» ihtiyacın devamlı olarak 
teminine müsait bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.) 

b) Tasfiye edilmiş petrol mahsullerinden başka petrolün kuyu başından Türkiye'de teslim edil
diği yere kadar getirilmesi için Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler sebebiyle tevkif edilme
si gereken vergilerden gayri vasıtalı, vasıtasız vergiler de dahil olmak üzere gereken bilcümle mas
rafların piyasa fiyatından tenzili ile elde edilen miktara (kuyubaşı fiyatı), 

Madde 3. — 26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat masrafları ve genel idare gider
leri hariç olmak üzere, arama maksadı ile yapılr.n masraflara «Arama giderleri». 

Madde 3. — 27. a) Miadı bir yıldan fazla olup tesis edilmemiş veya kullanılmamış olan veya 
tesisinden veya kullanılmasına başlanmasından itibaren bir sene sonunda kullanabilecek durumda 
olan veya hurda kıymeti bulunan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu açma, 
temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu ameliyelere hazırlık için ve bunlara müteferri olarak 
yapılan bilcümle işçilik, yakıt, tamir, bakım, nakliye, ikmal ve malzeme masraflarına «Sondaj ref'i 
giderleri», 
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b) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizat hariç olmak üzere sondaj fer'î masrafları ile iktisadî mik
tarda petrol verimi olmayan kuyuların açılmasın :1a kullanılan veya lüzumlu olan herhangi maddî 
iktisadî bir kıymet için yapılan masraflara «iktnadî miktarda verimi olmayan kuyuların açılma 
giderleri». 

Madde 3. — 30. a) Menkul ve gayri menkul mallara, sınai haklara, menkul kıymetlere ve bun
lara taallûk eden her nevi hak ve menfaatlere «iktisadî kıymetler». 

b) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'deki petrol ameliyatı ale ilgili olarak kullanmaya tahsis 
ettiği sermaye mevcutlarının Vergi Usul Kanunu-ia göre hesaplanmış kıymetine «sermaye mevcut
ları esası» 

c) Vergi Usull Kanununun 3 ncü kitabının 2 nci bölümünde değerlendirme ölçüleri gösterilen 
iktisadî işletmelere dahil kıymetler ile petrol hakkı sahibinin aynı kanunun hükümleri gereğince 
sermaye hesabına abp aktifleştirdiği arama mas afları, sondaj ferU masrafları ve iktisadî miktar
da verimi olmayan kuyuların açılma maliyetine «Sermaye mevcutları» 

Madde 3/34. — Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanına «Bakan», 
Madde 3/35. — Bu kanunun tatbiki ile ilgili .teşkilâta «Petrol Dairesi», 
Madde 3/36. — Petrol Dairesi Başkanına «Başkan», 
Madde 3/41. — Millî ekonominin ihJtdyaçları, petrol varlığının korunması ve sahanın verimi 

nazara alınarak petrol dairesince her bir kuyu itibariyle ekonomik olduğu kabul ve -tespit edilecek 
24 saatlik verime «İktisadî miktarda petrol», 

Madde 3/42. — iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyette bulunmak üzere kurulan ve kuru
luş kanunlarında petrol ameliyelerinde ve petrolle ilgili diğer f aaiiyetlerde bulunmaMa görevlendi
rilen, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz kamu teşebbüslerine «Kamu İktisadî Teşeb
büsü», 

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştik : 
Madde 6. — Bir müsaadeye, arama ruhsatnamesine veya işletme ruhsatnamesine, Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan Kamu ik sadî Teşjebbüsü veya tâoir sayılan tüzel kişiler 
ile yabancı devlet mevzuatına göre tacir sayılan tüzel kişiler (kolektif veya adi komandit şirket
ler hariç) sahip olabilir. 

Belge aJJma hakka münhasıran Kamu iktisadî Teşebbüslerine aittir. 

MADDE 4. — 6326 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

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

MAI>DE 5. — 6326 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 17. — Bu kanunun ve petrol mahsul' ari ile ilgili diğer mevzuatın tatmM ile görevli 

katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir 
petrol dairesi kurulmuştur. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 18. — 1. Petrol Dairesi bir başkanın idaresi altında merkez teşkilâtı şe, merkez dı

şında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 
a) Petrol Dairesi Merkez Teşkilâtı Başkanın idaresi altında ilişik (1) ve (2) mımaralı kadro 

cetvellerinde gösterilen başkan yardımcıları ile müşavirler, başmühendis, mühendisler, kimya mü
hendisleri, jeologlar, jeofizikçiler, uzmanlar, müşavir avukatlar, müdürler, kontrolörler ve diğer 
memurlardan terekkübeder. 

b) Bölge teşkilâtı ise, merkez teşkilâtına bağlı olup başkanın teklifi ve bakanm onayı üe mü
nasip yerlerde kurulur. Her bölge müdürlüğü bdr petrol mühendisi veya jeologun jjdaresi altında, 
jeologlar ve mühendislerle teknisyen ve memurlardan teşkil olunur. Bölge teşkilâtı ile ilgili per
soneli, bu kanuna bağlı (3) numaralı kadro cetvelrıde gösterilmiştir. 
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2. Yukardaki fıkrada yazılı olanlardan Başkası, başkan yardımcıları, müşavirler, uzmanlar, 
mühenjdisler, jeologlar ve jeofizikçilerin sözleşme ile çalıştırılmaları caizdir. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 19/1. — Başkan, bakanın, inhası üzerine müşterek kararla tayin olunur. 

MADDE 8. — 6328 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

23. — 1. Petrol Dairesinin gelirleri, 
a) Petrol hakla sahiplerinin ödeyecekleri Devlet baklanmian, 
b) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlardan tsrekkübedor. 
2. Birinci fıkranın (a) bendinde yazılı gelirler her yıl genel bütçe kanununa bağlı (B) işa

retli cetvelde gic'is'terilerek, bunun Peitrol Dairesfoia masraf larını karşılamaya yetecek miktarı adı-
geçen idareye ödenmek üzere Maliye Bakanlığı masraf bütçesine tahsisat olarak konulur. 

MADDE 9. — 6323 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla deği^irölmiş bulunan 24 ncü maddesi
ne aşağıdaki yazılı 3 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 24/3. — Petrol hakkı sahibi Kamu iktisadî Teşebbüsleri bakının göstereceği lüzum 
üzerine petrolle ilgili ince'lemelerie peitrol ameliyatının denetiminde Petrol Dairesin© yardımcı 
olmakla yükümlüdür. 

MADDE 10. — 6326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 26. — Bu kamunun hükümlerine gıöre iktisaıbedilmiş veya ediiılebiîecek olan bilcümle 

haklarda müracaat veya haksahipleri aramada çıkacak iıh'fci'laüîarın Peitrol Dairesi tarafımdan mü
zakere ve suüh yoıIu ile halîıine çalışılır, ihtilafın halline imkân bulunamadığı takdirde ihtilaflı 
konu bakam inltikal ettirilir. 

MADDE 11. — 6326 sayılı Kanunum 27 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşaği'daM şeMMe değiş
tirilmiştir : 

Madde 27/1. — Bakan ve balkan bu kanunun kemlileri verdiği görevleri yaparken lüzumlu 
gördükleri her türilü soruşturmayı yapmaya, delilleri tetkike ve soruşiturimayla ilgili petrol müesse
selerinin bütün işlem, hesap ve kayıtlarımı tehlike ve petrol arMliyatı ve tesisatını muayeneye yet-
kiliıdiîie<r. 

MADDE 12. — 6326 sayılı Koaıunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya Petrol Dairesinden suCıhen haHedÜlemediği 

kaydryle imtikal eden ihtilâflar hakkında en geç 90 gün icln.de karar verir. 

MADDE 13. — 6338 sayılı Kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şeldilde değiştirilmiştir : 
Madde 31. — Bu kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danıştayda dava açmak müddeti 

kararların tebliğ* tarihinden itibaren otuz gündür. 

MADDE 14. —- 6326 sayılı Kanunun 32 nci maddöiinin 1 nci fıkrai3i aşağıdaki şeMSde değişıti-
rilmiştir : 

Madde 32/1. — Kesinleşerek Resmî öaızetede ilân edilmedikçe Petrol Dairesdnin. hiç bir karan 
tatlbsük olunamaz. Ancak, Petrol Dairesinin ciddî yahut giderilmesi mümkün olmayan zarar doğu
ran veya doğuralbileeeık olan fiilleri ve israf hallerimi önleyen kararlan- ile bir petrol hakkı üzerin
de tesiri almayan kararları bu hükıne tabi değil lir. 

MADDE 15. — 6325 sayulı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 33. — Petrol kukla sahibinin talebi üzeıiine Petrol Dairesi müsaade, arama ruhsatnamesi, 

işletene ruhsatnamıeısi veya belgenin ifasını emret'iği veya kanunca yapılmtası gerekli petrol ameli
yatını, muhik ve mâkul sebeplerin mevcudiyeti halinde 6 ay süre ile uzatabilir. Uzatma sebeplerinin 
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ortadan kalkması veya bunların tamamen veya kısmen varidoflmadığının anlaşılması halinde Pet
rol Dairesi verilen menli kısaltabffir veya büsbütün kaldırabilir. Yapılan temditler arama ve işlet-
ma ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göre tespit edilmiş bulunan azamî müddetinin uzatıl
masını gerektirmez. 

121 ndi madde hükmü saklıdır. 

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

38/1. — g) Müsaadeye taalluk edenler haricolmak üzere müracaatlar hakkında verilen ka
rarları, 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi 4 ncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 39/4. — b) Ancak bu kanunu muvakkaten 1 nci maddesinde tadadedilen evrakın tas
dikli suretlerinin şirketin iktisabettiği petrol hakkının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içinde Petrol Dairesi vasitasiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdi edilmesi lâzımdır. 

MADDE 18. — 6326 sayılı Kanunun 40 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 40. — 1. Petrol sicilline tescil edilmiş ikame&gâhta mümessile yapılan tebligat, petrol 

hakkı sahibine yapılmış sayılır. 
2. Adres veya ikametgâhta vukuibulan değişiklik hemen bildirülmediği ve yenisi de tebliğ 

memurunca tespit edilemediği takdirde, teblğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın 
kapışıma, diğer nüshası da Petrol Dairesinin herkesçe görülebilecek bir yerine asılır ve esM adre
sin kapısına talik tarihi, tebliğ tarihi sayılır. 

Bundan sonraki tebliğler yeni adres bildirilmediği müddetçe, yalnız Petrol Dairesinin herkesçe 
görülebilen yerindeki ilân tahtasına ta lk suretiyle yapılır. 

3. Adres veya ikametgâh gösterilmemişse, her türlü tebligat, tebliğ evrakı Petrol Dairesince 
herkesçe görülebilecek bir yerde 96 saat asılı bulundurulmak suretiyle yapılır. 

4. Yukardaki haller dışında Petrol Dairesince bu kanuna göre yapılacak her türlü tebligat 
hakkında, tebligat kanunu hükümleri caridir. 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 42/1. — Bu kanunun tatbikatı ile vazifeli olanlar, bunların mümessilleri petrol ameliya
tını, ameliyat esnasında elde edilen verileri ve numuneleri, bilcümle vesaiki ve muhasebe kayıtları
nı teftiş ve kontrol etmeye ve lüzumlu gördükleri verileri ve numuneleri ve her hangi bir kaydım, 
hesabın, raporun ve vesikanın suretini almaya ve petrol ameliyatının normal seyrini aksatmaksızın 
muayene ve tecrübeler yapmaya salahiyetlidirler. 

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 43 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 43/1. — Bu kanun hükümlerine göre vazifeli kimseler görevleri dolayısiyle öğrendik
leri petrol ameliyesine ait sırlarla malî ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik mahiyetteki sırlan, 
petrol hakkı sahibinin rızası olmadıkça petrol hakkının devamı müddetince gizli tutmakla mü
kelleftir. 

Petrol hakkı sahibinin petrol sanayiinin her safhasında elde ettiği tecrübe ve yaptığı muamele 
ve kurduğu iş münasebetleri ve benzerlerini ilgilendiren ve yalnız petrol hakkı sahibi ve birlikte 
çalıştığı kimselerce bülinen ve umuma veya herhalde ilgili petrol sanayii kolunda çalışan müte
şebbislerin büyük çoğunluğuna malûm olmayan her türlü teknik, ticarî ve malî bilgiler sır teş
kil eder. Vergi Usul Kanunundaki özel hükümler saklıdır. 
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2. Umumî mahiyetteki teknik, malî ve jeolojik bilgilerle, kuyu yerleri, sondajcı kesitleri, mu
hafaza boruları kayıtları ve umumî istihsal ve satış rakamları sır sayılmaz. 

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 45/2. — Bir bölge Bakanlar Kurulu karan ile tamamen veya kısmen aramaya veya işlet
meye açılabilir veya açık bir saha tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantısını 
teşkil eden ve Türk karasuları dışındaki sularda arama veya işletme ruhsatnamesi verilmesine 
mani teşkil etmez. 

Denizlerde arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesinde ve bu rulbsaJtlarla ilgili süreler ve mü
kellef iyeitler konuşumda uygulanacak hukukî rejıim Bakanlar Kurulu tarafımdan tespit olunur. 

4. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni ile petrol ame
liyatı yapabilir. 

MADDE 23. — 6326 sayılı Kanunun 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 50/4. — Bir keşfi müteakip işletme ruhsatnamesi talebinde bulunmak haklarını verir. 
Şu kadar ki, verilecek arama ruhsatnamesine kanunun maksadına uygun şekilde ameliye ile 

ilgili kayıt ve şartlar konabilir. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 52. — Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden fazla hükmî şahıs tarafından 

arama ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaatlar ihtilaflı sayılarak bu Kanunun ihtilâfların hal
line ait hükümleri dairesinde muameleye tabi tutulabileceği gibi, icabında ihtilaflann halline ait 
kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gidilmeden de bir petrol hakkı iktisabı için yapılan bir ta
lebin kabul veya reddedilmesinde nazara alınması gereken kıstaslara göre bir tercih yapılmak su
retiyle karar verilebilir. 

121 nci madde hükümleri saklıdır. 

MADDE 25. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 53 ncü madde
sine aşağıdaki şekilde 4 ncü ve 5 nci fıkralar eklenmiştir : 

Madde 53/4 Kanunî süresi sona eren veya terkedilen bir arama ruhsatnamesinin kapsadığı ara
ma sahası için aynı hükmî şahıs tarafından bir yıl geçmedikçe yeniden müracaatta bulunulamaz. 

5. 121 nci madde hükmü saklıdır. 

MADDE 26. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 55 nci mad
desi aşağıdaki şekilde dğeiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 5 nci fıkra eklenmiştir : 

Madde 55/1 Bir arama ruhsatnamesinin müddeti 3 yıldır. 
2. Bir bölge dahilinde arama sahalannm her hangi birinde bu kanun hükümlerine riayet 

etmek suretiyle, hüsnüniyetle aramaya devam eden bir arayıcının o bölgedeki arama ruhsatname
leri müddetleri 2 yılı aşmamak üzere uzatılabilir. 

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

4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir keşif yaptığı takdirde; Petrol Dairesi, 3 yılı aş
mamak üzere, arayıcının petrollü araziyi tespit etmesine imkân verecek kâfi bir zaman için ruh
satname müddetini uzatır. 

5. Yukarıda belirtilen sürüler deniz aramalarında yüzde elli oranında artmlabilir. 

MADDE 27. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 56. — Arayıcı her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle mükelleftir. Bu mükellefi
yet devredilemez, 
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Devlet hakkı arama şahsının hektarı başına yılda 
1, 2, 3 ncü yıllar için 4 
4 ve 5 nci yıllar için 8 
6 ve 7 nci yıllar için 12 
7 nci yıldan sonra her yıl için 16 Liradır. 
121 nci madde hükmü saklıdır. 

MADDE 28. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci madde
sinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 58/1 Arayıcı aynı bölgeye dahil arama sahalarının her hangi birinde o bölgeye mü
teallik en eski ruhsatnamesinin tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde arama sondajına başlama
ya mecburdur. Bu müddet Petrol Dairesince en çok 1 yıl uzatılabilir. 

2. Bir bölgedeki arama sahalarından birinde bir keşif yapan arayıcı, keşfi takibeden 1 yıl 
içinde aynı bölgedeki diğer bir arama sahasında ve yine bu keşiften itibaren S yıl için de de o 
bölgedeki mütebaki arama sahalarında arama sondajına başlamaya mecburdur. 

121 nci madde hükmü saklıdır. 

MADDE 29. — 6326 sayılı Kanunun 59 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 59. — Bir arama sahasında yapılan bir keşiften sonra arayıcı, aksine haklı bir sebep 

bulunmadıkça, sahayı tespit etmek ve inkişaf ettirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulunan pet
rolü istihsal eylemekle mükelleftir. 

Bu takdirde arayıcı, petrol ameliyatı, malî mükellefiyetler ve istihsal olunan petrol bakımın
dan bir işletmecinin bilcümle mükellefiyetlerine tabidir. 

MADDE 30. — 6326 sayılı Kanunun 60 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 60. — Bir işletme ruhsatnamesi işletmeciye bu kanun hükümlerine tabi olmak kay-

dıyle, hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe, ilgili bulunduğu sahada petrol aramak, inkişaf et
tirmek, istihsal etmek ve nakletmek haklarını verir. 

İşetmeci petrol boru hattı ve tasfiye ameliyeleri hariç belge almakla yapılması mümkün olan 
diğer ameliyeleri yapmak hakkını haizdir. 

MADDE 31. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 63 ncü mad
desine aşağıdaki 4 ncü fıkra eklenmiştir : • 

Madde 63. — 4 ncü işletme ruhsatnamesi talebeden arayıcı ruhsat talebine işletme sahasının 
geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili bir programı ekler. Petrol Dairesi bu programı petrol sanayiinin 
icaplarına ve Türkiye ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yapılmasını isteyebilir. 

MADDE 32. — 6326 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 64. — üzerinde arama veya işletme hakkı bulunmayan bir saha işletme ruhsatnamesi 

mevzuu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ve bu kararda tespit edilecek esaslar dairesinde an
cak petrol hakkı sahibi Kamu iktisadî teşebbüslerine devredilebilir. 

MADDE 33. — 6326 sayılı Kanunun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 65. — Bir işletme ruhsatnamesinin müddeti yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 

yıldır. 
Vecibelerini tamamen yerine getirmiş olan bir işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsatna

mesi Petrol Dairesi tarafından millî menfaatlara teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu ölçüsün
de ve toplamı 10 yılı geçmemek üzere temdit edilebilir. 

MADDE 34. — 6326 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 67. — Bir işletmeci işletme ruhsatnamesinin yürrülük tarihinden itibaren altı ay zar

fında gerekli inkişaf sondajlarına başlamaya ve o zamana kadar yapılandan daiha geniş ölçüde 
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olmak üzere her petrollü araziyi hüsnüniyetle tayin ve inkişaf ettirmeye, bunlardan gerekli mik
tarlarda petrol istihsaline, bu petrol için pazar aramaya ve onu satmaya mecburdur. 

MADDE 35. — 6326 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68/1 işletmeci işletme ruhsatnamesinin alınmasından başlayarak bir yıl içinde işletme 
sahasından iktisadî miktarda petrol istihsal etmediği takdirde Petrol Dairesi kendisine iktisadî 
istihsal şartlarını da gözönünde tutarak 90 gün süre verir, işletmeci bu süre içinde de iktisadî 
miktarda petrol istihsalinde bulunmazsa işletme hakkı düşer. 

2. Bir işletme sahasında yapılan iktisadî miktarda petrol istihsali sonradan durduğu takdirde, 
Petrol Dairesi işletme ruhsatnamesinin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az (90) günlük bir 
süre vererek işletmeciden iktisadî miktarda petrol istihsaline yeniden başlamasını isteyebilir. 
işletmeci bu tebligata rağmen, mücbir sebebolmaksızm, iktisadî miktarda petrol istihsaline başla
mazsa verilen süre sonunda işletme ruhsatnamesi düğer. 

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

MADDE 36. — 6326 sayılı Kanunun 69 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek 2 nci fıkra olarak adlandırılmıştır : 

Madde 69/1 işletmeciler, her işletme sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. 
Bu mükellefiyet devredilemez. Devlet hakkı işletme şahsının hektarı başına yılda : 

1 nci yıl için 15 
2 nci yıl için 20 
3 ncü yıl için 25 
4 ncü yıl için 30 
5 nci yıl için 40 
6 nci ve müteakip yıllar için 50 liradır. 
2. Arama sahasındaki bir keşif dolayısıyleiışletmeci mükellefiyetlerine tabi bir arayıcının 

ödeyeceği Devlet hakkı, arama sahasının yansı için, arayıcı sıfatiyle ödemesi gereken Devlet 
hakkından fazla olamaz. 

121 nci madde hükmü saklıdır. 

MADDE 37. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 78 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 78/1 Bir arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme sahasından istihsal edip depo
ladığı petrolün beşte birini Devlet hissesi olarak ödemekle mükelleftir. Ancak : 

a) Arama ve işletme sahası ile ilgili olarak yapılan arama, inkişaf veya istihsal ameliyelerin
de veya, 

b) Daha çabuk, daha verimli veya nihaî olarak daha büyük istihsal yapmak maksadıyle, aynı 
veya diğer bir hazne tabakasına sevketmek suretiyle kendisi tarafından kullanılan petrolden 
Devlet hissesi ödemez. 

MADDE 38. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 79 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 79. — 1. Arayıcı ve işletmecilerin ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı ve 
hissesi, kendi beyanları üzerine Petrol Dairesi tarafından tahakkuk ettirilir. Devlet hakkı ve 
hissesi tahakkuk ettirildikten sonra maddî delillere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespit olu
nan farklar üzerinden ikmalen Devlet hakkı ve hissesi tarhiyatı yapmaya Petrol Dairesi yetkili 
ve görevlidir. 

İkmal tarhiyatma karşı ilgililerin Bakan nezdinde yapacakları itiraz, ihtilaflı kısmın tahsilini 
durdurur. 
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Bakan kararının taraflara tebliğinden sonra bu karar gereğince tahsil edilecek miktar Petrol 
Dairesince ilgiliye tebliğ olunur. 

İkmalen tarh «dilen Devlet hakkı ve hissesi yüzde yüz fazlası ile alınır. 
2. Devlet hakkı ve hissesi, tahakkukun ilgili bulunduğu takvim yılını takibeden yıldan itiba

ren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı takdirde zamanaşımına uğrar. 
3. Nakden ödenecek Devlet hakkı ve hissesi, Petrol Dairesinin bulunduğu yer vergi dairesine 

ödenir. Devlet hakkı ve hissesinin beyan, tarh, tahakkuk, ödeme usul, şekil ve uzmanı ile ikma
len tarhiyata ait diğer hususlar Nizamnamede gösterilir. 

MADDE 39. — 6326 sayılı Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 80. — Belge, yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline mü

tevakkıf bulunan ameliyeler müstesna olmak ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak 
üzere sahibine bu kanun hükümleri dairesinde faliyette bulunmak hakkını verir. 

Belge süresi 30 yıldır. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 10 yıla kadar uzatılabilir. 

MADDE 40. — 6326 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 82. — 1. iki veya daha fazla müracaat veya bir müracaatla bir belge veya bir ara
ma veya işletme ruhsatnamesi; 

a) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamının münhasıran veya biri biri ile telif olunamaya
cak şekilde istimalini tazammun ediyorsa; 

b) Aynı ihtiyacı temine matuf aynı hizmeti istihdaf ediyorsa; 
c) Boru hatları güzergahları biribirine tedahül ediyorsa; 
İhtilâflı sayılarak bu Kanunun ihtilafların halline ait hükümleri dairesinde muameleye tabi 

tutulabileceği gibi, icabında ihtilâfların halline mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gi
dilmeden, belge iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddinde gözönünde tutulması gere
ken kıstaslara göre bir karar da verilebilir. 

MADDE 41. — 6326 sayılı Kanunun 86 nci maddesine aşağıdaki şekilde bir fıkra eklenmiş ve 
mevcut hüküm 1 nci fıkra olarak adlandırılmıştır : 

Madde 86/2 Petrol hakkı sahibi, petrol ameliyeleri dolayısıyle kullanma hakkının taallûk et
tiği gayrimenkule veya bunun üzerindeki tesisler ile civarındaki gayimrenkul veya tesislere yap
tığı zararı, kusur olup olmamasına veya yapılan zararın önceden tahmini mümkün bulunup bu
lunmamasına bakılmaksızın tam olarak tazmin etmekle mükelleftir. 

Bundan doğan tazminat alacakları haksız fiiller hakkındaki zamanaşımına tabidir. 

MADDE 42. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 87 nci mad
desinin 1 nci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 87. — 1. Bir petrol hakkı sahibi, arama, işletme veya belge sahasında veya civarında 
petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi hususî mülkiyet mevzuu ise, 
anlaşma veya istimlak yoluyle, arazi sahipsiz ise, arama ruhsatnamesine, işletme ruhsatnamesine 
veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisabedebilir. 

Anlaşmaya dayanan kullanma hakkı 3 yıldan fazla sürdüğü takdirde hususî mülkiyet mevzuu 
arazinin maliki de petrol hakkı sahibinden bu arazinin istimlâk edilmesini isteyebilir. 

Ancak, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, petrol hakkı sahibi, hususî 
mülkiyet mevzuu arazinin sahibi ile anlaşmak suretiyle mülkiyetini de iktisabedebilir. 

2. a) istimlâk kararı talep üzerine Petrol Dairesince verilir. Bu karar kamu menfaati ka
rarı hükmünde olup, müteakip muameleler istimlâk Kanunu hükümleri dairesinde cereyan eder. 

MADDE 43. — 6326 sayılı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 92. — Petrol hakkı sahibi arama, işletme veya belge sahasında yahut kullanma hakkına 

sahibolduğu arazide kurduğu veya bulundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüzlerini ve bu te-
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sislerin teferruatı sayılsın, sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşağıdaki maddeler hükümleri 
saklı kalmak kaydiyile her zaman kaldırabilir. 

MADDE 44. — 6326 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

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

b) Petrol hakkı sahibi tarafından açılan veya tesis edilen ve fakat oldukları yerde kullanıl
mayan her hangi bir sondaj veya su kuyusundaki boruları, tanklan, toplama borularını, yakıt 
hatlarını veya petrol boru hatlarını, sökülüp taşınması mümkün ve ekonomik olduğu takdirde Pet
rol Dairesi satınalabilir. Satmalma bedeli tesislerin itfa edilmemiş mukayyed değerlerinden fazla 
olamaz. 

Sökülüp taşınması mümkün ve ekonomik olmadığı için Petrol Dairesince satmalınmayan tesisler 
bulundukları durumda Petrol Dairesine teslim edilirler. 

2. Yukarıda yazılı tesisat ve (malların petrol hakkı sahibi tarafından kaldırılabllimesii evvelâ 
Petrol Dairesine bunları satınalıp alamayacağını bildirebilimıesi için en az 60 günlük bor mehili 
verilmesi ve Petrol Dairelinin de bu malları satınlalacağını verilen mehil içinde petrol hakkı sa
hibine tebliğ etmemiş olması halinde ımümiklündür. 

MADDE 45. — 6326 sayılı Kanunun 95 nci /maddesinin 1 nci fıkrası ile aym maddenin 6558 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci fıkrası aşağıdaki şetailde değiştirilmiş ve maddeye 
3 ncü fıikra eküetnımliştir: 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, resim, harç kanunları ile 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve tanların ek ve tadillerine ve bunlar yerine ikadan olacak ka
nunlara taMür. 

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

3. Bu kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile birlikte umumî hükümlere tabi diğer faaliyetler
de bulunan petrol hakiki sahihleri, petrol ameliyelerine müteallik faaliyetleri için ayrı serlmaye 
tahsis eder, bu miahüyelftteikli muamelelerini •tefriketmek üzere ayrı kayıt ve muhasebe tutar ve 
petrol ameliyeflerMn netice hesaplarını diğer faaliyetlerin netice hesaplarına karıştırmaksızın 
ayrı bir beyanname Be bildüriMer, Petrol ameliyelerinden mütevellit neticeler müsîfeakilen ver-
gilendiriilıir. 

MADDE 46. — 6326 sayılı Kanunun 96 nci maddesi hükmü kaldırılmış ve yerime aşağıdaki 
hüküm 96 nci madde olarak konulmuştur : 

Madde 96. — 5422 sayıli Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi 1 nci fıkrasındaki is
tisna ile ilgili hükümler petrol ve petrol mahsullerinden elde edilen gelir ve ^kazanda uygulan
maz. 

MADDE 47. *— 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 97 nci mad
desi hükmü bu (maddeden çıkarılmış yerine aşağıda yazılı hüküm 97 nci madde olarak adlandırıl-
mışlür: 

Madde 97. — 4522 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi gereğince kurum ka
zancının tespitinde mükellefler tarafından hâsılattan indirilebilecek giderlerden başka petrol hak
kı sahipleri aşağıdaki indiıriımleri de yapabilirler: 

1. Petrol hakkı sahibi kurumların ödedikleri Devlet hak ve hisseleri, 
2. Petrol hakkı sahıiibi ikurumlann ellerindeki sahanın terk edilmesi gereği olarak terk ettik

leri iktisadî kıymetlerin henüz itfa edilmemiş bakiye değerleri, 
3. Petrol hakkı sahibi ikurumlann aîkrtâfleştirm'ediikleri arama giderleri, sondaj ferU giderleri 

ve iktisadî miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri veya bu giderlerden aktifleştıiri-
lenlerin Vergi Usul Kanununa göre tespit edifen itfa payları. 
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MADDE 48. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 98 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 98. — Peıtrol hakkı sahiilbi kurumların iktisadî kıymetleri 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununum 3 ncu kitabında yer alan değerleme hükümlerine göre değerlentmelkle beraber, bu kurum
ların aktif leştirddği ve bu kanunda tarifleri ve esasları belirtilen arama giderleri, sonidaj fer'i gi
derleri ve iktisadî miktarda verdimi olmayan kuyuların açılma giderleri mukayyet değerleri ile 
değerlenir. 

Bu değerler bu işler içiin yapılan gerçek giderlerden fazla olamaz. 
Bu giderlerin akbifleştirillmesi ihtiyaridir. Tercih hakkı bu gruba dâhil masrafların yapıldığı 

ilk döneme ait vergi beyaımnıamesinde kullanılır. 

MADDE 49. — 6326 sayılı Kanunun 999 ncu maddesi hükmü kaldırılmış ve aşağıdaki hüküm 
99 ncu madde olarak aJdlandırılımıştır : 

MaJdde 99. — Petrol hakkı sahibi tamfmdanaktifleştirilen arama giderleri, aondaj fer'i gider
leri ve iktisadî miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderlerinden, iktisadî kıymetin ma
liydi ile bu iktisadî kaiylmetin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile ilgili masraflar 
amortiismaın yolu ile 'diğerleri iaef; rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit 
olunacak esaslara göre itfa olunur. 

MADDE 50. — 6326 sayüı Kanunun 6558 sayılı Kanunilıa değiştirilmiş bulunan 112 nci mııad-
djenin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve konmuş bulunan 2, 3 
ve 4 mcü fıkraları aşağıdaki şekiüıde değiştirilmiştir: 

Madde 112. — Petrol hakkı sahibi bizzat veya bir mümessili veya Petrol Dairesince kabul 
edilmiş bir müteahhidi vasıitasıyle Türkiye'ye kendi petrol ameliyatı için Petrol Dairesince lüzum
lu görülen ve Türkiye'den temini mümkün bulunmayan malzemeyi bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 25 sene müddetle gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak it
hal öder. 

Bir malzemenin Türkiye'den gerekli zaman ve miktarda temini imkânı olup olmadığı Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca tayin olunur. 

2. Petrol hakkı sahibi 1 nci fıkra hükmüne istinaden hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe 
kendi petrol ameliyatı için lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan 
hampetrolü piyasa fiyatı üzerinden, gümrük ve diğer ithal vergi resimlerinden muaf olarak ithal 
edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest rekabet emsal fiyatlarını 
gözönünde bulundurarak tespite yetkilidir. 

3. Yukardaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden petrol ameliyatında kullanılmak üzere başka bir petrol 
hakkı sahibine Petrol Dairesinin müsaadesi ile devri halinde de devam eder. 

4. İkinci fıkra mucibince ithal olunan petrolden imâl edilen petrol mahsulleri ile petrol ame
liyatında kullanılmak üzere diğer bir petrol hakkı sahibinin devredilen malzemeler hariç, güm
rük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithâl edilmiş olan malzeme, doğrudan doğ
ruya veya petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak veya 
satılmak üzere devredildiği takdirde, devir tarihinde yürürlükte bulunan gümrük kanunu ve 
tarife cettvellerindeki hüküm ve şartlar dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi 
tutulur. Şu kadar ki; petrol ameliyesi yönünden işe yaramayan malzeme için Petrol Dairesinin 
teklifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarının tasvibi ile bu hükme istisna tanınabi
lir. 

MADDE 51. — 6326 sayılı Kanunun 115 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 6558 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Madde 115. — 1. Petrol hakkı sahibi Maliye Bakanlığına ve Petrol Dairesine müracaatla 
ödenmesi gereken, fakat henüz ödenmemiş bulunan her türlü vergi ve resim, harç, DevM hak
ları ve hisselerinin ödenmesi için gereken meblâğı hariç tutmak şartıyle; 

a) Türkiye^de petrol ameliyalerinden başka kaynaklardan elde ettiği nakdî fonlarla buna ait 
hakların bu kanuna ve Vergi Usul Kanununa göre tespit edilecek sermaye mevcutları esasından 
ibaret değerini aşan kıısmı hariç olmak üzere nakdî fonlarla buna müteallik haklarını, 

b) Türkiye^de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç bırakmak 
suretiyle sermaye mevcutları esasına dâhil diğer kıymetleri nakden veya aynen, 

Vergiden muaf olarak harice transfer edebilir. 
Şu kadar ki, ayın olarak gelen sermaye yine aynen çıkarılacak durumda ise ayın olarak çıka

rılır. iktisadî kıymetlerin yurt içinde veya yurt dışında satış veya devrinden doğan lehte fark
lar blokedir. Bedel yurt dışında alınmışsa fark döviz olarak Türkiye'ye getirilip ve bloke he
saba alınır. 

2. Petrol hakkı sahibi Maliye Bakanının müsaadesi ile petrol ameliyelerinden başka kaynak* 
lardan elde edilmiş iktisadî kıymetleri harice transfer ederek bunların karşılığında Türkiye'deki 
petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere hariçten nakit, hizmet, malzeme veya diğer bir iktisadî 
kıymet getirebilir. 

Bu suretle harice transferine müsaade edilen iktisadî kıymetler karşılığında hariçten^ temim 
edilen nakit, hizmet, malzeme veya diğer iktisadî kıymetler petrol hakkı sahibince Türkiye'de 
petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde edilmiş sayılır. 

3. «Petrol hakkı sahipleri, ithal edilmiş müseccel sermayelerine mahsuben her zaman, kâr 
transferleri için ise ancak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesini takibeden bir ay içinde 
transfer talebinde bulunabilirler.» 

Müddetinde yapılmayan transfer talepleri gelecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi süresini ta
kibeden bir ay içinde yapılabilir. ' 

MADDE 52. — 6326 sayılı Kanunun 116 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 0958 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 116. — 1. Petrol ameliyelerinde kullajnılmak üzere Türkiye'ye ithal edilmiş olan nak
dî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden malzeme veya 
diğer iktisadî kıymetlerin değeri, ithalâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithal tarihinde 
cari resmî kambiyo kuru üzerinden tespit edilir. 

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

3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri üzerine Maliye Bakanlığı ile Petrol Dairesi tara
fından dövizin cinsi hakkında verilecek kararda, petrol hakkı sahibinin ve transfer edilecek ikti
sadî kıymetlerin hangi memlekete mensubolduklan hususu ile diğer ilgili hususların yazılması 
şarttır. 

Hilâfına delil mevcut bulunmadıkça, nakdî fonlar ile buna müteallik haklar da dâhil olmak 
üzere transfer edilecek iktisadî kıymetler, karşılığınde elde edildikleri kıymetlerin memlekete it
hal tarihlerindeki sıraya göre transfere tabi tutulur. 

Yukardaki esaslara göre değeri tespit edilmiş nakdî fonlar ve buna müteallik halklarla sermaye 
mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden diğer iktisadî kıymetlerm transferi ithal tarihin
de cari olan resmî kambiyo kuru üzerinden yapılır. 

Bunların dışında kalanlarla bu madde değişikliğinin yürürlüğünden sonra ithal edilen serma
yeye mahsuben yapı:acak transferler, transfer tarihinde carî olan resmî kambiyo kuruna tabidir. 

MADDE 53. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 118 nci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Madde 118. — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanun ve bu kanunun ek ve 
tadilleri ite bu kanuna dayanılarak çıkarılan kararname hükümleri ve bu hususa ait diğer kanun 
ve kararnameler, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere petrol hakkı sahiplerine de tatbik olu
nur. 

MADDE 54. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 120 nci mad^ 
deşindn 1 nci fikrası ile 6558 sayılı Kanunla ilâve edilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 120. — 1. işletmeciler ve belge sahipleri istihdam öttükleri yabancı şahıslar sayısının 
yüzde yirmibeşinden aşağı sayıda olmamak üzere Türk vatandaşlarının (Devlet memurları hariç) 
petrol ameliyelerinin her safhasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı memleketler
de veya Petrol Dairesince uygun görüldüğü nispette Türkiye'deki ilmî veya meslekî kurum veya 
işletmelerde eğitim ve staj görmelerini masraflarını üzerlerine almak suretiyle temin ederler. 

3. Bu suretle eğitim ve staj görenler masraflarını üzerine alan petrol hakkı sahiplerine karşı 
mecburî hizmet veya iş mükellefiyeti ile bağlı değildirler. 

Yukarda yazık hükümler Devlet memurları hakkında uygulanmaz. Ancak Petrol Dairesindeki 
müşavirler, uzmanlar ve teknik elemanlar petrol ekonomüsi ve petrol tekniği konusunda ihtisas 
kazanmak üzere Bakanlıkça en az (1) yıl süre ile yurt dışına gönderilebilirler. 

MADDE 55. — 6326 sayılı Kanunun 121 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacağı petrol ameliyatı, 
Madde 121. — 1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafımdan yapılmakta olan bilcümle 

petrol ameliyatı, bu ameliyata mahsus teçhizatı ile birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek esaslar dairesinde devredilir. 

2. a) Petrol hakkı sahibi Kamu iktisadî Teşebbüsleri bu kanunun 33 ncü maddesi, 46 nci 
maddesi, 46 nci maddesinin ikinci fıkrası, 53 ncü maddesi, 58 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, i 
61, 68, 74, 75 ve 80 nci maddelerinin sınırlayıcı hükümlerine tabi değildirler. / 

ıb) Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel teşebbüs tarafından müracaatta bulunan bir arama I 
sahasının tamamına veya bir kısmına işbu müracaatın ilânını takibeden 15 işgünü içerislinde 
İktisadî Teşebbüsleri tarafından müracaat edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uygulanmaz. 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin müracaatı öncelik kazanır. 

Karasuları dışında arama ruhsatı iktisabı için yapılan müracaatlarda da bu hüküm uygula
nır. 

c) Petrol hakkı sahibi Kamu iktisadî Teşebbüsleri bu kanunun 56 nci ve 69 ncu maddelerimden 
öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

d) Kamu iktisadî Teşebbüsleri . sahiboldukları arama ve işletme ruhsatnamesi sahalarında ken
di nam ve hesaplarına arama ve işletme yapmak veya yaptırmak zorundadırlar. Ancak iktisadî 
ve teknik ihtiyaçlarla, bulunacaJk petrolden pay vermek suretiyle özel teşebbüsle anlaşmalar ya
pabilirler. Bu anlaşmalar Bakanlar Kurulunun tasdikinden sonra yürürlüğe girer, petrol siciline 
tescil edilir ve Petrol Kanunu hükümlerine tabi olur. Bu hak hiçbir suretle ruhsatnameye ortak
lığı gerektirmez. 

MADDE 56. — 6326 sayılı Kanunun 124 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkraları aşağıdaki seki
de değiştirilmüştir : 

Madde 124. — 1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar 500 liradan 1 000 li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan gayrı 
petrol ameliyatı yapanlar, 5 000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan al
tı aya kadar hapis veya her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 777) 



İYEADDE 57. — 6326 sayılı Petrol Kanununun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 125. — 1. Bu kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tespit olu
nacak bir müddet içinde durdurması için Petrol Dairesi tarafundan emir verilir. Bu müddetin so
nunda israf veya tehlikeli fiil devam ederse, de/am ettiği her gün için failleri 500 lira ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

2. Yukarda yazıih fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabul olmayan bir hasar meydana gel
mişse, failleri hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası-veya fiilin devam ettiği her gün 
için 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya bu cezalardan her ikisine birden 
hütaolunur. 

MADDE 58. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 132 nci madde
sinin 1 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 132. — 1, • Petrol hakkı sahibi, bu ka-rıuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararname 
ve emirlere veya müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgede yazılı, şartlardan her
hangi birime riayet etmediği takdirde Petrol Dairesi, kendisine 90 gün zarfında bunlara riayeti 
aksi takdirde verilen müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge ile ilgili ameliyelerin 
muvakkat bir müddet içinde durdurulabileceğini veya doğrudan doğruya fesih müeyyidesinin uy
gulanacağım ihbar eder. Bu ihtara rağmen 90 günlük sürenin hitamında petrol hakkı sahibinin 
riayetsizliği devam ederse Petrol Dairesi ameliyeyi 90 günden az ve 180 günden çok olmamak üze
re muvakkaten durdurabileceği gibi müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya bel
genin doğrudan doğruya feshi için bakana teklifte bulunabilir. 

3. Aralma veya işletme ruhsatnamesi veya belge sahibi* kanunun 13, 57, 58, 59, 67 veya 85 nci 
maddeleri ahkâmına riayet etmediği takdirde, hakkında muvakkat durdurma tedbirine tevessül 
edilmeksizin, 90 günlük mehil verilmek suretiyle doğrudan doğruya fesih müeyyidesi uygulanır. 

4. Fesih kararı Petrol Dairesi Başkanının teklifi üzerine, Bakan, muvakkat durdurma ka
rarı ise Petrol Dairesi Başkanı tarafından verilir. 

MADDE 59. — 6958 sayılı ve 6987 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan 6326 saydı Kanu
na aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK-MADDE — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 6558 
ve 6987 sayılı kanunlarda «tcra Vekilleri Heyeti», «Vekil», «Vekâlet», ve «Reis» tâbirleri, sırası 
ile «Bakanlar» Kurulu, «Bakan», «Bakanlık» ve «Başkan, nci kıismın 1 nci bölüm başlığı «Personel 
eğitimi» aynı kısmın 2 nci bölüm başlığı «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacağı petrol ameliyatı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 60. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 37 nci fıkram, 16 nci maddesi, 6987 sayılı 
Kanunla değişik 22 noi maddesi, 27 nci maddesinin 4 ncü fıkrası, 28 nci madde, 29 ncu madde, 
38 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d), (f), (i) bentleri, 51 nci maddenin 4 ncü fıkrası, 76 nci 
maddenin ikinci fıkrası, 100 ncü madde, 6558 sayılı Kanunla değişik 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107 nci maddeler, 108 nci madde, 6987 sayılı Kanunla değişik 109, 110 ncu maddeler, 6558 sayılı 
Kanunla değişik 111 nci madde, 121 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ile 6 nci kısmındaki 1, 2, 
3, 4, 5 ve 6 nci bölüm başlıkları kaldırılmıştır. 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen arama ruhsatnameleri
nin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin ta
mamen veya kısmen devri halinde de hüküm böyledir. Şu kadar ki, sözü geçen müddetlerin geri 
kalan kısmı, bu kanunun arama ruhsatnameleri için tâyin ettiği müddeti aşamaz. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce keşif yapan bir arayıcıya 
Petrol Kanunumun 55 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince tanınmış olan 
mülddelt bu kanunun yürürlüğünden itibaren 3 yılı aşamaz. 

- GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 58 nci maddesi gere 
ğince işlemeye başlamış olan müddetler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü geçen 
müddetlerin geri kalan kısmı, bu kanunun tâyin «İttiği müddetlerden uzun ise, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geçmesi ile müddet tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girmeden önce verilen isletme ruhsatnamelerinin 
geriye kalan müddeti bu kanunla tâyin edilen işletme ruhsatnamesi müddetinden fazla olamaz. 
İşletme ruhsatnamelerinin kısmen veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bulunan işletme 
ruhsatnamesi sahipleri bu kanunun 68 nci maddesinde yazüı müddetlere tabidirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş 
olan zararlar müteakip yıllara devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 
vergilendirme başlığını taşıyan 6 nci kısmıda yer alan hükümleri değiştiren ve kaldırılan hü
kümler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takviım yılı başında yürürlüğe girer. Bu 
kanun yürürlüğünü takibeden takvim yılı başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hükümlerin 
uygulanmasına devam edilir. 

MADDE 61. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 62. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Petrol Dairesi Başkanlığı kadro cetveli 

Merkez Teşkilâtı No. 1 

Petrol Dairesi Başkanlığı kadro cetveli 

(Yemidlem ihdas ©dilemler) 

Petrol Dairesi Başkanlığı kadro cetveli 

Bölge Teşkilâtı No. 3 

Bölge Müdürü (İhtisas mevki) 
Petrol Mıühendisi (İhtisas mevki) 
Jeolog (İhtisas mevki) 

2 
2 
2 

3 
4 
4 

Teknisyen 
Memur 

Görevin çeşitleri 

Başkan 
Başkan Muavini Teknik 
mevki) 
Başkan Muavini İdarî 
mevki) 
Teknik Müşavir Jeolog 
mevki) 
Teknik Müşavir Mühendis 
mevki) 
Başmühendis (İht. (mevki) 
Mühendis (İht. mevki) 
Mühendis (İht. mevki) 
Jeolog (İht. mevki) -
Jeofizikçi (İht. mevki) 

A( 

(İht. 

(İht. 

(İht. 
'-

(İht. 

Kimya Mühendisi (İht. mevki) 
Hukuk Müşaviri (İht. mevki) 
Müşavir Avukat 
İdarî ve Malî İşler Müş. 
ınıevkı) 

(İht. 

Tarif ve İst. Müşaviri (İht. mevki) 

let 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Derece 

1 

2 

2 

2 

2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 

3 
3 

Görevin çeşitleri 

Petrol Sicil Müdürü 
Petrol Muamelât Müdürü 
Akaryakıt Müdürü 
Akaryakıt Müdür Yardılmcısı 
Muhasebe Müdürü 
Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Petrol Sicil Müdürü Yardımcısı 
Raportör 
Raportör 
Mütercînı 
Devlet hak ve Hise. Tahakkuk 
Kışımı Şefi 
Personel Şefi 
Memur 
Levazım Memuru 
Arşiv Memura 
Evrak Memuru 
Dosya Memuru 
Muhasebe 1. Mümeyyizi 
Muhasebe Mümeyyizi 

Adet 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

Şefi 1 
4 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

Derece 

3 
3 
3 
5 
4 
6 
5 
5 
6 
3 
7 
7 
7 
9 
8 
9 

10-
11 
10' 
11 

Jeolog (İhtisas ımevki) 
Jeofizikçi (İhtisas mevki) 
Kimya Mühendisi (İhtisas mevki) 
Müşavir Avukat 
Dış Münasebetler ve İstihbarat 
Müşaviri 
İktisat Müşaviri (İhtisas mevki) 
Uzman (İhtisas mevki) 

Merkez Teşkilâtı : No. 2 

3 
2 
o O 

1 

1 
1 
4 

3 
3 
3 
4 

3 
3 
o O 

Kontrolörler 
Eğitim Yöneticisi 
İstatistik Eksperi 
Muamelât Müdür Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Mütercim 
Kütüphane Memuru 

12 
1 
1 
1 
2. 
1 
1 
1 

5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
9 
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Cuimhıtriyıeıt Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 35 arkadaşımın, Akaryakıt, anade

po, depolama ve anadepoda satış işlerinin Devlelt elifyle yapılması ve anadepolann devMleştiril-
mıesi hakkında kanun teklifi (2/635) 

Mİ€t Meolisi Başkanlığına 
Akaryakıt anadepo ve anadepoda satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepolann dev

letleştirilmesi hakkında hazırlamış olduğumuz kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
iGereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Giresun Senatörü 
1. Topaloğlu 

Denizli! Senatörü 
H. Atmaca 

Bilecik Milletvekili 
M. Ergül 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Gaziantep Milletvekili 
Ş. Çolakoğlu 

Bundur, Milletvekili 
N. Yavuzkan 

Kars Senatörü 
J3. Atalay 

Kars Milletvekili 
K. Güven 

Zonguldak Senatörü 
M. A. Pestil ci 

Kars Milletvekili 
T. Artaç 

Zonguldak MiIeıtvekM 
A. Güner 

istanbul Milletvekili 
B. Er soy 

Manisa Milletvekili 
M. Erten 

Koraya Milletvekili 
8. Koçaş 

Tabiî Üye 
S. özgür 

Aydın Milletvekili 
M. K. Yılmaz 

Tabiî Üye 
M. Ş. Özkaya 

Adana Senatörü 
M. Yılmaz Mete 

Manisa Milletvekilli 
V. Bakirli 

Aydım Seniatörü 
H. Goral 

Kars Milletvekili 
K. Okyay 

Artvin Milletvekili 
İV. Budak 

Kııışehiııi Milletvekili 
M. Aksoy 

Sakarya Milletvekilli 
H. Uysal 

Trabzon Milletvekili 
A. Şener 

Trabzon Milletvekili 
C. Küçük 

(Bunsa Milletvekili 
•S. Çanga 

İzmir Senatörü! 
N. Mirkelâmoğlu 

Ankara Milletvekilli 
8. Özdenoğlu 

tamir Milletvekili 
K. Önder 

Yozgat Senatörü 
S. Artukmaç 

Kastamonu Milletvekili 
M. Seydibeyoğlu 

Malatya Senatörü 
İV. Akyurt 

İzmir Milletvekili 
C Karagözoğlu 

Çanakkale Milletvekilli 
M. Çalıkoğlu 

Mug Milletvekili 
İV. Neftçi 
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Akaryakıt anadepo depolama ve anadepoda satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepoların 

devletleştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

12 Mart 197i tarihli Muhtıradan sonra kuralan Hükümet Programında; uzun vadeli enerji plân 
ve programlanmasında ve enerjinin emniyet içinde sağlanmasında, stoklar ve kaynakların Dev
letin elinde ve kontrolunda bulunmasının zorunlu olduğu gerekçesiyle akaryakıt anadepo depo
lama ve satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve özel sektör elinde bulunan akaryakıt anadepo-
larmm devldtleştirilmesi öngörülmüştür., 

Hükümet Programında bu prensibin yer almasının nedeni Millî Güvenlik, sanayinin güvenliği 
ve emniyetli çalışma için gerekli olanı akaryakıt stoklarının şimdiye kadar yeterince sağlana
mamış olmasıdır. 

Kıbrıs kilizleri, rafinerilerde yapılan grevler, manian zaman gazyağı, motorin ve Fuel-oıilde 
görülen darlıklar bunun en açık delilleridir. 

Bugün bütün dünyada Devletin ekonomik hay ita müdahalesi artmış ve kamu 'hizmeti, kamu 
yararı kavramları çok geniş olarak yorumlanmaya başlamış ve bu sebeple birçok hizmetler ka
mu hizmeti sayılarak bu alanlara Devletin müdahale gereği duyurulmuştur. Esas.cn bir ihtiyacın 
kamu hizmeti niteliğini kazanacak derecede öne nli olup olmadığını takdir yetkisi idare eden
lere aittir. İdare edenler bir konuda kamu ihtiyacının tam. olarak giderilmediğini ve bu duru
mun 'kamu düzenini sarstığını ve devamlı nitelikte olan bu kamu ihtiyacının Devletin katılması 
dle giderilebileceğini takdir ederlerse bu takdirlerini bir kanunla tespit ederler. 

- Nitekim, 19Ö1 Anayasasının 40 neı maddesinde herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetinin) varlığı tespit edildikten sonra, bu 'hürriyetlerin kamu yararı amacıryle kanunla kı
sıtlanabileceği esası konulmuştur. 

Kamu ıhizmeti1 şekline sokulan bir kamu ihtiyacı yenliden ihdas edilen bir hizmet olabileceği 
gibi bazen de özel teşebbüs eliyle yapılan bir hizmet olabilir. 

IBir ihtiyacın kamu hizmeti şekline sokulması ve kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel sektörün 
kamu yararının gerektirdiği hallerde devletleştiriim©si,Devletin ülkeis'inde İmlunan taşınır ve ta
şınmaz mallar ile çalışma konuları üzerindeki mutlak hâkimiyet hakkından doğar ve toplum yara
rını gerçekleştirmek konusunda idare edenlerin sııhibolduğu takdir yetkisine dayanır. Bu bakım
dan mutlak ve vazîgeçilmez bir haktır. 

İşte bu sebepledir ki, 19,6.1 Anayasasının 39 ncıı maddesinde devletleştirmeye yer verilmiş ve 
kamu bizmeti niteliği taşıyan özel sektöre, kamu yararını gerçekleştirmek amacıyle ve bedel öden
mek şartiyle el konulaibileeeği hükmü konulmuş! ir. 

Hükümet Programında öngörülen anadepo satış işleri ve anadepoların devleıtleştirilmiesini ger
çekleştirmek üzere, bugüne kadar toptan ve perakende fiyatları Devletçe tayin edilmek suretiyle 
özel sektör eliyle yapılan akaryakıt ticareti, a) tedarik - depolama, anaidepodan satış ve b) dağı
tım olarak iki bölüme ayrılmış ve (tedarik - depolama ve anadepodan satış işleri kamu hizmeti ni
teliğinde sayılmıştır. 

Burada, şimdiye kadarki tatbikat gözönüııde tutularak bu iki safhanın kesinlikle birbirinden 
ayrılıp ayrılmayacağı akla gelebilir, 

Petrol Ofisi1 dışında bu işi yapan şirketler, ayrı tüzel, kişilikleri olmasına rağmen, esasen rafi
neri şirketleri ile bağlı (Affiliâte) şirkeıtler şekMndedirler. Bu şirketlerin çalışmaları arasında, 
üretim - rafinaj - depolama ve dağıtım safhaları ilişkileri daima vardır ve dünya çapında büyük 
tröslere bağlı olan bu şirketler kârlarını bu dört safhada birlikte mütalâa ederek çalışmalarını 
bu esasa ıgöre düzenlerler ve anagayeleri Türkiye'de elde ettikleri hampetroldan elde edilen akar
yakıtın satışı olmayıp, dünyanın çeşitli bölgelerinden getirdikleri hampetrolün Türkiye'de sat
mak, yani kendi hampdtrollerine pazar bulmaktır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 777) 

http://Esas.cn


— 63 — 

işte bu sebepledir ki, yurdumuzun ekonomi ve savunmasının temel maddelerinden olan akar
yakıta millî gereklere uygun tedbirleri almak, kendi politikaları dışında kalabilir veya politika
larına Uymayabilir. 

Özellikle depolama yönünden söz konusu olanbu eksiklik, 11Kİ4 Kübrıs 'krizinde ve rafinariler-
de yapılan, grevlerde daima bir problem olarak ortaya çıktığı gibi, stoksuzluk ve yerine göre de
po kurmamaktan dolayı zaman zaman sivil ihtiyaçlar dâhi karşılanamaz hale gelmiştir. 

Yukarıdaki düşünce ile, Hükümet Programında, bir teşebbüs bölümü olarak anadepo depola
ma ve satış işleri, dağıtım işinden ayrılmıştır. 

Bu faaliyet, akaryakıtın rafineriden (rafineri anadeposundan) çıkışından başlayarak; 
a) Rafineri - anadope veya ithal limanı - aı.adepo nakliyatı, 
b) Anadepo depolama ve stok işleri ve 
e) Anadepo dan yapılan satışı kapsar. 
Rafineriler, Türkiye ihtiyacı için gerekli olan miktarı zorunlu olarak,anadepo işlerini yapan 

ulusal örgüte satacaklar, rafineni anadepo arasındaki nakliyat ve akaryakıt ithalâtı bu ulusal ör
güt tarafından yapılacak, anadepo ve depolama stok işleıi yine bu ulusal örgüt tarafından millî 
ekonomi ve yurt savunması gereklerine uygun olarak, genel ulusal akaryakıt püanlaması çerçe
vesinde yapılacak ve fakat anadepodan dağıtım şirketlerine yapılan. satıştan itibaren dağıtım 
yine serbest ticaret esaslarına uygun olarak cereyan edecektir. 

Bu suretle, ulusal ekonomi ve yurt savunmacı bakımından hayatî önemi olan akaryakıtın te
mini, anadepoya taşınması stoklanması ve kontrolü % 100 Devletin elinde bulunacak ve uzun va
deli, enerji, plân ve programlarının yapılması ve enerjinin stok kaynaklarının Devletin elinde bu
lundurulması sağlanmış olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Genel gerekçede etraflıca açıklanan sebeplerle Türkiye sınırları içindeki rafine
rilerde üretilen veya ithal edilen akaryakıtın anadepo depolama ve satış işleri bir ulusal örgüt eli 
ile yapılacaktır. Bu ulusal örgütün hangi Kamu İktisadî Teşebbüsü olduğu Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı tarafından belirlenecektir. 

Bu örgüt, merkezıi irdareye dâhil genel ve katma bütçeli bir daire olmayıp, Kamu İktisadî Te
şebbüsü olacaktır. Bu suretle Devletin ekonomik hayatın gereklerine uygun bir biçimde örgüt
lenmesi! ve 'ekonomiye uyumunun sağlanması mümkün olacaktır. 

Maddede anadepo depolama ve satış işleri Devlet eliyle yapılacak olan petrol ürünleri belir
tilmiş olmakla beraber, ileride ürün cinsi bakımından madde kapsamının genişetilmesinde, işlemle
re sürat ve esneklik kazandırılması bakımından Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede sayılan işleri yapabilmek üzere, Türkiye'deki rafinerilerde üre
tilen 'biriliği madde kapsamına giren petrol ürünlerinden Türkiye ihtiyaçları için gerekli olan mik
tarının, ulusal örgüte satılması zorunluluğu konulmuştur. 

Petrol Kanununun 13 ncü maddesi ile bir paralellik taşıyan bu maddeye göre, rafineriler üreti
len ürünün Türkiye ihtiyacını karşılayan kısmını ihraç edemezler. 

Bunu sağlamak için de gerektiğinde Petrol Kanununun 13 neü maddesine göre Bakanlar Kuru
lunca Türkiye ihtiyacı tespit edilerek, bir rafinerinin Türkiye ihtiyacına tahsis etmek zorunda oldu
ğu miktar tespit edilebilecektir. 

İkinci fıkrada petrol ürünleri ithalâtının da Devlet eliyle yapılacağı düzenlenmiştir. 
Esasen, bugünkü dış ticaret rejimine göre, petrol ürünlerinin ithali serbest olmayıp, kotaları 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrindedir ve bakanlığın izni ile bu kotalara dahil ürünlerin 
ithali mümkündür. 

Madde 3. — Anadepo depolama ve satış işlerinin Devlet eliyle yapılması suretiyle anadepo, de
polama ve satış işleri kamu hizmeti haline sokulduğundan, kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel sek-
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tör Anayasanın 39 ncu maddesindeki esaslara uygun olarak devletleştirilmiştir. Devletleştirme ta
biî olarak anadepo işletmesinin devamı için gerekli olan bütün taşınır, taşınmaz malları kapsamak
tadır. 

Madde 4. — Dördüncü maddede anadepo tarifi verilmiş olup, bu tarife giren anadepoları ismen 
belirtmek görevi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmiştir. 

Madde 5. — Devletleştirilecek anadepolar için Anayasanın 39 ncu maddesine uygun olarak be
del ödeneği kanunda hükme bağlanmıştır. Ödenecek bedellerin hesaplanma esas ve usulleri bir yö
netmelikle düzenlenecektir. 

Devletleştirilecek anadepo bedelleri taksitle ödeneceğinden, taksitlere belli bir faiz yürütülmesi 
uygun görülmüştür. 

Madde 6. — Devletleştirme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması için kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 1 ay içinde tespit, değerlendirme ve devir işlemlerini yapacak olan komisyon
lar kurulacaktır. 

Komisyonların kimlerden meydana geleceği, ve nitelikleri ve yönetmelikle düzenlenecek konular 
maddede belirtilmiş ve komisyonların kendilerine verilen işleri 6 ay içinde bitirmeleri Öngörülmüş
tür. 

Madde 7. —• Komisyonların tespit ve değerlendirme işlerini bitirmelerinden sonra yapılacak de
vir - teslimi ve mülkiyet ve yönetimin Devlete geçişini düzenleme'ktedi'r. 

Madde 8. — Tespit ve değerlendirme sonuçlarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca açı
lacak dava sürelerine başlangıç olmak üzere ilgililere tebliğini düzenlemektedir. 

Madde 9. — Anadepolarda çalışan personeli devralacak Kamu İktisadî Teşebbüsü bünyesine al
mak, Devlet bakımından gerekli olmadığı gibi, bu personelin içinde bulunduğu statü, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinde çalışanların statüsünden çok farklı olduğundan, bunların hizmetlerine devam
ları birçok problemler çıkarabilir. 

Ayrıca, Türk çalışma mevzuatında işyerlerinin devri halinde işçilerin de devri mecburiyeti bu
lunmayıp, bu sebeple bir ödeme yapîna zorunluluğu da yoktur. Mevzuat dışında iş hukuku ile ilgili 
mahkeme içtihatları da bu yönde gelişmektedir. 

Madde 10. — Bu madde ile anadepo işletmesi üzerinde bulunan çeşitli yükümlülüklerin devir -
teslim tarihinden itibaren kalkması öngörülmüştü.*. 

Bu düzenleme Devlet için bir zorunluluk olmakla beraber, üçüncü kişilerin 'bundan zarar görme
mesi ve teminat hukukunun zedelenmemesi için devletleştirme be'deillerinin T. C. Ziraat Bankasında 
bloke edilmesi ve anlaşmazlığın çözümlenerek yükümlülüklerin kalkmasından sonra hak sahipleri
ne ödenmesi düzenlenmiştir. 

Ayrıca, anadepo tesislerinin kullanılmasına engel olmaması ve devamında zorunluluk bulunan 
hallerde bâzı yükümlerin devamı Kamu İktisadî Teşebbüsünün iznine bağlanmıştır. 

Madde 11, — Dava açma süresi 30 gün olarak tespit edilmiş ve işlemlerin aksamaması için yü
rütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği önerilmiştir. Davalar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına karşı açılacaktır. 

Madde 12. — Kanunun tatbikatını çabuklaştırmak üzere komisyonlarda çalışanlara verilecek üc
retler ve diğer giderler için bir fon kurulması gerekli görülmüştür. 

Fonun parası anadepoları devralacak kuruluşça verilecek ve fondan yapılacak harcamaların esas 
ve usulleri yönetmelikle düzenlenecektir. 

Madde 13. — Bu kanun tatbikatı için yapılması maddelerde işaret edilen yönetmelik, konunun 
Maliye Bakanlığını da ilgilendirmesi sebebiyle Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkları ta
rafından birlikte hazırlanacaktır. 

Geçici Madde 1. — Kanunun yürürlüğe girmesi ile derhal depolara el konulması mümkün ola
mayacağından tespit - değerlendirme, devir - teslim işlerine kadar hizmetin aksamaması gereklidir. 
Bu hizmetin bir gün dahi aksaması kamu düzenini sarsıcı niteliktedir. Bu nedenle kanunun yürür
lük tarihinden devir teslim tarihine kadar Devletin gözetimi altında işletmeye devam esası konul
muştur: 
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Ancak, hizmetin iyi işlememesi halinde Komisyonca yapılacak normal tespit ve değerlendirme 
işleri beklenilmeyen işle-tmeye el konulabilecektir. Bu takdirde, işletmecinin ileride, el konulan taşı
nır - taşınmaz malları ile ilgili bir iddiasının, olmaması için anadepolarda'ki bütün mevcut, değer
lendirmeye esas olacak nitelikleri belirtilmek suretiyle, ayrı ayrı tespit edilecektir. 

Geçici Madde 2. — Bu maddenin de amacı, geçici birinci maddede olduğu gibi hizmetin aksama
ması ve kamu düzeninin sarsılmamasıdır. Şöyle ki ; rafineri ile anadepolar arasındaki akaryakıt 
nakliyatı yapan Türk bandıralı tankerler eski anadepo işletmecisine taşıma mukavelesi ile bağlı 
olabilir ve eski anadepo şirketi bu mukavelelerin sona erdirilmesin'de veya taşımada güçlükler çı
karabilir. Bu takdirde belli sayıda olan tanker sayısını kısa bir sürede artırmak imkânı bulunma
dığı ve Kabotaj Kanunu gereğince Türk karasularında mal taşıma işleri Türk gemilerinin tekelinde 
bulundurulan hizmetin aksaması mutlaktır. Buna mani olmak üzere belirlenecek geçici bir sürede 
ihtiyacı karşılayacak tonajdaki ve gemi ve donatan isimleri ile belirli Türk tankerlerini devralan 
Kamu İktisadî Teşebbüsü emrine tahsisi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Madde 12 ve 13. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan Topaloğlu ve 35 arkadaşının, Akaryakıt anadepo depo
lama ve anadepoda satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepolann Devletleştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

KAPSAM 

Anadepo satış işlerinin Devlet eliyle yapılması : 

MADDE 1. — Türikiye sınırlan içindeki rafinerilerde üretilen veya ithal edilen asfalt, LPG, 
madenî yağlar ve madenî yağ yapıımında kullanılan çeşitli ikatÜa muaddelleri ile Mhıyevî ımaJddteler 
dışında (kalan bilûmum petrol ürünlerinin) anadepolarda (depolama ve satış işleri Devletçe kurul
muş veya kurulacak Kamu İktisadî Teşebbüsleri elyle yapılır, ilgili Kamu İktisadî Teselblbüsü 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir. 

Bakanlar Kurulu, yulsarlda sayılan akaryakıt cinslerine yenilerini eklemeye yetkilidir. 

Akaryakıtın temini : 

MADDE 2. — Türkiye'deki rafinerilerde üretilen, birinci madde kapsamlına giren ürünlerin, 
yurt ihtiyacını karşılayacak miktarının, anadepo depolama ve satış işleri ile görevli Kamu ikti
sadî Teşebbüsüne satılması zorunludur. 

G-erektiğinde, birinci maddede belirlenen petrol ürünleri ithalatı bu Kamu iktisadî Teşebbüsü 
eliyle yapılır. 

Anadepolann devletleştirilmesi : 

MADDE 3. — Birinci madde kapsamına giren akaryakıt anadepolan ve bu tesislerin işletilmesi 
içlin gerekli bulunan taşınır - taşınmaz mallar de vMleştdrilmiştir. 

Anadepolann tanımı ve belirlenmesi : 

MADDE 4. — Yurt dışından veya yurt içi rafinerileırdeın gelen akaryakıtın şirket veya mües
seselerin dağıtım teşkilâtına veya müşterilerinle intikalinden önce toplandığı yere (Anadepo) 
denir. 

Bu tanımın kapsatmamla gfiren anadepolann hangileri olduğu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı tarafımdan belirlenir. 

Bedelin hesaplanması ve ödemenin şekli : 

MADDE 5. — Devletleştirilecek anadepolar için ödenecek bedellerin hesaplanma esas ve usul
leri, yönetmelikle saptanır. 

Devletleştirilen anadepolann bedeli Malyto BaJkanhğiiaca bütçeye konulan ödeneklerle 10 eşit 
taksitle ödenir ve bu ödemelerde yıllik % 2,5 faiz yürütülür. 

TESPİT VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI 

Komisyonların kuruluşu ve çalışması : 

MADDE 6. — Devletleştirmen akaryakıt anadeipo tesisleri kapsamınla giren taşınır - taşınmaz 
maların tespiti, değerlendiriflimejsi, devir ve teslim işleri, bu maksatla kanunun yürürlüğünden iti
baren bir ay içinde kurulacak komisyonlar eliyle yürütülür. 
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Bu komisyonlar, Enerji ve Tabiî KaynaHar Bakanlığı temsilcisi başkanlığında, yönetmeliğin
de gösterilen usule göre, davet edilecek Maliye Bakanlığı, devralacak Kamu İktisadî Teşebbüsü, 
Bayındırlık Bakanlığı teminler i ile şirketim görevlendirdiği yetkili bir temsilci olmak üzere beş 
kişiden kurulur. 

Komisyon üyelerinin söz konusu tespit ve değerlendirme işlemlerini yapabilecek nitelik ve 
yetenekte 'olmaları şarttır. 

Komisyon en az Başkan dahil ıdört üyenin iştirakiyle çalışabilir, kararlar çoğunlukla verilir, 
oylarım eşitliği halinde Başkanım bulunduğu taraf tercih olunur. 

Komisyona temsilci seçilmesi, toplanma, çalışma, karar verme esas ve usulleri, yönetmelikte 
düzenlenir. 

Komisyonlar, kuruluşundan itibaren en geç altı ay içimde tespit ve değerlendirme işlemlerimi 
bitirerek anadepo tesislerimin devir ve teslimini sağlarlar. 

Devir ve intihal : 

MADDE 7. — Komisyon tespit ve değerlendirme işlerini bitirip bir tutamaMa karara bağladık
tan «sonra, bu 'karara itiraz edilmiş olsun olmasın,, anadepo tesisleri Devlet adına, komisyondaki 
Bakanlık temsilcileri tarafından teslim alınıp, yine Komisyonun depoları devralacak Kamu ikti
sadî Teşebbüsü temsilciisimie teslim edilir. 

Devir - teslim tarihinden itibaren mülkiyet ve yönetim devralan Kamu İktisadî Teşebbüsüne 
geçsr. 

Taşınmaz malların tapu sicil ve ıkayıtlarırida gerekli düzeltmelerin yapılması Enerji ve Talfadî 
Kaynaklar Bakanlığunca ilgili Tapu Sicil Muhafızlığından istenir. 

Komisyon kararları : 

MADDE 8. — Komisyonlar yaptıkları tespit, değerlendirme devir ve teslim işlerini 'dört nüsha 
tutanağa bağlar ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına tevdi ederler. 

Komiisyon karlarları kesindir. 
Bakanlık, kendisine tevdi edilen tutanakları Maliye Bakanlığı, anadepo sahibi şirket ve ana-

depoyu devralan Kamu Kuruluşuna tebliğ eder. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Anadepolarda çalışan personel : 

MADDE 9. — Anadepolarda çalışan personelin devralınması veya bunlara herhangi bir öde
me yapılması söz konusu değildir. 

Anadepo işletmesi üzerinde bulunan yükümlülükler : 

MADDE 10. — Devletleştiırilen anadepo işletmesi üzerimde bulunan; ihtiyatî tedbir, ihtiyatî 
ve icrai haciz ve ipotek gibi yükümlülükler anadeponun Devlete devir teslim tarihimde kalkar. 

Şu kadar ki, ödenjecek olan devletleştirme bedelerine ait taksitler, T. 0. Ziraat Bankasında 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı emrindeki bir hesaba yatırılır. 

Bu gibi haillerde, durum Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından yükümlülüğü koyan 
mjeroi, makam ve kişilere duyurulur. 

Yükümlülüklerin kalkması halimde, bedeller amadepo sahibine ödenir veya yetkili mercilerden 
tebliğ ledilecek karara göre işlem yapılır. 

Yükümlülük karşılığı bankaya yatırılacak meblâğ, yükümlülük miktarı ile sınırlıdır geri ka
lanı hak sahibine ödenir, 
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Taşınmaz mallar üzerinde bulunan intifa hakkı, geçit hakkı, v.b. gibi mülkiyetten gayri aynî 
haklardan, ikaılmasmda zorunluluk bulunanlar devralan Kamu İktisadî Teşebbüsünün izni ile de
vam edebilir. 

Dâva süresi ve ehliyeti '• 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılan işlem ve eylemlerden doğan anlaşmazlıklar Danıştay-
da çözümlenir. 

Dâva açma süresi her çeşit ıbildiırimllerden itibaren 30 gündür. 
Bu kanundan doğan dâvalarda; yürütmenin durdurulması kararlan verilemez. 
Açılacak olan dâvalarda husumet Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına yönelir. 

Fon kurulması :, 

MADDE 12. — Bu kanuna göre yapılacak Komisyon çalışmalarının giderleri Enerji ve Tabiî 
KaynaMar Bakanlığı emrine T. 0. Ziraat Bankasında kurulacak bir fondan karşılanır. 

Fonun karşılığı, anadepo tesislerini devralan Kamu İktisadî Teşeblbüsünıoe karşılanır. Teşebbüs 
tarafından fona yapılacak ödemelerin miktarı ve zamanı Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanlığınca 
bslirtillir. 

Komisyonun memur statüsündeki üyelerine kanunî gündelik ve yolluklarından başka zorunlu 
giderlerini karşılamak üzere, günde 100'er lira ödenir. 

Fondan yapılacak harcamalar ve mahsup işleri 2490 sayılı Araştırma Eksiltme ve İhale, 1050 
sayilı Muhasebe-i Umumiye Kanurilarıyle ıSayıştay vizesine tabi değildir. 

Fondan yapılacak harcamaların şekli ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelik düzenlenmesi : 

MADDE 13. — IBu kanuna göre hazırlanacak yönetmielük, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlıklarınca birlikte düzenlenir. 

GrEÇÎOÎ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe girmesinden, devletleştirdllen anadepolıaron ilgili 
Kamu İktisadî Teşebbüsünce devir ve teslim alınmasına kadar geçecek ısürede, anadepo işletme 
faaliyetine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, devralan Kamu İktisadî Teşebbüsü bünye
sinden tayin olunacak bir görevlinin gözetimi altımda devredecek işletmeci nam ve hesabına de
vam olunur. 

Bu geçici sürede, hizmetin iyi işlememesi halinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ta
lebi üzerine o yer hukuk mahkemesince yapılacak, anadepodaki mevcudun değerlendirmeye esas 
olacak nitelikleriyle tespitinden sonra, Bakanlıkça alınaıaak bir kararlia işletmeye öl konulur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, herhangi surette rafine
ri - anadepo taşımasının aksamaması için, bu taşımayı yapan Türk tankerlerinden ihtiyacı kar
şılayacak tonajdaki tankerler, gemi ve donatan isimleri (belirlenmek suretiyle, Bakanlar Kurulu 
kararı ile ve bu kararda belirtilen ıgeçici %ir süre için anadepoyu devralan Kamu İktisadî Teşeb
büsü emrine tahsis edilebilir. 

Bu takdirde tanker sahiplerine cari navlunlara göre ödeme yapılır. 

Yürürlük : 

MADDE 14. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetçe sevkedilen Petrol Reformu kanun tasarısı, (1/656) ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 10 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddelerini değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/35), C. S. Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşı
nın, Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına devri, 
ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında kanun teklifi. (2/631), C. $. Giresun 
Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 
yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı (maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde ve fıkraların 
kaldırılması, bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna bir made eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/632), C. S. Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Akaryakıt Anadepo depolama 
ve anadepoda satış işlerinin devlet eliyle yapılması, ve anadepoların devletleştirilmesi hakkında 
kanun' teklifleri, (2/635) birlikte müzakere edilmiş ve Hükümet tasarısı olan Petrol Reformu 
kanun tasarısını esas olmak üzere tetkik ve müzakereye tabi tutulmuştur. 

Mezkûr tasarı, maddeler ve gerekçelerde yapılan değişikliklerle ilişikteki şekilde kabul edil
miştir. 

Ancak; yeni bir 7 ııei madde ilâve edildiği için 7 nci maddeden sonra madde numaralarında 
düzeltmeler yapılmıştır. 

Madde 56'a 9 ve 10 numara ile iki Geçici Madde eklenmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Aydın 

N. Menteşe 

Sözcü 
Mardin 

E. Kemal Aıjbar 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Adana 

Muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 
Ali Rıza Güllüoğlu 

Bursa 
C. Külâhlı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
Ö. Ölçmen 

Nevşehir 
E. Kıratlıoğlu 

Kayseri 
E. Turgut 

Tokat 
O. Ilacıbaloğlu 

Trabzon 
M. Ali Oksal 

Yozgat 
Bâzı maddelere muhali fim 
Söz hakkını mahfuzdur 

Doc. Dr. C. Sungur 

Zonguldak 
Muhalifim 

Söz hakkını mahfuzdur 
H. Bavtürk 

Burdur 
Muhalifim 

N. Yavuzkan 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ocakcıoğlu 
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PETROL REFORMU. KANUN TASARISININ BÂZI MADDELERİNİN 
GEREKÇE DEĞİŞİKLİKLERİ 

Madde 1. — Gerekçesi : 
Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının kamu ve özel teşebbüs eliyle hızla, sürekli ve verimli 

bir şekilde aranmasını ve geliştirilip kıymetlendirilmesinin sağlanması bu maddenin hedefidir. 
Bu maksada uygun olduğu nispette yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyeleri de bu 

kanun hükümlerinden faydalanır. 
Devlet adına petrol araması ve işletmesini yapacak olan kuruluşun, bütün faaliyetlerini entegre 

bir şekilde yürütebilmesi için bir şirkette toplanması ve bu şirketin gerek Avrupa ve gerekse pet
rol istihsali fazıla olan komşu devletlerdekine benzer bir yapıya sahibolması petrol endüstrisinin ka
çınılmaz bir şartıdır, 

Madde 3. — Gerekçesi : 
Bu maddede yapılan değişiklikle, Devlet adına ruhsatname verilmesi Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığına inhisar ettirilmiştir. Diğer yandan bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyle, kol-
lektif veya âdi komandit şirketler dışında kalan ve Tür'kıye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı 
devletler mevzuatına göre tacir sayılan tüzel kişilere de, müsaade, arama ve işletme ruhsatnamesi 
verilmesi, karma ekonomi prensipleri ışığında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile beraber mü
talâa edilmiştir. 

Ancak; belge verilmesi hususu Bakanlar Kurulunun kararma bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu 
millî menfaatler açısından konuyu ineeliyecek ve yarısından fazla sermayesi Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına aidolmak şartıyle, ortak şekilde kurulan, şirketlere de belge verebilecektir. 

Madde 5. — Gerekçesi : 
Bu maddede yapılan değişiklikle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan ve 

Petrol Kanununun şümulü dışında kalan petrol faaliyetlerini yürüten Akaryakıtlar Dairesi, Petrol 
Dairesi ile birleştirilmiş ve her iki kuruluşun Bakanlığa bağlanması uygun görülmüştür. 

Madde 7. — Gerekçesi : 
Petrol Kanununun 19 - 1 nci maddesindeki Petrol Dairesi Reisinin atanmasıyle ilgili hükmün, 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, kurulması ve 3656 sayılı Kanunun 657 sayılı Kanunla kaldırıl
ması üzerine, yeniden ele alınmış ve tasarının madde 6'smdan sonra madde 7 olarak ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Madde 56. — Gerekçesi : (Tasarının 55 nci maddesindeki gerekçe) 
Kaldırılan hükümler : 
3 ncü maddenin 27 nci fıkrasında yazılı «Petrol Komiserliği» ibaresi ve bununla ilgili 21 nci 

ve 28 nci madde Millet Meclisi Petrol Araştırma komisyonlarının tavsiyeleri ve uygulama sonuç]a-
ları göziönünde bulundurularak kaldırılmıştır. 

16 nci madde nüzamnamıede yapılabilecek 'değişiklikleri kanunla tahdit gibi olumsuz bir hük
mü ihtiva (etmektedir. Nizamnıeımıelerikı kanuna uygun olması ve kanunla verilen hakların nizamna
melerle ihlâl edilmemesi1 tabiî (bir husustur. Bu itibarla hukuk sistemimize uymayan maddenin 
kaldırılması gerekmiştir. 

22 ned maddede yer alan 1 nci ve 2 nci fıkra hükümleri 23 ncü maddeye dahil •edildiğinden ve 
atıfta bulunan 56 nci maddenin 3 ncü fıkrasiyle 69 ncu maddemin 2 nci fıkrasında yazılı hüküm
ler kaldırılmış olduğundan, maddeye lüzum kalmamıştır. 

51 noi maddenin 4 ncü fıkrası hükmü diğer maddelerde yer alan açık hükümler karşısında 
gerekli görülmeımiiştir. 

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

100 ncü ve 111 nci maddeler, petrol hakkı sahiplerinin yaptıkları petrol ameliyeleri Petrol Ka
nununun «Vergillendirımeı» başlığı taşıyan 6 nci kısmında yer alan hükümlerle özel bir vergi reji
mine tabi tutulmuştur. 
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Genel gerekçede açıklanan sebeplerle petrol hakkı sahiplerinin özel bir vergi rejimine tabi 
olmasına gerek görülmeyerek bunların da diğer mükellefler gibi Genel Vergi ımıevzuatına tabi ol
ması öngörülmüş ve söz konusu kısımda yer alan 100 ncü ve 111 noi maddeler kanunun ımetninden 
çıkarılmış, buna karşılık petrol endüstrisinin hususiyetlerinden doğan ve Genel Vergi mevzuatın
da bulunmayan indirim ve değerleme hükümleri bu kısımda yer alan 95 - 99 ncu maddelerle düzen
lenmiştir. 

Yeni bir şekil alan 121 noi maddedeki 3 ncü ve 4 ncü fıkralar, bu hükümlere lüzum kalmadı
ğı, 6 ncı kısımdaki bölüm başlıkları ise vergilendirm'e Genel Vergi mevzuatına gidilmesi nedeniy
le metinden çıkarılmışlardır. 

Petrol Dairesi Reisliği ile Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığının, birleştirilmesi bu şekilde bir in
tikal maddesinin getirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Tasarının 6 ncı maddesinde yapılan bir değişiklik ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü içerisinde 
Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkili öngörülmüştür. Halen Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığında çalışan 
kontrolörlerin de bilgi ve tecrübeleri gözönünde tutularak mezkûr kurulun esasını teşkil etmeleri 
uygun olacaktır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol reformu kanunu tasarısı 

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

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

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 6508 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
8 nci fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35 ve 36 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş aynı maddenin 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci fıkrası (a) bendi olarak adlandı
rılarak fıkraya aşağıda yazıldığı şekilde (b) bendi ilâve edilmiş ve maddeye ayrıca 41 nci fıkra 
eklenmiştir. 

Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, istihsal, tasfiye ve petro - kimya ile petrolün ve pet
rol mahsullerinin depolanmasına, nakledilmesine ve satılmasına; (Petrol mahsullerinin doğrudan 
doğruya tüketiciye perakende olarak veya tevzi müesseseleri tarafından satışı, satış için gerekli 
depolama ve nakliye işleri hariç). 

24. îçsulann, karasulannuı veya uluslararası anlaşmalara veya teamüllere göre petrol ameli
yatı amacı ile Türkiye'nin tasarruf edebileceği karasuları dışındaki suların altında aralıklı veya 
sürekli olarak kalan arazi de dâhil olmak üzere TürMye topraklarına «Arazi»; 

25. a) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'de ödemekle yükümlü olduğu Kurumlar Vergisi ve 
tevMfatı ile hissedarlar adına tevkif edilmesi gereken Gelir Vergisi hariç, petrolle doğrudan doğ
ruya ilgili vasıtalı vergilerle, Gümrük vergi ve resimleri dâhil olmak üzere petrolün Türkiye için
de veya dışında en yakın erişilebilir dünya piyasasında evsaf ve izafi ağırlık bakımlarından nor
mal olarak mûtad ayarlamalara göre tesbit edilmiş serbest rekabet fiyatına; aynı evsafta petro
lün dünya piyasasından Türfciyette teslim edildiği yere kadar getirilmesi için gerekli bütün gider
lerin eklenmesi ile elde edilen meblâğı veya erişilebilir dünya piyasası mevcuidolmadığı takdirde 
petrol hakkı sahibi tarafından Türkiye'de teslim edildiği yerde fiilen uygulanan satış fiyatına 
«Piyasa fiyatı»; (Bu fıkrada belirtilen serbest rekabet fiyatı ihtiyacın devamlı olarak teminine 
müsait bir piyasada fiilen sağlanabilen fiyattan yüksek olamaz.) 

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

26. Miadı bir yıldan fazla olan malzeme ve tesisat masrafları ve genel idare giderleri hari-
oohnak üzere arama maksadı ile yapılan masraflara «arama giderleri»; 

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

fb) Sondaj aletleri ve benzeri teçhizatın haricolmak üzere sondaj fer'i giderleri ile ekonomik 
miktarda petrol verimi olmıyan kuyuların açılmasında kullanılan veya gerekli olan her hangi bir 
maddi ekonomik değer için yapılan masraflara «yurt ekonomisi yönünden verimi olmıyan kuyu
ların açılma giderleri»; 

30. a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sınai haklara, menkul kıymetlere ve bunlara taal
lûk eden her nevi hak ve menfaatlere «iktisadi kıymetler», 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞiŞTiRiŞi 

Petrol reformu kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 0558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 
8 nei fıkrasının (a) bendi ile 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35 ve 36 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş aynı maddenin 6558 sayılı Kanunla değiştirilen 27 nci fıkrası (a) bendi olarak adlandırıla
rak fıkraya aşağıda yazıldığı şekilde (b) bendi ilâve edilmiş ve maddeye ayrıca 41 nci fıkra ek
lenmiştir. 

Madde 3. — 8. a) Arama, keşif, inkişaf, is'ihsal, tasfiye ve petro - kimya ve petro - kimya 
hammaddesi üretilmesi ile petrolün ve petrol mahsullerinin depolanmasına, nakledilmesine ve satıl
masına ; (Petrol mahsullerinin doğrudan doğruya tüketiciye perakende olarak veya tevzi müessese
leri tarafından satışı, satış için gerekli depolama ve nakliye işleri hariç.) 

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

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

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

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

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

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

30.— a) Menkul ve gayrimenkul mallara, sınai haklara, menkul kıymetlere ve bunda taal
lûk eden her nevi hak ve menfaatlere «iktisadî kıymetler»; 
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(Hükümetin teklifi) 

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

c) Vergi Usul Kanununda değerlendirme ölçüleri gösterilen ekonomik işletmelere dâhil kıy
metler ile petrol hakkı saJhiMnin aynı kanunun hükümleri gereğince sermaye hesabına alıp ak
tifleşjtirdiği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve yurt ekonomisi yönünden verimi olmıyan 
kuyuların açılma giderlerine «sermaye mevcutları»; 

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

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

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ile belge alima hakkı Devlet adına 

Kamu îktisadi Teşebbüslerine aittir. 
Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartiyle, kolektif ve âdi komandit şirketler dışımda ka

lan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişi
lere de, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi verilebilir. Bu kişilere, sermayelerinin yarı
dan favası Devlete aidolmak kaydiyle ve Bakanlar Kurulu Kararı ile belge verilmesi de müm
kün/dür. 

MADDE 4. — 6306 sayılı Kanunun 12 noi maddesinin 2 nci fıikrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

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

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

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

MADDE 6. — 632(6 sayılı Kanunun 18 nıci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 18. — Petrol îşleri Genel Müdürlüğü ıbir Genel Müdürün İdaresi altında merkez ku

ruluşu ile merkez kuruluşu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 
Merkez Kuruluşu Genel Müdürün idaresi altında Genel Müdür yardımcıları ile müşavirler, baş

mühendisler, mühendisler, kimya mühendisleri, jeologlar, jeofizikçiler, uzmanlar, müşavir avu
katlar, müdürler, kontrolörler ve diğer memurlardan terekkübeder. 

Bölge kuruluşu, merkez kuruluşuna bağii olup, .Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı 
ile münasip yerlerde kurulur. 'Her bölge müdürlüğü bir müdürün idaresi altında jeologlar, mü
hendisler, teknisyenler ve memurlardan teşkil olunur. 
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b) Petrol hakkı sahibinin Türkiye'deki petrol ameliyatı ile ilgili alarak kullanmaya tahsis 
ettiği sermaye mevcutlarının Vergti Usul Kanumuıa göre hesaplanmış kıymetine «sermaye mevcut
ları esası»; 

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

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

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

MADDE 3. — 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 6. — Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ile belge alma hakkı Devlet adına 6327 

sayılı Kanunla bu maksatlar için kurulmuş olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. 
Bu kanundaki esaslara uygun olmak şartıyle, kolektif ve âdi komandit şirketler dışında kalan 

ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile yabancı devletler mevzuatına göre tacir olan tüzel kişilere 
de, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi verilebilir. Bu kişilere, sermayelerinin yarıdan faz
lası Devlete aidolmak kaydıyle ve Bakanlar Kuru.u kararı ile belge verilmesi de mümkündür. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmSştâr. 

MADDE 6. — 6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 18. — Petrol İşleri Grenel Müdürlüğü bir genel müdürün idaresi altında merkez kuru

luşu ile merkez kurulusu dışında bölge müdürlüklerinden teşekkül eder. 
Merkez kuruluşu genel müdürün idaresi altında genel müdür başyardımcısı ve yardımcıları ile 

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

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

Petrol işleri Grenel Müdürlüğünde sözleşmeli personel istihdamı caizdir. Ancak; hangi hizmet
lerin sözleşme ile yürütüleceği Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit 
olunur. 

MADDE 7. — 6326 sayılı Kanunun 19 ncü madlesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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MADDE 7. — 6326 sayılı kanunun 6987 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 23 - 1 — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri : 
a) Petrol hakkı sahiplerinin ödiyecekleri devlet (haklarından, ( 
b) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlardan, 
e) Her türlü bağışlardan terekküJbeder. 
2. - Birinci fıkranın (a) ve <(b) ıbendlerihde yazılı gelirler her yıl Petrol işleri Genel Müdürlü

ğünün Bütçe Kanununa ıbağlı (B) işaretli cetvelinde gösterilir. 

MADDE 18. — 6336 sayılı kanunun 6558 sayılı kanunla değiştirilmiş (bulunan 24 ncü maddesi
ne aşağıda vazıh 3 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 24 - S — Petrol hakkı sahibi kamu iktisadi teşebbüsleri Balkanın göstereceği lüzum üze
rine petrolle ilgili incelemelerle petrol ameliyatının denetimine Petrol işleri Genel Müdürlüğüne 
yardımcı olmakla yükümlüdür. 

MADDE 9. — 6326 »ayılı kanunun 26 acı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 26. - Bu kanunun hükümlerine göre iktisaibedümiş veya edilebilecek tolan (bilcümle 

haklarda müracaat veya 'hak sahipleri arasında çıkacak ihtilâfların Petrol işleri Oenel Müdürlü
ğü tarafından müzakere ve isulh yolu ile halline çalışır. İhtilâfların bu yolda halline imkân /bulun
madığı taktirde İhtilaflı konu Bakana intikal ettirilir. 

MADDE 10 . — 0326 sayılı kanunun 27 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 27. - i . — Bakan ve ıGenel Müdür bu kanunun kendilerine verdiği görevleri yaparken 
lüzumlu gördükleri her türlü Soruşturmayı yapmaya, delilleri tetkike ve «soruşturma ile ilgili pet
rol müesseselerinin bütün işlem, hesap ve kayıtlarını tetkike, petrol ameliyatı ve tesisatını denetle
meye yetkilidirler. 

MADDE 11. — 6326 sayılı kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 30. — Bakan kendisine itiraz yolu ile veya Petrol işleri Genel (Müdürlüğünden sulben 

halledilemediği kaydiyle intikal eden ihtilâfları işin mahiyet ve ehemmiyetine göre tesfbit edece
ği müddet içinde tetkik ederek karar verir. 

MADDE 12. — 6326 sayılı kanunun 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 31. — Bu kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Danış tayda dâva açmak müddeti 

kararların tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. 

MADDE 13. — 6326 sayılı kanunun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 32. - 1. — Petrol işleri 'Genel Müdüriüğünün petrol hakkı ile ilgili olup, kesinleşen hiç
bir kararı Resmi Gazetede ilân edilmedikçe uygulanamaz. Ancak; Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün ciddî yahut giderilmesi mümkün olmıyan, zarar doğuran veya doğurabilecek (olan fiilleri ve 
israf hallerini lönliyen kararlan ile bir petrol hakkı üzerinde tesiri olmıyan kararları Ibu hükme tâ
bi değildir. 

MADDE 14. — 6326 »ayılı kanunun 33 neü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştiJr : 
Madde 38. — Petrol hakkı sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlük müsaade, arama ruhsat

namesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin ifasını emrettiği veya kanunen yapılması gerekli olan 
petrol ameliyatını, (haklı ve mâkûl Sebeplerin ortaya çıkması halinde 6 ay süre ile uzatabilir. 
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Madde 19. — 1. Petrol İşleri Genel Müdürü Balkanın inhası üzerine Balkanlar Kurulu kararı 
ile tâyin olunur. 

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

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

ğünün Ibütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelinde gösterilir. 

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

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

MADDE 10. — Tasarının 9 ncu maddesi madde 10 olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 10 ncu maddesi madde 11 olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

halledilmediği kaydıyle intikâl eden ihtilâfları en çok 90 gün içinde karara bağlar ve Bakanın 
bn kararı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce en ook 7 gün içinde ilgililere tebliğ olunıur. 

MADDE 13. — Tasarının 12 noi maddesi mac'ıde 13 olarak aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi madde 14 olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 15. —Tasarının 14 ncü maddesi madde 15 olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Uzatma sebeplerinin ortadan kalkması veya bunların tamamen veya kısmen vâridolmadığınım an
laşılması ihalinde Genel Müdürlük verilen süreyi kısaltabilir veya büsbütün kaldırabilir, yapılan 
uzatmalar arama ve işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göne tesbit edilmiş ' bulunan 
âzami müddetinin uzatılmasını (gerektirmez. 

MADDE 15..— 6326 sayılı kanunun 38 nci maddesinin 1 nci Merasının (g) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 08. - 1. - g) Müsaadeye taallûk edenler haricolmak üzere müracaatlar »hakkında veri
len kararları, 

MADDE 116. — 6326 sayılı kanunun 40 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 40. — 39 ncu maddeye göre : 
1. Petrol siciline tescil edilmiş adreste mümessile yapılan tebligat petrol hakkı sahibine ya

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

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

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

3. Adres jgösterilmemişse, Iher türlü tebligat, tebliğ evrakı iGenel Müdürlükte herkes tarafından 
görülebilecek bir yerde 96 ısaat asılı bulundurulmak suretiyle yapılır. 

4. Yukardaki durumlar dişında Genel Müdürlükçe bu kanuna göre yapılacak Iher türlü tebli
gat hakkında Tebligat (Kanunu Ihükünıleri uygulanır. 

MADDE 17. — 6326 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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

MADDE 18. — 6326 sayılı kanunun 6558 sayılı kanunla değiştirilmiş (bulunan 43 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 43. - 1. — 'Bu kanun îhükümlerine göre görevli kimseler, /görevleri sebebiyle, öğrendik
leri petrol ameliyesine ilişkin sırlarla malî ve petrol faaliyeti ile ilgili teknik mâhiyetteki sırları, 
petrol ıhakkı saMbünin rızası olmadıkça, petrol hakkının devamı Süresince igizli tutmakla yüküm
lüdürler. 

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

2. Genel mahiyetteki tekni», malî ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafa
za boruları kayıtları ve genel üretim ve satış rakamları sır sayılmaz. 

MADDE 19. — 6326 sayıl! Kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 45. — 2. Bir bölge Bakanlar Kurulu kararı ille tamamen veya kısmen aramaya veya 
işletmeye açılabilir veya acık bir saha tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 
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MADDE 16. — Tasarının 15 nci maddesi mailde.16 olarak aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 17. — 'Tasarının 16 nci maddesi madde 17 olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi ma İde 18 olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi nra'lde 19 olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir:. 

Madde 45. — 2. Bir bölge Bakanlar Kurulu kararı ile tamamen veya kısmen aramaya veya 
işletmeye açılabilir veya açık bir saiha tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 
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Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzantısını 
teşkil eden ve Türk karasuları dışındaki sularda arama veya işletme ruıhsaitnamesi verilmesine en
gel olmaz. 

Denizlerde arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesinde ve bu ruhsatlarla ilgili süreler ve yü
kümlülükler konusunda uygulanacak hukukî rejim Bakanla!" Kurulu tarafından testoit olunur. 

4. Kamu iktisadi Teşebbüsleri kapalı bölgelerde de Bakanlar Kurulunun izni ile petrol ame
liyatı yapabilirler. Askerî yasak bölgelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade verilmeden önce 
{genelkurmay Başkanlığının izni alınır. 

MADDE 20. — 6326 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilm'isjtiri : 

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

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

MADDE 21. — 6326 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde deği^tMlmiştir : 
Madde 52. — Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için binden fazla tüzel kigi tarafından arama 

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

MADDE 22. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 53 ncü madde
sine aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

Madde 53. — 4. Kanuni süresi sona eren veya terk edilen bir arama ruhsatnamesinin kapsa
dığı arama sahası için, Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışında, aynı tüzel kişi tarafından jeolojik 
istikşaf yapılmadıkça yeniden müracaatta bulunulamaz. 

MADDE 23. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 55 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıda yazılı 5 nci fıkra eklenımigtir : 

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

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

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

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

5. Yukarıda belirtilen süreler deniz aramalannda yüzde elli oranında artırılabilir. 

MADDE 24. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MaJdde 56. — Arayıcı her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. 
. Devlet hakkı arama sahasının hektarı başına yılda : 
1, 2, 3 ncü yıllar için 2,50 
4 ve 5 nci yıllar için 5,00 
5 nci yıldan sonra her yıl için 7,50 liradır. 
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ÎBir bölgenin arama veya isletmeye kısmen veya tamamen kapalı olmam, o bölgenin uzantısı
nı teşkil eden ve Türk ıkaraöuları dişumdaki sularda arama veya işletme ruhsatnamesi verilmesine 
engel olmaz. 

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

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

MADDE 21. — Tasarının 20 nci maddesi madde 21 olarak aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 22. — Tasarının 21 nci (maddesi madde 22 olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 6328 sayılı Kanunun 6953 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 53 ncü mad
desine iaşağıda yazılı 4 ncü fıkra ekienüniştir. 

Maidde 53. — 4. Kanunî süresi sona eren Veya terkedilen bir arama rulhsatnamesinin kapsa
dığı arama saihası için, Tüıfeİye Petrolleri Anonim. Ortaklığı dışında, aynı tüzel kişi tarafınıdan 
jeolojik istikşaıf yapılmadıkça yeniden müracaat; a bnhmuiamaz. 

-IMADDE 24. — Tasarının 23 ncü maddıan madde 24 olarak aynsn kabul gidilmiştir. 

MADDE 25. — 6325 sayılı Kanunun 6558 sa?ıh Kanunla değiştirilmiş bulunan 56 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 58. — Arayıcı her arama sahası için Devlet hakkı ödemekle yükümlüdür. 
Devlet ıhadilkı arama sahasının hekca,rı başına yılda : 
1, 2, 3 noü yıllar için 2,5 
4 ve 5 nci yıllar için 5,00 
5 nci yıldan sonra her yıl için 7,59 liradır. 
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Yukarda belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarında; su derinliği ve çalışma şartları göz ünü
me alınarak, Bakanlıkça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE 25. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 58 nci madde
sinin 1 noi vte 2 nıci fıkraları aşağıdaki şekilde değiıştMlmiştir : 

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

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

MADDE 26. — 6326 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 60. — Bir İşletme ruhsatnamesi işletmeciye bu kanun hükümlerine tabi olmak kaydiyle, 

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

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

MADDE 27. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 63 ncü maddesi
ne aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir : 

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

MADDE 28. — 6326 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine aşağıda yazılı 5 nci fıkra eklenmiştir : 
Madde 64. — 5. Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunmıyan bir saha işletme ruhsatna

mesi konusu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ve bu kararda tesbit edilecek esaslar dairesinde 
ancak petrol hakkı sahibi Kamu İktisadi Teşebbüslerine, talep halinde, devredilebilir. 

MADDE 29. — 6326 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

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

3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş olan işletmecinin talebi üzerine, işletme ruhsatnamesi 
Genel Müdürlük tarafından millî menfaatlere, teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tesbit teklif 
edilmek suretiyle ve toplamı 10 yılı geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılabilir. 

MADDE 30. — 6326 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

2. Bir işletme sahasında yapılan ekonomik miktarda petrol istihsali sonradan durduğu tak
dirde, Genel Müdürlük işletme ruhsatnamesinin ilk bir yılı sona erdikten sonra en az 90 günlük 
bir süre vererek işletmeciden ekonomik maktanda petrol istihsaline yeniden başlamasını istiyebilir. 
İşletmeci bu tebligata rağmen, mücbir sebebolmaksızın, ekonomik miktarda petrol istihsaline başla
mazsa verilen süre sonunda işletme ruhsatnamesi düşer. 
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Arayıcının 1 yıl zarfında fiilen yaptığı jeolojik ve sondaj masraflarının tamamı o yıl içinde 
ödeyeceği toplam Devlet 'hakkından tenzil edilir. 

Yukarda (belirtilen Devlet hakkı deniz aramalarımda; su derinliği ve çalışma şartları gözönü-
ne alınarak, Bakanlaikça yüzde elli oranında azaltılabilir. 

MADDE 26. — Tasarınım 25 nci maddesi 26 ncı ımaıdde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edlilmistir. 

MADDE 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 nci majdde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 6326 saydı Kanunun 64 noü maddesine aşağıda yazılı 5 nci fıkra eklenmiştir : 
Madde 64. — 5. Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunmayan bir saha işletme ruhsatna-

mesti ıkonusu olarak Bakanlar Kurulu kararı ile ve bu kararda tespit edilecek esaslar dairesinde 
ancak petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, talep halinde, devredüebdlir. 

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

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

3. Vecibelerini tamamen yerine (getirmiş olan işletoecinin talebi üzerine, iışüetmo ruhsatname
si Genel Müdürlük tarafından milli menfaatlere, teknik ve lekonıomıik esaslara uygunluğu tespit 
ve teklif edilmek suretiyle ve toplamı (10) ar yılı geçmemek üzere iki defa Bakanlar Kurulu ka-
rariyle uzatılabilir. 

MADDE 31. — Tasarının 30 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, bu tebligat istihsalin durduğu tarihten itibaren 3 ay ve işletme sahasında arama veya 
işletme sondajları hüsnüniyetle yapılmakta ise 1 yıl geçmeden icra edilemez. 

MADDE 31. — 6326 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 69. — 1. İşletmeciler her işletme sahası için bir Devlet hakla ödemekle mükelleftirler. 

Devlet hakkı işletme sahasının hektarı başına yılda : 
1 nci yıl için 15 
2 nci yıl için 20 
3 ncü yıl için 25 
4 ncü yıl için 30 
5 nci yıl için 40 
6 nci ve mütaakıp yıl

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

ödryeceği Devlet hakkı, arama sahasının yarısı için, arayıcı sıf atiyle ödemesi gereken Devlet 
hakkından fazla olamaz. 

MADDE 32. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 79 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 79. — 1. Arayıcı ve isletmecilerin ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı ve 
hissesi, kendi beyanları üzerine Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilir. Devlet hakkı ve hissesi ta
hakkuk ettirildikten sonra maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tesbit olunan fark
lar üzerinden ikmalen Devlet hakkı ve hissesi tarhiyatı yapmaya Genel Müdürlük yetkili ve görev
lidir. 

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

Bakan kararının taraflara tebliğinden sonra bu karar gereğince tahsil edilecek miktar genel 
müdürlükçe ilgiliye tebliğ ulunur. 

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

baren 6 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmadığı takdirde zamanaşımına uğrar. 
3. îTakden ödenecek Devlet hakkı hissesi genel müdürlüğün bulunduğu yer vergi dairesine 

ödenil'. Devlet hakkı hissesinin beyan, tarh, tahakkuk, ödeme, usûl, şekil ve zamanı ile ikmalen 
tarhiyata ait diğer hususlar nizamnamede gösterilir. 

MADDE 33. — 6326 sayılı Kanunun 80 nci maddesi aışağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 80. — Belge; yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline mü

tevakkıf bulunan ameliyeler müstesna olmak ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak üze
re sahibine bu kanun hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak hakkını verir. 

Bslge süresi âzami 30 yıldır. Bu süre Bakan'ar Kurulu kararı ile daha 10 yıl kadar uzatılabi
lir. 

MADDE 34. — 6326 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

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

&) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamı nn münhasıran veya birbiriyle telif olımamıyacak 
şekilde istimalini tazammun ediyorsa; 

b) Aynı ihtiyacı teinine matuf aynı hizmeti isÜhdaf ediyorsa; 
c) Boru hatları güzergâhları birbirine tedahül ediyorsa; 
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MAÖDE 32. — Tasarının 31 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Madıde 79. — 1. Arayıcı ve işletmecilerin ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı ve 
hissesi taihalkkuk ettirildikten sonra maddî delillere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespit olu
nan f aaMar üzerinden ikmalen Devlet hakkı ve hissesi ıtarlhiyatı yapmaya Genel Müdürlük yet
kili ve görevlidir. 

ikmal taıMyatına karşı ülgililerin Bakan nezdinde yapacakları itiraz ihtilaflı kısmın tahsilini 
durdurur. 

Bakan kararının taraflara tekliğimden sonra bu karar gereğince talh'sil edilecek miktar 
Genel Müdürlükçe ilgiliye tebliğ lolunur. 

İkmalin tarh edilen Devlet 'hakkı ve hissesi ylüzde yüz fazlası ile alınır. 
2. Devlet hakiki ve hissesi tahakkukun ilgili bulunduğu takvim yılını takaıbeden yıldan iti

baren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ* 'olunmadığı takdirde zamanaşımına, uğrar. 
3. Nakden ödenecek Devlet hakkı ve bissesi Genel Müdürlüğ'ün bulunduğu. yer vergi daire

sine ödenir. Devlet hakkı ve hissesinin beyan, tarh, talhajkkuk, ödeme, usul, şekil ve zamanı ile ik
malen tarbiyata ait diğer hususlar nizamnamede gösterilir. 

MADDE 34. — Tasarının 33 ncıü maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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ihtilaflı sayılarak hu kanunun ihtilâfların halline ait hükümleri dairesinde muameleye tabi tu
tulabileceği gibi, icabında ihtilâfların halline mütedair kanun hükümlerinin tatbiki cihetine gidil
meden, belge iktisabı için yapılan bir talebin kabul veya reddinde göz önünde tutulması gereken 
kıstaslara £öre bir karar da verilebilir. 

MADDE 35. — 6326 sayılı Kanunun 86 ncı maddecine aşağıdaki şekilde 2 nci fıkra eklenmiş 
ve mevcut hüküm 1 nci fıkra olarak adlandırılmıştır : 

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

Bundan doğan tazminat alacakları haksız fiiller hakkındaki zamanaşımına tabidir. 

MADDE 36. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 87 nci madde
sinin 1 nci fıkrası ile 2 nci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

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

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

2. ıa) Kamulaştırma kararı talep üzerine genel müdürlükçe verilir. Bu kamu yararına iliş
kin bir karar hükmünde olup mütaakıp işlemler istimlâk Kanunu hükümleri dairesinde cereyan 
eder. 

MADDE 37. — 6326 sayılı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 92. — Petrol hakkı sahibi; arama, işletme veya belge sahasında yahut kullanma hakkına 

sahibolduğu arazide kurduğu veya bulundurduğu tesislerle bunların mütemmim cüzlerini ve bu te
sislerin teferruatı sayılsın veya sayılmasın diğer bütün menkul mallarını, aşağıdaki maddelerin 
hükümleri saklı kalmak kaydiyle her zaman kaldırılabilir. 

MADDE 38. — 6326 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 1-a bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

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

MADDE 39. — 6826 sayılı Kanunun 0558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 95 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 95. — 1. Petrol hakkı sahibi yürürlükte bulunan bütün vergi, resim ve hare kanun
ları ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine, bunların ek ve tadillerine ve bunların yerine kaim ola
cak kanunlara tabidir. 

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

3. Bu kanunda yazılı petrol ameliyeleri ile birlikte umumi hükümlere tabi diğer faaliyetler
de bulunan petrol hakkı sahipleri; petrol ameliyelerine mütaallik faaliyetleri için ayrı sermaye 
tahsis eder, bu mahiyetteki muamelelerini tefrik etmek üzere ayrı kayıt ve muhasebe tutar ve 
petrol ameliyelerinin netice hesaplarını diğer faaliyetlerin netice hesaplarına karıştırmaksızın ayrı 
bir beyanname ile bildirirler. Petrol ameliyelerinden mütevellit neticeler müstakil olarak vergilen
dirilir. 
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MADDE 36. — Tasarının 35 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 37. — Tasarının '36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edüımiş>tir. 

MADDE 38. — Tasarının 37 nci maddesi 38 nci madde (olaraik aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 39. — Tasarının 38 nci maddesi 39 ncu madde olaraik aynen kalbul edilmişttir. 

MADDE 40. — Tadarının 39 ncu maddesi 40 ncı madde lolarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 40. — 6328 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 96. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi 1 nci fıkrasındaki istisna 

ile ilgili hükümler petrol ve petrol mahsullerinden elde edilen gelir ve kazanca uygulanmaz. 

MADDE 41. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 97 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesi gereğince kurum 
kazancının tesbitinde mükellefler tarafından hasılattan indirilebilecek giderlerden başka petrol 
hakkı sahipleri aşağıdaki indirimleri de yapabilirler : 

a) Petrol hakkı sahibi kurumların ödedikleri Devlet hakkı ve hisseleri, 
'!b> Petrol hakkı sahibi kurumların ellerindeki, sahanın terk edilmesi gereği olarak terk ettik

leri ekonomik değerlerin henüz itfa edilmemiş bakiye değerleri, 
c) Petrol hakkı sahibi kurumların aktifleştirmedikleri arama 'giderleri sondaj feri giderleri ve 

ekonomik miktarda verimi olmıyan kuyuların açılma giderleri, 
d) Tükenme payları. 
Madde 97. — 2. Tükenme yapı petrol hakkı sahibinin sermaye hesabına alarak aktifleştirdiği 

arama (giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmıyan kuyuların açılma gi
derleri toplamından ibaret olup Vergi Usul Kanununun 316 ncı maddesi hükmüne kıyasla her saha 
için ayrı ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile 'Petrol işleri Genel Müdürlüğünce müştereken bel
li edilecek nisbetler üzerinden itfa edilir. Ancak; isahanın petrol istihsalinden başka bir maksada 
tahsis edilmiş bulunan kısmının maliyet veya kıymeti ile petrol ameliyesinin sona erdiği tarihte 
(bu sahanın petrol hakla sahibi bakımından haiz olduğu (bakiye değer tükenme, ayından indirilir. 

MADDE 42. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 98 noi maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 98. — Petrol hakkı sahihi kurumların ekonomik değerleri Vergi Usul Kanununda yer 
alan değerleme hükümlerine göre değerlendirilmekle beraber, bu kurumların aktifleştirdikleri ve 
bu kanunla tarifleri ve esasları belirtilen arama giderleri, sondaj fer'î giderleri ve ekonomik mik
tarda verimi olmıyan kuyuların açılma giderleri kayıtlı değerleri üzerinden değerlenir. 

(Bu değerler hu işler için yapılan gerçek giderlerden fazla olamaz. 
'Bu güderlerin aktifleştirümdsi ihtiyaridir. Tercih hakkı bu grupa dâhil masrafların yapıldığı 

ilk döneme ait vergi beyannamesinde kullanılır. 

MADDE 43. — 6326 sayılı Kanunun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 99. — Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen arama giderleri, sondaj fer'î gi

derleri ve ekonomik miktarda verimi olmıyan kuyuların açılma giderlerinden ekonomik değerin 
maliyeti ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın kurulm'aisı ile ilgili mas
raflar amortisman yolu ile; diğerleri ise rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunacak esaslara göre itfa olunur. 

MADDE 44. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 112 nci mad
desinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve ed5jlmi§ 2, 3, ve 
4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 112. — 1. IBir petrol hakkı sahibi bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe 
kabul edilmiş bir mütaahhidi va'sıtasiyle kendi adına Türkiye ̂ deki petrol ameliyeleri için - idari 
faaliyetler İle bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler 
harioolmak üzere - Genel Müdürlükçe lüzumlu görülen malzemeyi, münhasıran bu ameliyelerde 
kullanmak kaydiyle, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 yû müddetle güm. 
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MADDE 41. — Tasarının 40 ncı maddesi 41 rjci madde olarak aynen kabul ediLni^tir. 

MADDE 42. — "6326 sayılı Kanunun 655S sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiriMıiştir. 

Madde 97. — 1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddeci gereğince kurum 
kazancının tespitinde mükellefler tarafından hâsılattan indirildbilec-eik giderlerden .başka petrol 
hakiki sahipleri .aşağıdaki indirimleri de yapabil'iler:. 

a) Petrol hakkı sahibi kuramların, Petrol Kanununun 56 ncı maddesinde değişiklik yapan bu 
tasarının 25 nci maddesinde belirtilen, mahsup işleminden sonra, varsa, ödedikleri Devlet hakla ve 
hisseleri, 

b) Petrol hakkı sahibi kurumların ellerindeki sahanın terk edilmesi gereği olarak terk ettik
leri ekonomik değerlerin henüz itfa edilmemiş bakiye değerleri, 

c) Petrol hakla sahibi kurumların aktif leştir me dikleri arama giderleri sondaj fer'i giderleri ve 
ekonomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri, 

d) Tükenme payları. 
Madde 97. — 2. Tükenme payı petrol hakkı sahibinin sermaye hesabına alarak aktif3eştirdiği 

arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma gi
derleri toplamından ibaret olup Vergi Usul Kanununun 316 ncı maddesi hükmime kıyasla her sa
ha için ayrı ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Petrol işleri Genel Müdürlüğünce müştereken 
belli edilecek nispetler üzerinden itfa edilir. Ancak; sahanın petrol istihsalinden başka bir maksa
da tahsis edilmiş bulunan ksımınm maliyet veya kıymeti ile petrol ameliyesinin sona erdiği tarihte 
bu sahanın petrol hakkı sahibi bakımından haiz olduğu bakiye değer tükenme payından indirilir. 

MADDE 43. — Tasarının 42 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — 6326 sayılı Kanunun 99 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 99. — Petrol hakla sahibi tarafından aktifleştiriler. arama giderleri, sondaj feri giderle

ri ve ekonomik miktarda verimi olmayan kııyıılarm açılma giderleri dışındaki ekonomik değerin 
maliyeti ile bu ekonomik değerin ekle edilmesi ve üserindeld. tesisatın kurulması ile ilgili masraflar 
amortisman yolu ile itfa olunur. Bunlara tatbik edilecek amortisman nispetleri rezerv durumu 
dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca ayrıca tespit edilir. 

MADDE 45. — 6323 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 112 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve edilmiş 2, 3, ve 4 ncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 112. — 1. Bir petrol hakki sahibi bizzat veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe ka
bul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyle kendi adına Türkiye'deki petrol ameliyeleri için - idarî faali
yetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler hariccl-
mak üzere - Genel Mdüürîükçe lüzumlu görülen malzemeyi, münhasıran bu ameliyelerde kullan
mak kaydıyle, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 yıl müddetle gümrük ve di-
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rük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu 
Türkiye'de istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal 
edilen mümasil maddelerle kıyası kabil bulunan ve fiyatları ithal maddelerinin gümrüklü fiyat
larına kıyasla % 25 ten daha yüksek bulunmıyan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir 
liste neşrederek bu listede gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulunan maddelerden hangi
lerinin gümrük vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tâyin ve tesbit 
edebilir. Bu liste 6 şar aylık devrelerde yeniden gözden geçirilerek tâdil olunabilir. Listeler neş
rolundukları tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir tarihinden önce Genel Müdürlüğe ve
rilmiş dilekçelerle ithali istenilen maddeler, bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kay-
diyle, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyet
ten faydalanırlar. 

2. Petrol hakkı sahibi; hakiki yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyatı içîn lü
zumlu olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmıyan hampetrolü piyasa fiyatı üzerin
den gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest rekabet emlsal fiyatlarını 
göz önünde bulundurarak tesbite yetkilidir. 

3. Yukardaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden petrol ameliyatında kullanılmak üzere başka bir pet
rol hakkı sahibine Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri halinde de, devam eder. 

4. İkinci fıkra mucibince ithal olunan petrtoldan imâl edilen petrol ürünleri ile petrol ameli
yatında kullanılmak üzere diğer bir petrol hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, gümrük 
ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğrudan ' doğ
ruya veya petrol ameliyatı sayılimıyan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak ve
ya satılmak üzere devredildiği, devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve Tarife 
Cetvellerindeki hüküm ve şartlar dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resmilerine tabi tutu
lur. Şu kadar ki, petrol ameliyesi yönünden işe yaramıyan malzeme için Genel Müdürlüğün tek
lifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarının tasvibi suretiyle bu hükme bir istisna ta
nınabilir. 

MADDE 45. — 6326 sayılı Kanunun 115 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 6558 sayılı Kanun
la değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 115. 1. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanlığına ve Genel Müdürlüğe müracaatla 
ödenmesi gereken fakat henüz ödenmemiş bulunan her türlü vergi, resim, harç, Devlet hakları 
ve Devlet (hisselerinin ödenmesi için gereken meblâğı hariç tutmak şartiyle; 

a) Türkiye'de petrol ameliyelierinden başka kaynaklardan elde ettiği nakdi fonlarla buna ait 
hakların bu kanuna ve Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilecek sermaye mevcutları esasınr 
dan ibaret değerini aşan kısmı haricolmak üzere nakdî fonlarla buna mütaallik haklarını; 

b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç bırakmak 
suretiyle sermaye mevcutları esasına dâhil diğer kıymetleri nakden veya aynen, 

Vergiden muaf olarak harice transfer edebilir. 
Şu kadar ki, ayın olarak gelen sermaye yine aynen çıkarılacak durumda ise ayın olarak 

çıkarılır. Ekonomik değerlerin yurt içinde satış veya devrinden doğan lehte farklar blokedir. 
Bedel yurt dışında alınmışsa fark döviz olarak Türkiye'ye getirilip bloke hesaba alınır. Yurda 
giren ve çıkan aynıların evsafa uygunluk ve müsaade konusu mallar olup olmadığı, ıgerektiğin-
de, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük eksperlenince denetlenebilir. 

2. Bir petriol hakkı sahibi Maliye Bakanının müsaadesi ile petrol ameliyelerinden başka kay
naklardan elde edilmiş ekonomik değerleri harice transfer ederek bunların karşılığında Tür
kiye'deki petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere hariçten naMt, hizmet, malzeme veya diğer 
bir ekonomik değer getirebilir. 
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ger ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar Kurulu Türkiye'de 
istihsal veya imal edilen ve evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakımından ithal edilen müma
sil maddelerle kıyası kabil bulunan ve fiyatları ithal maddelerinin gümrüklü fiyatlarına kıyasla 
% 25 ten daha yüksek bulunmayan maddelerin isimlerini muhtevi müfredatlı bir liste neşrederek 
bu listede gümrükten muaf ithal edilmekte bulunan maddelerden hangilerinin Gümrük Vergisine 
ve diğer ithal Vergisi ve resimlerine tabi tutulacağım tayin ve tespit edebilir. Bu liste 6'şar aylık 
devrelerde yeniden gözden geçirilerek tadil olunabilü*. Listeler neşrolundukları tarihte yürürlüğe 
girer. Ancak; listenin neşir tarihinden önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçelerle ithali istenilen 
maddeler, bu Genel Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyle, listenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 1 yıl içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten faydalanırlar. 

2. Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için lü
zumlu olan ve yerli kaynaklardan temini mümkün bulunmayan hampetrolü piyasa fiyatı üzerinden 
Gümrük ve diğer tthal Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün piyasa fiyatını serbest rekabet emsal fiyatlarını gözö-
nünde bulundurarak tespite yetkilidir. 

3. Yukardaki fıkralar gereğince tanınan gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri muafiyeti, 
bu malzemenin bir petrol hakkı sahibinden petrol ameliyatında kullanılmak üzere başka bir petrol 
hakkı sahibine Genel Müdürlüğün müsaadesi ile devri, halinde de, devam eder. 

4. İkinci fıkra mucibince ithal olunan petrolden imal edilen petrol ürünleri ile petrol ameliyatın
da kullanılmak üzere diğer bir petrol hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, Gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğrudan doğruya 
veya petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yolu ile Türkiye dâhilinde kullanılmak veya satıl
mak üzere devredildiği, devir tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu ve tarife cetvellerin-
deki hüküm ve şartlar dâhilinde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine tabi tutulur. Şu ka
dar M, petrol ameliyesi yönünden işe yaramayan malzeme için Genel Müdürlüğün teklifi üzerine 
Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarının tasvibi suretiyle bu hükme bir istisna tanınabilir. 

MADDE 46. — Tasarının 45 nci maddesi 46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu suretle harice transferine müsaade edilen ekonomik değerler kargılığında hariçten te
min edilen nakit, hizmet, malzeme veya diğer ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Türki
ye'de petrol ameliyelerinden başka kaynaklardan elde edilmiş Bayılır. 

3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş müseccel sermayelerine mahsuben her zaman, ithal 
edilmiş sermayelerini aşan transfer edileibileeek net kıymetlerinin transferi için ise ancak Ku
rumlar Vergisi Beyannamesinin verilme müddeti zarfında her beyannamenin verilmesini takS-
(ben transfer talebinde bulunabilirler. 

[Müddetinde yapılmıyan transfer talepleri ancak galecek Kurumlar Vergisi beyannamesi sü
resi iğinde yapılafailir. 

MADDE 46. — 6323 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin 1 nci fıkrası ile aynı maddenin 6558 
sayıl?. Kamınla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 116. — 1. Petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere Türkiye'de ithal edilmiş olan 
nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mevcutları esasının bir cüzünü teşkil eden malzeme 
veya diğer ekonomik kıymetlerin değeri, ithalâtın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithâl 
tarihinde cari resmî kambiyo kuru üzerinden tesbit edilir. 

Kıymet tâyin ve tes'biti, Maliye Bakanlığı ile müştereken Genel Müdürlükçe yapılır. 
3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri üzerine Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlük tara

fından dövizin cinsi hakkında verilecek kararda; petrol hakkı sahibinin ve transfer edilecek ekono
mik kıymetlerin değerinin hangi memlekete mensubolduklan hususu ile diğer ilgili hususların ya
zılması şarttır. 

Hilâfına delil bulunmadıkça, nakdi fonlar ile buna mütaallik haklar da dâ,hil olmak üzere trans
fer edilecek ekonomik kıymetlerin değeri, karşılığında elde edildikleri kıymetlerin memlekete ithal 
tarihlerindeki sıraya göre transfere tabi tutulur. 

Yukarıdaki esaslara göre değeri tesbit edilmiş nakdi fonlar ve buna mütaallik haklarla sermaye 
mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal tarihinde 
cari olan resmî kambiyo kuru üserinden yapılır. 

Bunların dışında kalanlar transfer tarihinde cari olan resmî kambiyo kuruna tabidir. 

MADDE 47. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 118 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 118. — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanunlar ve bu kanunların ek ve 
tadilleri ile bunlara istinaden çıkarılan karar ve tebliğler, bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere, 
petrol hakkı sahiplerine de uygulanır. 

MADDE 48. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 120 nei maddesi
nin 1 nci fıkrası ile 6558 sayılı Kanunla eklenen 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I$adde 120. — 1. İşletmeciler ve belge sahipleri istihdam ettikleri yabancı şahıslar sayısının 
yüzde 25 inden aşağı sayıda olmamak üzere Türk vatandaşlarının (Devlet memurları hariç) petrol 
ameliyelerinin her safhasında ihtisas kazanmalarını sağlamak için yabancı memleketlerde veya Ge
nel Müdürlükçe uygun görüldüğü oranda Türkiye'deki ilmî ve meslekî kurum ve işletmelerde eğitim 
ve staj görmelerini, masraflarını üzerlerine almak suretiyle, temin ederler. 

. 3. Bu suretle eğitim ve staj görenler masraflarını üzerlerine alan petrol hakkı sahiplerine kar
şı mecburi hizmet veya iş mükellefiyeti ile bağlı değildirler. 

MADDE 49. — 6326 sayılı Kanunun 121 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 121. 2. a) Petrol hakla sahibi Kamu iktisadi Teşebbüsleri bu kanunun 53 ncü madde
sinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 61 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 74, 75 ve 80 nci maddele
rinin sınırlayıcı hükümlerine tabi değildirler. 
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MADDE 47. — Tasarının 46 nci maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

MADDE 48. — Tasarının 47 nei maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilnjistir. 

MADDE 49. — Tasarının 48 nci maddesi 43 ne?, madde olarak avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — 6326 sayılı Kanunun 121 nci maddesi 2 nei fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 121. — 2. a) Devlet adına faaliyette bulunan petrol hakla sahibi kuruluş, bu kanunun 
53 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına tabi olmamakla beraber bu kuruluş bir bölgede aaamî 
16 adet arama ruhsatı alabilir. 
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b) Arama ruhsatnamesi iktisabı için özel teşebbüs tarafından müracaatta bulunulan bir arama 
sahasının tamamına veya bir kısmına, işbu müracaatı takibeden 15 gün içerisinde, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri tarafından müracaat edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uygulanmaz. Kamu iktisadi 
teşebbüslerinin müracaatı öncelik kazanır. 

Karasuları dışında arama ruhsat iktisabı için yapılan müracaatlarda da bu hüküm uygulanır. 
c) Petrol hakkı sahibi Kamu İktisadi Teşebbüsleri bu kanunun 56 nci maddesinde öngörülen 

mükellefiyete tabi değildir. 
MADDE 50. — 6326 sayılı Kanunun 124 ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir : 
Madde 124. — 1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar 500 liradan 1 000 liraya 

kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan gayri 

petrol ameliyelerini yapanlar 5 000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası veya her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

MADDE 51. — 6326 sayılı Kanunun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 125. — 1. Bu kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu fiilleri tesbit olu

nacak bir süre içinde durdurmaları için, Genel Müdürlük tarafından emir verilir. Bu sürenin so
nunda israf veya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için failleri 500 lira ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Yukarda yazılı fiillerden dolayı önemli ve tamiri kabil olmıyan bir hasar meydana gel
mişse, failleri hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası veya fiilen devam ettiği her gün 
için 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya bu cezalardan her ikisine birden 
hükmolunur. 

MADDE 52, — 6326 sayılı Kanunun 6987 sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 132 nci madde
sinin 1, 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 132. — 1. Petrol hakkı sahibi bu kanuna, nizamnameye, bunlara müstenit kararna
melere, emirlere veya müsaade, arama ruhsatnamesi veya işletme ruhsatnamesi veya belgede ya
zılı şartlardan her hangi birine riayet etmediği takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 gün zarfın
da bunlara riayeti aksi takdirde verilen müsaade, arama ruhsatnamesi veya işletme veya belge ile 
ilgili ameliyelerin geçici bir süre içinde durdurulabileceğini veya doğrudan doğruya fesih müey
yidesinin uygulanacağını ihbar eder. Bu ihbara rağmen 90 günlük sürenin bitiminde petrol hak
kı sahibinin riayetsizliği devam ederse Genel Müdürlük ameliyeyi 90 günden az ve 180 günden 
çok olmamak üzere geçici olarak durdurabileceği gibi müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruh
satnamesi veya belgenin doğrudan doğruya feshi için Bakana teklifte bulunabilir. 

3. Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi veya belge sahibi kanunun 13, 57, 58, 59, 67 ve 85 
nci maddelerinin hükümlerine riayet etmediği takdirde, hakkında geçici durdurma tedbirine baş
vurulmaksızın, 90 günlük süre verilmek suretiyle doğrudan doğruya fesih müeyyidesi uygulanır. 

4. Fesih kararı Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından, geçici durdurma kararı ise 
Genel Müdür tarafından verilir, 

MADDE 53. — 6558 ve 987 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan 6326 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 6558 
ve 6987 sayılı kanunlarda; «İcra Vekilleri Heyeti», «Vekil», «Vekalet,», «Petrol Dairesi» ve «Re
isi» tâbirleri sırası ile «Bakanlar Kurulu», «Bakan», «Bakanlık», «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü» 
ve «Genel Müdiür» olarak, 8 nci kısmın 1 nci bölüm başlığı «Personel Eğitimi» ve aynı kısmın 
2 nci böliüm (başlığı «Kamu İktisadi Teşeblbüıslerinin yapacakları petrol amelilyeleri» olarak 
değişltirilmdşlerdiır. 
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Yine, aynı kuruluş 61 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 74, 75, ve 80 nci maddelerinin de 
sınırlayıcı hükümlerine tabi değildir. 

b) Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden fazla hükmî şahıs tarafından arama ruh
satnamesi talebedilirse bu müracaatlar ihtilaflı itibar olunarak bu kanunun ihtilâfların halline ait 
hükümleri dairesinde muameleye tabi tutulur. 

c) Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu kanunun 56 nci maddesinde ön
görülen mükellefiyete tabi değildir. 

MADDE 51. — Tasarının 50 nci maddesi 51 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 51 nci maddesi 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 52 nci maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 53 ncü maddesi 54 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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EK MADDE 2. — Bir belgeye dayanılarak potro - kimlya tesisleri için 112 nci madde gere
ğince ftihal edilen hammadde, yardımcı kimyasal maddeler, imletme malzemeleri ve bünyesine 
giren diğer malzemelerle imal olunan pefcro - kimiyasal maddeler doğrudan doğruya veya 
petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoliyle Türkiye dâhilinde kullanılmak veya sa
tılmak üzere devredildiği takdirde 112 nci maddenin 5 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

MADDE 54. — 6328 sayılı Kanunla bu kanunum ek ve tadillerimde aşağıda belirtilen mad
deler, fıkralar, benliler vs bölüm başlıkları kal Imlmıiş'fcır : 

0325 sayılı Kanunun 3 noü maddesi 37 n ci fıkrası, 13 nci maddesi, 211 nci maddesi, 
6937 ısayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesi, 2 7 nci m'add'enin 4 noü fikram, 28 nci maddesi, 
29 nou maddesi, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d), (f) ve (i) bentleri, 51 nci maddenin 
4 noü fıkrası, 78 nci maddenin ikinci paragrafı, 100 ncü maddesi, 6558 sayılı Kanunla değiş
tirilen 101, 102, 103, 104, 105, 108 ve 107 nci maddeleri, 108 nci maddesi, 6987 sayılı Ka
nunla değişik 109 ve 110 ncu-maddeleri, 6558 sayılı Kanunla değişik ll!l nci maddefei, 117 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 121 nci maddenin 3 ıı cü ve 4 noü fıkraları ile 6 nci kMimdaki 1, 2, 
3, 4, 5 ve 8 nci bölüm t a lk l a r ı . 

MADDE 55. — 6328 sayılı Kanımla bu kanunun ek vo tadilleri olan kanunlara aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen arama ruhsatnamele
rinin müddetti, verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin 
kısmeoı veya taanamen devri halinde de hülnim böyledir. 

GEÇİCİ MADDİ 2. — Eu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendi aratma sahasında keşif 
yapan arayıcıya Psirol Kamın unun 55 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince 
tanınmış olan müddet, kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla kabul olunan 3 yılı aşmış olsa 
bile dov-aas, eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — işbu kanunun yürürlüğe girmcG'k.den önce kanunun 58 nci maddesi ge
reğince işlemeye başlamış bulunan müddetler, esı-d hükümlere ta"bi kalırlar. Şu kadar İd, sözü ge
çen müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren yeisi nıüMeÜn geçmesi ile müddet tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — işbu kanunun yürürlüye giroculındecı önce verilen işletme ruhsatname
lerinin miididsıii, verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir, işletme ruhsatnameleri
nin kısmen veya tamamen devri halinde da hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş 
olan zararlar mütaakıp yıllara devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 8. — işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 68 nci maddesi ge
reğince işlamsye başlamış bulunan müddetler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sösü ge
çen mü;MSitlie"iin geri kalan kısmı yeni kanunun tâyin. e'Mği müdloitlendeoı uzun ise, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geranssi ile tamamlanmış' olur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Eu kanunun yürürlüğe girmssni'den önce verilmiş olan belgelerde yazılı 
müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — C553 ve 89S7 snyıh kanunlarla değipk .6326 sayılı Petrol Kanununun 
vergilendirme başlığını taşıyan 6 nci İnamında yor alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hüküm
ler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi tak&eden takvim yılı başında yürürlüğe girer. Eu kanu-
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MADDE 55. — Tasarının 54 ncü maddesi 55 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen arama ruhsatnameleri
nin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesinin kıs
men veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendi arama sahasında keşif 
yapan arayıcıya Petrol Kanununun 55 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesince 
tanınmış olan müddet, kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla kabul olunan 3 yılı aşmış olsa bi
le devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 58 nci maddesi ge
reğince işlemeye başlamış bulunan müddetler, eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü ge
çen müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetin geçmesi ile müddet tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilen işletme ruhsatname
lerinin müddeti verildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir, işletme ruhsatnamelerinin 
kısmen veya tamamen devri halinde de hüküm böyledir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğo girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş 
olan zararlar müteakip yıllara devredilemez. 

GEÇİCİ MADDE 6. — işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kanunun 68 nci maddesi ge
reğince işletmeye başlamış bulunan müddetler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, sözü ge
çen müddetlerin geri kalan kısmı yeni kanunun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren yeni müddetlerin geçmesi ile tamamlanmış olur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan belgelerde yazılı 
müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabidir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 
vergilendirme başlığını taşıyan 6 nci kısmında yer alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hükümler 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden takvim yıh başında yürürlüğe girer. Bu kanunun 
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nun yüriMüğünü takibeden takvimi yılı başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hükümlerin uygu
lanmasınla devam edilir. 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 57. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaş'tırınıa Bakanı V. 
/. Karaöz 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

'Çalışıma Bakanı 
A. R. JJzuner 

Turizm ve Ta. Bakanı /İmar ve İskân Bakam 
E. 7. Akçal 8. Bingöl 

Devlet Bakanı 
A. î. Göğü§ 

Millî Savunıma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

13 . 4 . 1972 
Devlet Bakanı 

/. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
M. 0. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Devres 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı: 
A. Karakûçük 
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yürürlüğünü takiben takvim yılı başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hükümlerin uygulanma
sına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Petrol Dairesi Reisliği ile Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığında görevli 
personel herhangi bir kararname veya olur alınmasına lüzum kalmaksızın Petrol işleri Genel Müdür
lüğü emrine; Petrol Dairesi Reisi Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Akaryakıtlar Dairesi Başkanı 
Petrol işleri Genel Müdür Başyardımcılığına, Petrol Dairesi idarî ve Teknik Reis Muavinleri Ge
nel Müdür yardımcılıklarına kazanılmış her türlü hakları saklı kalmak suretiyle tâyin edilmiş sayı
lırlar. . * 

GEÇİCİ MADDE 10. — Petrol işleri Genel Müdürlüğünde teşkili öngörülen Teftiş Kuruluna, 
öncelikle halen Akaryakıt Baş Kontrolörlüğü ve kontrolörlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar bir 
ehliyet sınavından geçirilir ve kazananlar müfettiş olarak atanırlar. 

MADDE 57. — Tasarının 56 ncı maddesi 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 57 nci maddesi 58 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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