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REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakla Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celse açıldı. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

75 NCİ İÇTİMA 

22 Mart 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde hilıinikat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Maarif teşkilâtına dair kanun ikinci defa olarak 
tayini esami ile reye vazedildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek is
pirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki ka
nun lâyihasının Encümenden gelen maddeleri mü
zakere ve kabul ve kanunun heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vazolundu. 

Keller - Malatya - Ergani * Diyarbekir hattının 
inşasına ve Arada - Ergani - Diyarbekir hattı inşaa-
tınııı tevkifine mütedair kanunlar müzakere ve kabul 
ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vazedildi. 

Harp kazançları vergisi kararnamesinin on altıncı 
maddesinin sekizinci fıkrasının tefsirine dair Kava-
ııini Maliye Encümeni mazbatası müzakere ve reddet 
dikli. 

Malulini güzâtın terfih ve ikdarı hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair mazbata müzakere ve Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi olundu. 

Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin bazı 
maddelerinin muaddil kanun lâyihası müzakere ve Mü
dafaa! Milliye Encümenine iade edildi. 

Mübadeleye tabi eşhas için sadir olan ilâmat hak
kındaki kanun lâyihası müzakere ve kabul olundu. 

Badehu ikinci defa reye vazedilen kanun ile İs
pirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki kanu
nun ekseriyetle kabul edildiği ve diğerlerinde nisap 
olmadığı tebliğ ve Çarşamba günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, Keller 
- Malatya - Ergani hattının inşası hakkındaki kanun 
reye vazedildiği sırada reye iştirak ettiğim halde za-< 
bit ceridesinde ismime (reye iştirak etmemiştir) diye 
işaret edilmiş ve ismimin hizasına da (mezundur) di
ye yazılmıştır. Halbuki makamı âlilerince ve Meclisi 
Âlice malumdur ki bendeniz burada idim. 

REİS — Sehiv vaki olmuş, tashih edilir efendim. 
Başka itiraz yoktur. Zabtı sabık hülâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

320 — 
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2. — SUALLER 

1. — Denizli mebusu Doktor Kâzım Beyin; Men

sucatı dahiliyenin ıslâhı maksadıyle Meclisi Âlice üç 

ay evvel kabul olunan tahsisat üzerine şimdiye kadar 
ne yapıldığına dair şifahî sual takriri. 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — İstanbul mebusluğuna intihap olunan İh

san Paşa'nın mazbatası hakkında -Başvekâlet tezkere
si. (3/611) 

REİS — İkinci Şubeye havale edilmiştir. 
Lâyihalar 

1. — İhracat emtiası hakkında kanun lâyihası. 
(1/893) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — 14 Nisan 1341 tarih ve 616 numaralı Mektep 
Vergisi Kanununa bazı mevad tezyili hakkında kanun 
lâyihası. (1/894) 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — 30 Ağustos gününün Zafer Bayramı ittihazı 

hakkında (1/839) numaralı kanun lâyihası ve Kanu
nu Esası encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

REİS — Efendim, bu lâyiha hakkında encümenin 
müstaceliyet teklifi vardır. Müstaceliyeti reyi âlilerine 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

2. — Çankırı Mebusu Talât Beyin; Köy Kanunu
nun bazı mevaddını muaddil (2/558) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha en
cümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye encümenine havale edilmiştir. 
3. — Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin; Me

murini faalenin zatî hayvanlarının tarafı devletten ia
şesi hakkında (2/559) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha encümeni maz
batası. 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin, hariçten ithal 
olunacak koşum ve çift hayvanatının gümrük resmin
den muafiyeti hakkında (2/557) numaralı teklifi ka
nunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha en
cümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — İki zatın İstiklâl madalyası ile taltifleri hak

kında Başvekâlet tezkeresi. (3/612) 
REİS — Müdafaai Millîye encümenine havale 

edilmiştir, 

2. — Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin 
tadili hakkındaki lâyihanın iadesine dair Başvekâletten 
gelen tezkere. (3/613) 

REİS — Okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden yazılan 11 Mart 

1926 tarih ve 1948/262 numaralı tezkerede, Âli Şû
rayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin tadili hak
kında tanzim ve 27 Şubat 1926 tarih ve 6/744 numa
ralı tezkere ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının, 
bazı tetkîkâtta bulunulmak üzere, istirhadına lüzum 
gösterilmiştir. Mevzubahis lâyihanın iadesine müsaa
de Duyurulmasını rica ederim efendim, 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Talep veçhile iade olunacaktır. 

Takrirler 
/ . — Antalya Mebusu Rasih Beyin, Hareketi arz

da harap olan Fenike ve Kaş kazaları ahalisine mua
venet edilmesi hakkında temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Rey İstihsali 
1. — Malatya - Ergani - Diyarbekir demiryolu

nun inşası hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 

2. — Arada - Diyarbekir • Ergani demiryolu in
safına dair 22 Mart 1340 tarih ve 448 numaralı ka
nunun ilgası hakkındaki kanunun ikinci defa reye va
zı., 

REİS — Efendim, Kabul edenler beyaz, etmeyen
ler kırmızı rey varakası verecektir. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurun. 

Efendim, müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Petrol kanunu lâyihası (1/732) ve Ticaret ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (1) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Arkadaşlar! Memleketimizin muhtaç oldu
ğu mühim bir madde vardır ki; o da petroldür. Bu
nun için Ticaret Vekâletince getirilen mütehassıs iki 
seneden beri çalışmaktadır. Heyeti Celilenize bunun 
için bir kanun lâyihası takdim edilmiştir. 

Bu kanun lâyihası da iki seneden beri encümen
lerde tetkik edildi ve heyeti celilenize takdim olun
du. Bu kanım lâyihası çıkmadıkça petrol taharriyatı 
yapmak imkâna yoktur. Eski kanun ahkâmı petrol 
taharriyatına müsait olmadığı için Taharriri ruhsat
namesi verilemiyor. Onun için bu kanunun tercihen 
ve müstacelen müzakeresini Heyeti Celilenizden rica 
ediyorum. Lütfederseniz vekâletin vazifesini tesri ve 
teshil 'buyurmuş olursunuz (muvafık sesleri,) 

REİS — Efendim, Ticaret Vekili Ali Cenanı Be
yefendi, Petrol kanunu lâyihasının müstacelen ve ter
cihen müzakeresini teklif etmektedir. Evvelâ, istical 
teklifini reyi âlinize arz ediyorum. Müstacelen mü
zakeresini kabul edenler Kitfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Tercihen müzakeresini kabul eden lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, ruznamemizde tercihen müzakeresi tah
tı karara alınmış başka lâyiha yoktur. Binaenaleyh 
Petrol kanunu lâyihasının müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, lâyihaya Bitum 
ve petrol kanunu denilmiştir. Bitum denilince bu sulp 
halinde yahut yumuşak halde veyahut mayi halinde 
halinde bulunur ki; mayi halinde bulunduğu zaman 
buna petrol ve neft deniliyor. Yumuşak halde bulu^ 
nursa (Matla) derler. Sulp halinde olduğu takdirde 
asfalt derler. Sulp halinde olanlar inşatta istimal olu
nur. Döşemelerde duvarların sıvalarında kullandır. 
Yangına karşı mukavim bir maddedir. Boyacılıkta da 
müstameldir. Pek çok envai vardır Sanayi de istimal 
edilir Bu lâyihaya ya (Bitum) kanunu demeliki, umu
mî şekilde bir unvandır. O zaman gerek sulp olsun ve 
gerek mayi olsun bütün petrolleri ihtiva eder veya
hut bu kanundan kuvvei muharrike olarak kullanılan 
yalnız petrol kastolunursa kanundan bitum kelimesi
ni hazfetmeydi?. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Ziya Bey! Mütalaatmız maddelere aittir. 
ZİYA BEY (Devamla) — Kanunun serlevhası Bi

tum ve petrol olduğu için söylüyorum, 
REÎS — Kanununun heyeti umumiyesi hakkında 

söylediniz. 
ZİYA BEY (Devamla) — Kanununun heyeti umu

miyesi gayet iyidir. Yalnız bazı maruzatım var, onun 
maddeleri gelince söylerim, 

HALİT BEY (Kastamonu) — Ticaret Vekilinden 
bir sual seracağnn. Efendim, hududu millî dahilinde 
olan yerde taharriyata ruhsal ve imtiyaz verilmiş pet
rol sahaları nerelerdir? Bilhassa mahsus olan petrol 
havalisi nerelerdir? Lütfen bizi biraz tenvir buyursun
lar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim, imtiyazı verilmiş yalnız Van vilâye
tinde bir saha vardır. Bir de, taharri ruhsatnamesi 
veriîımş Rize sancağında bir yer vardu*. Bundan baş
ka verilmiş ruhsatname yoktur. Memleketin muhtelif 
aksamında petrol sahalar; vardsr. Erzurum civarında, 
Boyabat, Trakya bazı kazalarda, Antalya'da, Mardin 
civarında Dicle üzerinde, petrol asarı vardır. Bizim 
Vekâîete getirilmiş olan mütehassıs Boyabat'da pet
rol neşreden merihaı tetkik etti. Oradan ümitvar gö
rünmedi. Trakya'ya gitti. Mürefte, Şarköy taraflarını 
dalaştı o civarda muhtelif aksamda petrol sızmaları 
vardı. Oralardan bir dereceye kadar ümit vardır. Son
ra, Antalya civarında gaz neşreden bir fetha vardır. 
Arasıra çobanlar onu tutuştururlar. Yanar, bilâhara 
söner, havagazı halinde bulunuyor. Oradaki tetkikatın 
neticesinde oradan da ümitvar bulunuyor. Sonra, Er
zurum vilâyetinde Hasankale civarında petrol çıka-
cağsna ümit besliyor. Yalnız avarızı tabiiyeden do
layı oradan çıkacak petrolün iktisadî olacağı ümit olun
muyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bayburt'ta. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Muh
telif yerlerde vardır. Mütehassıs henüz şark vilâyetle
rine gitmemiştir. Bilâhara gidecektir. Yani memlekette 
petrol olduğuna ümitvardır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Mütehassıs mü
hendis var mı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Var
dır efendim, Belçlka'lı Lüksemburg'lıı bir mütehas
sıs vardır. İki seneden beri çalışmakta, Karamürsel 
civarında da bir bitum vardır. Ziya Beyefendinin, ka
nunun serlevhasına vukubulan itirazlarını varit gör-
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müyorum. Bitum ekseriyetle sulp kısmına alem ol
muştur. Mayi halinde olanları petrol ve nefttir. Silis 
için de karışık olanlar vardır. Cüzî miktarda olduğu 
için o, petrol ve bitum müştakkatmdan addolunmu
yor. Binaenaleyh petrol tabirini kaldırıp yalnız bitum 
tabirini koymak manayi tamamen izah edemez. Bu
nun kalmasında bir zarar yoktur. Bilâkis fayda var
dır. Mevcut olan gerek sulp ve gerek mayi halinde 
bulunan bitum bu kanuna dahildir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen kalmamıştır. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Petrol Kanunu 
Madde 1. — Araziî menılûke ve mevkufei sahiha 

dahil oJmak üzere Türkiye hududu dahilindeki bil
cümle arazide bitum ve petrol ve müştakkah tabiîye-
si madenlerinin taharri ve işletilmesi hakkı Maadin 
Kanunu ahkâmına tabi olmak kaydıyle hükümete ve
rilmiştir, 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Birinci maddenin 
ahkâmını bendeniz anlayamadığım için istizah maksa-
diyle kürsüye geldim. Maadinin taharri ve işletilmesi 
hakkı hükümete veriliyor. Fakat hükümet bizim kuv-
vei icraiyemizdir. Zaten başkasının elinde olmayan 
madenler onun kendisinin elindedir. Yani memleketin 
demektir. Şu halde hükümete nasıl imtiyaz veriyo
ruz? Bu hususta biraz izahat versinler. 

Sonra bu birinci maddeden anlaşılıyorki; petrol ve 
müştakkatının işletilmesi münhasıran hükümete veril
mesi talep olunuyor. Binaenaleyh bu maddenin efrada 
veyahut eşhasa veyahut eşhası maneviyeye artık ve
rilemez meseles çıkar. Halbuki aşağıki maddelerde 
taharri ruhsatnamesi vesaire vesaire diye bir çok 
şeyler ki bu maddeye muhalif birtakım ahkâm mev
cuttur. Onun için vekil beyden rica ediyorum. Bir 
defa hükümete bu hakkın verilmesine neden lüzum 
görülüyor. Yani bu hak eşhasa verilmezse zaten hü
kümetin demektir. Binaenaleyh bu hak birinci mad
dedeki şekilde hükümete verilirse aşağıdaki madde
lerle sureti telifini bendeniz anlayamıyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İşte o, çok tuhaf bir meseledir!.... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Efen
dim! Elde mevcut bir Maden Kanunu vardır. Bu ka
nun mucibince Türk ve Ecnebi her fert bir istida ile 
muayyen bir sahada taharri hakkını istihsal eder. İs
tidayı vermekle beraber tabiatiyle temadi eder. Mua
melesi dediler. Bitumun asfaltı cami olması doğru

dur. Asfalt bunda dahildir. Fakat efendiler, sulp ha
linde olan bitum - eğer petrol bulunmazsa - bunu ve
saiti fenniye ile taktir ederek petrol istihsali müm
kündür. Hatta yüzde altmış derecesine kadar randı
man verebilir. Binaenaleyh bitum deyipte onu dışa
rı atmak icap etmez. Petrol olmayan yerlerde bitum-
dan, asfalttan, petrol ve benzin istihsal ediyorlar. Bi
naenaleyh belki mmelekette ihtiyaç olar. Onun için 
bunu hasfetmek icap etmez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — «Arazii 
menılûke ve mevkufei sahiha dahil olmak üzere...» 
bunun türkçesini söylermisiniz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Zatı-
âliniz türkçesini bulunuz, teklif ediniz, yazalım. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Reis Beyefen
di! Zannederim maddeye hükümet kelimesi devlet 
makamında konulmuştur. Fakat devlet dense daha iyi 
olur. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY — Pekâ
lâ efendim. Bendeniz de kabul ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, sor
duğum suallere vekili muhterem tarafmdan verilen 
cevaplar beni ikna edemedi. Burada petrol ve müştak-
katı madenlerin taharri ve işletmek hakkı hükümete 
verilmiştir. Yani bu bir inhisar ifade ediyor. Binaen
aleyh doğrudan doğruya petrol ve müştakkatının ta
harri ve işletilmesi hükümetin tahtı inhisanndadır di
yelim, mesele hallolur. Sonra yine diyelim ki; hükü
met bu inhisarını ya bizzat icra eder veyahut efradı 
hükmiye ile müştereken, veyahut efradı hükmîyeye 
ihale edebilir. Şimdi hükümetle, devleti aynı mana
da kullanabiliriz. Hükümetin teklifinde (Eta) ile hü
kümet birleşiyor. Maadin Kanun ve ahkâmına tabi 
olmak kaydıyle eğer efrada ihale eder veyahut efrat 
ile müştereken yaparsa saten mevcut olan kanuna te-
baiyete mecbur olur. Lâkin hükümet kendisi yaparsa 
kayıt ve şarttan azade olmalıdır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, kanunun ta
rihi teklifine, yani bugüne kadar taharri ruhsatname
si verilmiş veya taharri ruhsatnamesi almış eşahsı 
hükmiye var mıdır? Varsa bunlar hakkında ne mua
mele yapılacaktır? Bunu da lütfen izah buyurun. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — İmti
yazını almış olanlar, tamamiyle imtiyaz ahkâmına sa
hiptir. Yalnız bunun için bir madde koyduk; onların 
aldıktan imtiyazı işletmek için bir mehil verilmiştir. 
Eğer o mehil zarfında lâzım gelen sondajı yaparlarsa 
ne âlâ yok yapmazlarsa bu takdirde o imtiyaz olur di
ye aşağıda bir madde vardır. Ruhsatname alanlar 

— 323 — 



1 : 76 24 . 3 i 1926 C : İ 

bu kanun ahkâmına tabi olacaktır. Hatta bundan bir 
sene evvel, eskiden intaç edilmiş olan - ruhsatname
lere - bu kanunun ahkâmına tabi olmak şartıyle im
tiyaz verilmiştir. 

ZlYA BEY (Çorum) — Efendim, demin arz et
tiğim gibi (Bitum) kelimesi burada zaittir. Karbonlu 
müvellidülma sınıfına mensup olan bütün maadin ge
rek ilmî maadin ıstılahından olsun gerek kimyayı sı
naî ıstılahatından olsun maadin deyince fevkalâde şa
mil bir kelimedir. Bitum madenlere şamildir. Yalnız 
avam lisanında kullanılan. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Avam 
yok, halk var, halk! 

ZlYA BEY (Devamla) — Halk diyelim pekâlâ 
(handeler.) Bitum yalnız sulb halindeki mevada teş
mil edilmek isteniliyorsa o halde bu malumuâlinizdir 
ki inşat vesairede kullanılır. Aşağıda bir çok mad
deler var ki; bunun işlenmesini hayli tes*ip ediyor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Onu maddelerde söylediniz! 

ZİYA BEY (Çorum) — Buraya münasebeti ol
duğu için arz ediyorum. Bunun işletilmesi öteki mad
delerle fevkalâde güç bir şekle girer onun için bura
daki (Bitum kelimesinin hazfiyle petrol kelimesiyle 
İktifa olunmasını teklif ediyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Bendeniz maden mühendisliği etmedim. Bi
tum ile petrol arasındaki farkı tabiî Ziya Bey kadar 
bilmem. Fakat bizim mütehassıslara sordum. Daha 
evvel bendenize söylemişlerdi. Bitum ayrıdır, petrol 
ayrıdır itmam olunur. Ruhsatnamesini alır, ruhsatna
menin ahkâmını itmam ettikten sonra imtiyaz alma
sı mecburidir. Hükümet ona imtiyazı vermezse ken
disine hakkı itiraz vardır. Yahut maden işlediği za
man ona bir hisse tefrik edilir. O, bir istida ile hak
kına sahip olur. Binaenaleyh petrol madenlerinden, 
efradın böyle bir hakkı ihraz etmesine mani olmak 
için bu madde konulmuştur. Yalnız hükümet taharri 
ettirebilir. Yahut doğrudan veya efrat ile bir iştirak 
yapar. Diğer maddeler de onu izah ediyor. Petrol ta
harri etmek ve onu işletmek hakkı hükümete veril
miştir. Yani petrol Maden Kanunu ahkâmından ih
raç edilmiş oluyor. Diğer madenleri herkes istida ile 
taharri edeceğini bildirmek suretiyle bu hakkı ihraz 
eder. Binaenaleyh o hakkı ihraz ve iktisap etmeği 
men için bu madde konmuştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — «Maadin Kanunu
nun ahkâmına tabi olmak şartıyle» kaydını hükümet 
neden koyuyor? Zaten petrol madenlerinin işletilmesi 

hükümete verilmiştir. Eşhas gibi hükümette kaydü-
şarta tabi oluyor. Bunun izah eder misiniz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Efen
dim, kaydüşartla meşrut olmasını aşağıki maddelerde 
izah edeceğim. Hükümet doğrudan doğruya yapmaz 
da efrat ile biliştirak bu madenleri taharri ettirmek 
isterse o efrat bu ahkâma tabi olur ve Maden Kanu
nunun ahkâmından hariç kalmamış olur. Petrolün iş
letilmesine dair ahkâm vardır. O ahkâm istisna edil
miş, fakat diğer ahkâm bakidir. Ona ait de bir madde 
vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Burada yalnız hü
kümete bir hak veriliyor ve hükümeti de takyit edi
yor, şurua tabi tutuyor, bunu anlamadım. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Diğer 
maddelere gelindiği zaman izah edilecektir. Efrat da 
iştirak edecek. Fakat onu tamamen vermiyor, bir rub' 
unu veriyor. Yani muhtelif sahalara taksim ettikten 
sonra bir sahayı veriyor. Aşağıdaki maddelerde bu 
ciheti arz edeceğim. 

Bendenizce maddeyi gayet sarih yazalım, eğer mak
sadımız bu ise; bu petrolierin gerek taharri ve gerek 
işletilmesimiın^ devletin bu inhisarı bilfiil icra veya
hut da eşhas ile müştereken icra eder şekilde tadilini 
teklif ediyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bey
ler, bu madde hakkında Ticaret Encümeninde az çok 
konuşulduğu için devlet ve Hükümet meselesi ve on
ların muayyen ahkâma tabi olarak işletilmesi ve 
sairesi hakkında müsaade ederseniz biraz söz söy
leyeyim: 

Bir defa Encümende o suretle telâkki edildiki; 
arazii memluke ve mevkufei sakha dâhil olmak üze
re Türkiye hududu dahilindeki biEcümel arazide mev
cut bitum, petrol devletin mülküdür. Bu devletin 
mülkü olmak esası kabul edildikten sonra, bunun 
taharri ve işletmek hakkı kime verilmelidir, şekli 
meydanla çıktı. Taharri ve işlettirmek hakkı, devle
tim heyeti umumiyesinde bir fert ve bir uzuv olain 
Hükümete verilmelidir ve Hükümete verildiği za
manda nasıl ki (partikülye) hususî adamlara veri
lirken kanun ile muayyen şerait konursa veyahut 
talimat, nizamname ve mukavele ile veriliyorsa Dev
let; bu hakkı, sırf taharri ve işletmek hakkini - mül
kiyet hakkım değil - şu kanun ile muayyen kayıt ve 
şerait dairesinde Hükümete tevdi etmektedir. Dev
let Hükümetten ayrı bir şeydir. Devlet, milleti ve ara
zîyi ve buradaki bitum vesaireyi şâmil olan bir kuv
vettir. Hükümet ise sırf bir uzviyetten ibarettir. 
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Devlet bu hakkını muayyen bir cemiyete, bir şahsa 
verebiür. Bu hakkını Hükümete de verebilir. Eğer 
burada Hükümet kelimesi yerine Devlet kefimeshii 
koyarsak, Devlet bu kanun île kayıtb veya kayıtsız 
bir vazifeyi kendi kendisime yüklenmiş olacaktır. 
Halbuki, burada esas sahip ve malik Devlet olduğu 
için bu vazifeyi Hükümete yükletiyor. Binaenaleyh 
(Devletin inhisarındadır.) kelimesi zaten bunun için
de mündemiçtir. 

İkinci mesele: Arkadaşlarımızdan birisi petrol ke
limesinin çıkarılarak kanunun namı bituma nispet 
edilmelidir dedi. O arkadaşla malûmuâiileridir ki dün
yada bitum işleriyle meşgul olan (Türkiş petrolün 
kompaani, Kompani Petrolium) gibi birtakım isimler 
vardır. Binaenaleyh petrol daha âm ve şamtil bir 
isimdir. Fennî olmamakla beraber daha bilinmiş bir 
isıimdir. B'nanenaîeyh petrol olarak katmasını En
cümen muvafık addetmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendenizin zih
nim büsbütün karıştı. Çünkü Yusuf Kemal Bey Hü
kümeti Devlet diye teklif etti. Vekil Beyefendi de 
kabul etti. Halbuki Encümen namına... 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — En
cümen namına söylemiyorum. Encümenin bir uzvu 
sıfatiyle söylüyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenin nok-
tai nazarı şudur: Devlet bu mülkün sahibidir. Bina
enaleyh kendisine imtiyaz verilemez. Bu meseleyi 
izah etsinlerde biz de anlayalım. Zira bunları bizden 
ziyade anlaması matlup olan halk için anlaşılması 
herhalde lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim, uzun 
uzadıya hukuku esasiye nazariyatına girmek doğru 
değildir zannederim. Bir Türk cemaati vardır. Bir Türk 
Devleti vardır. O devletin bir de hükümeti vardır. 
Bir şey devletin ise, devletin olan şeyi hükümet ida
re eder. Yani hükümetin vazifesi devletin olain işle
rini idare etmektir. Başka bir şey değildir. Devlet, 
hükümete bu hak senindir diyemez. Devletin kendi
nindir hak, başka bir şey değildir. Yalnız burada 
ne fark vardır. Muhtar Beyefendinin pekâlâ izah bu
yurdukları üzere burada bir nevi inhisar hakkı var
dır. Bu devletindir. Yani ferenk tabiriyle (Etatize) 
edilmiştir. Tabiri aharla miEiIeştiriîmiştir. Bu, budur, 
başka bir şey değildir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Tabiî. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Tabiî olunca, 
hükümete verilmez, devlete verilir, devletindir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
Efendim, Muhtar Beyefendi Vekil Beyin izahatının 
kendi noktai nazarlarını tatmin etmjediğini söyle
diler. Bu kanunun ruhu devlet lehine bir inhisar tesi
si değildir. Elyevm petrol da dâhil olduğu halde 
umum maadin bizde 1İ22 tarihli bir rjizamnameye 

I * i 

tabidir ki kanun kuvvetindedir. Bu nizamnamenin 
esasatı tetkik edilecek olursa ne maadini devletin 
mülkiyetinde addeden bir nizaniıı'amedir; ne haricin
de addeden bir nizamnamedir. Eski bir Maadin Ka
nundan iktibasen yapılmış bir kanundur. Alelû-
mum maadin hakkında başlıca üç nazariye caridir. 
Birisi, Yusuf Kemal Beyefendinin işaret buyurduk
ları veçhile bir memleketin bir devletin hududu da
hilinde mevcut oîan maadin devletin malı addedilir; 
rakabesi devlete aittir. 

Bazı memleketlerde tahtel arz bulunan memabiî 
servet arza tabidir. Arzın mülkiyeti kimin ise merke
zi arza kadar onun havi olduğu majadtn de onun
dur. 

Bir nazariye de tahtelarz medfun bulunan maa
din ne devletindir; ne de arazi sahibinindir. Bulanın
dır. Kim taharri edip öyle bir maden nevinden bir 
menbaı servet keşfeder, meydana koyar, hakkı mül
kiyeti ona aittir. Ne devletindir, ne arazi sahibirıiin-
dir. Bizim Maadin Nizamnamesinin esaslarını tetkik 
edince üçüncü nazariyenin daha ziyade hâkim oldu
ğu görülür. Ahkâmı sairesi ashabı arazMn; arazi
lerinin muattal kalmasından mütevellit zararlarını 
tazmin mahiyetinde birtakım ahkâmı ihtva eder. 
Devletin mülkiyetine delâlet eden o nizamnamede 
bir şey yoktur. Yalnız maadini aslında şu nispette, 
maadin sathından şu nispette devlet resim alır. Eğer 
bu resmi rtispiyi hakkı iştirak diye kabul edecek olur
sak, hakkı mülkiyeti İtibariyle ahnul demek değil
dir. Henüz hazırlanmış olan mecellei i maadin Mec
lisi Âlinin tasdikirlden geçmediği için I henüz kanun 
halinde değildir, proje halindedir. O esaslar etalbiî de
ğildir. Elyevm mer'i ve cari olan nizamnamenin ru
hu maadlnin mülkiyeti üzerinde hâkimiyet ve ekse
riyeti hakkı icare tevdi etmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu na-
zaniye Kanunu Medenî 3e taaruz eder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY j (Trabzon) — 
Kanunu Medenî ile taaruz eder başka,) Kanunu Me
denî eğer Maadin Nizamnamesini tadil etmiş ise bu
gün mevkii meriyette değildir demektir. Halbuki 
Maadin Nizamnamesi bugün mevkii meriyettedir ve 
bugün hâkim bununla hükmetmektedir. 
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Petrol hakkında uzun uzadıya maruzatta bufuıı- I 
ınayacağını. Bu madenler hakkında mülâhazat ve 
avaımili siyasiyenin vesalirenin tahtı tesirlinde, bütün I 
petrol menabine malik olan memleketlerin kâffesi 
bizim Maden Nizamnamesinin iktibas edildiği aîelu- I 
mum maadin hakkındaki kanunlara ve ne de diiğer 
şeylere tabi olmaksızın başlı başına ayrıca mevzuatı 
kanuniye vücude getirmişlerdir. Bu da, arz ettiğim 
gibi petrol menabiinin mahiyeti mıahsusatından ve 
ehemmiyeti siyasiyesinden doğmuş müdevvenatı ka
nuniyedir. Alelumum maadin hakkında cari olan 
nazariyatı hukukiye ve tasarruf iyenin petrolde aran
masına bir sebep yoktur. Daha doğrusu onun ma- I 
hiyeti mahsusasının istilzam ettiği usule göre yeni I 
kanunlar vücude getirilmiştir ki bugün müzakere I 
ettiğimiz petrol kanunu, Amerika, Romanya, Rusya 
ve sair petrol menabiine malik olan memleketlerdeki 
mevzuatı kanuıviyenin tetkik ve tetteb'buu neticesi 
olan bir lâyihaıi kanuniyedir. Alelumum maadin I 
hakkında herkesin ve hatta ecnebi tebaasının serbest- I 
ce haiz Olduğu hakkı taharrinin, petrol madeni için I 
de verimıesüne imkânı siyasî ve idarî mevcut değil- I 
dir. Bunu bir an evvel tahattur etmek lâzımdır. I 
Memleketimizin birçok mahalleri petrol menalbiinii I 
hami] olduğu farz edilmektedir. Teşekkülâtı arzaye I 
(Jeolojik) tetkikatı iptidaiye vesaire bazı mıntıkalar- I 
da (arflorman) denilen sızmalar, kuyular vesaire, I 
memleketim izin bazı mahallerinde petrol menlbaı mev- I 
cııt olduğunu göstermektedir. Fakat bunların işletti- I 
lebffir memabM madeniye den olduğuna dair henüz 
sarlih delâil yoktur. Bir (afloroıan) orada behema-
hal işletilmeğe saülı bir maddenin mevcudiyetine I 
deîâlet etmez. Henüz ilmî teıtkikat (sondaj) yapıla- I 
rak maadinin vücudu bizde ispat edilmiş değildir. I 
Farazüye haindedir. Henüz böyle olduğu halde di- I 
ger maadin hakkında cari olan serbesti! taharriden 
bilistifade petrol emaresi dahi bulunup bulunmadığı 
meşkûk olan yerler hakkında bile öteden beri ya I 
taharri ruhsatnamesi veya imtiyaz şekillerinde bir
çok hukuku müktesebe vücude getirilmiştir. Fakat 
bunlar serap nev'inden şeylerdendik. Hiç bir müte-
harri ve hiç bir sahibi imtiyaz, Maadin Nizamname
sinin teemmül ettiği şerait altında bir teşebbüsata gi-
röşmfş ve hiç bir tetkikatı fenniiye ve ilmîye yapmış 
değildir. Maruzatım yalnız petrol hakkında değil
dir, bütün maadin hakkında aynı ahkâm caridir. 
Her hafta heyeti vekilede maden ihalesi, ferağı, in-
tîkali, taharri ruhsatnamesi, taharri ruhsatname» 
islimin temdit müddeti diye birçok muamelâtı kırtasiye 
cereyan eder. Muamelâtı hukukiye ve tasarrufiye j 
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tümen tümendir. Ticaret Vekâleti Maadin Müdüri
yeti umumiyesinin dosyaları daireye sığmaz bir hale 
gelmiştir. Alıp verdi vesaire vesaire.. Fakat memle
kette işleyen dört beş maden vardır. Bunlar da maa
lesef ecnebi sermayesi ile, ecnebi müessesatı ile iş
letilmektedir. Eski nizamname o haldedir ki herkes 
günün birlinde belki bir yağh müşteri bulur satarım 
diye afeSâde bir kâğıt üzerinde bir kroki diye bir şey 
çizmiş ve bir istida vermek suretiyle bir hakkı mük
tesep ihdas etmiştir. Esbabı mücbire şu ve bu fors
majör diye müddet temdit edile edile birçok muame
lâtı hukukiye! tasarrufiye meydana gelmiş, fakat 
fiiliyatta hiç işletilmiş bir maden yoktur. Bundan 
çıkan netice şudur: Elimizde bulunan elyevm merî 
oa!n Maadin Nizamnamesine, bu menabii serveti iş
letmek namına, bir hatime vermek lâzımdır. Pet
rolde ise başka avamil ve esbap camidir. Hattâ bazı 
memleketler bütün petrol membalarını defaten işlet» 
meyi dahi siyaseti iktisadiyelari ve siyaseti umumîye-
leri noktai nazarından gayet muzır gördükleri için 
(rezerve) yapmaktadırlar. Bulunan menaıbiin nısfı 
işleyecek nısfı işlemeyecek diye ahkâm koyan dev
letler vardır. Ehemmiyetine binaen orada burada ba
zı petrol membaları kalmış ise, tetkikat yaptırmak 
için, bütün mentleketlerün yaptığı gibi, ilmî ve fen
nî esaslara göre bir petrol kanunu çıkarmak ihtiya-
çuldayız. Bu kanun o ihtiyacın bir zübdesini, huıtutu 
esasiyeslini ihtiva eden ahkâmdan ibarettir. Devletlin 
buradaki hakkını, hükümet, Maadin Nizamnamesi 
mucibince hakkı taharriyi efrada tevdi etmek mec-
buriyeıtimde değildir. Bu kanun çıktıktan sonra ken
di vesaiti ile, kendi memurini fenniyesi ile, müte
hassısları ile petrol menatıkında tahamiyat yapacak
tır. Eğer bulunursa kendisi bizzat işletmeğe saüâhli-
yattar olduğu gibi ve kanun, petrol menbalamnın 
işletilmesi hakkındaki hakkı hükümete tahsis ettiği 
gibi, buralarda hakkı taharriyi efrada dahî muka
veleli mahsusa ile tevdi etmek ve büttaharri meydana 
çıkan menabii efradın iştiraki ile işletmektir ki, -şera
iti iştirak kanununun ahkâmı mahsusasında münde
miçtir- ahkâm tanzim edilmiştir ve orada bulun
muş olan membalar dört kısma taksim edilmiştir. 
Oralarda dört kısma taksim edilecek, bir rub'a der
hal işletme imtiyazı verilecek, ikinci rubular da hü
kümet serbest olacaktır gibi ahkâm, maden memba
larının tabi olması iktiza eden kava/Mi fenniye ve il
miyenin icabatına göre ve tecrübelerle müdevvenatı 
lÜmlîye meydana koymuş olan memleketlerden ikti
bas suretiyle meydana gelmiştir. Binaenaleyh bu ka
nun müstaceli mahiyetini haizdir. Petrolün ne de-
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inek olduğuna dair burada söz söylemeğe lüzum yok-
tur kanaatindeyim. Maksadum petrol memablııin 
bundan sonra taharri ve işletilmesini elyevnı meri 
olan ve bundan sonra da bilmem ne zamana kadar 
daha meri olacak olan Maden Nizamnamesinden 
biran evvel tefriktir. Bunun biran evvel intacı zan
nederim Heyeti Celilenin mazharı tasvibi olacak bir 
fikirdir. 

AKÇORAOĞLU YÛSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Şimdi hükümetten gelen metinde yazılan 
şey maîumuâlmizdir. Burada yaptığınız tahtilâta 
nazaran mevcut olan nazariyelerden hükümet hangisi
ni kabul ederek bu kanunu bize sevk etmiştir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendini! 
Binnetioe hakkı taharriyi devlet ancak kendisine has
redip bilmukabele şerait ile devredildiği farz edilin
ce miUk müşterek addedilerek devletin tasarrufuna 
girmesi nazariyesi hakimiyet iktisap eder. 

AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Demek ki bu uzun olan formülden benim anladığım, 
biraz da zikzaklı olan fikirden anladığım devlet sa
hibi mülktür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bu nazariye 
île hâkfim oluyor, 

AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Hükümet kabul ediyor mu, etmiyor rnu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ediyor. 

AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Madem ki bu kadar münakaşan dai olmuştur ve sa
rih öbnanuştır. Bunun sarih yazılması için esasen sa
hibi müfli devlet olduğu anlaşıldıktan sonra hükü
mete tevdi edildiğinin sarih bir surette yazılması 
için maddenin müstacel kaydı ile tekrar Ticaret En
cümenine tevdiini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Lüzum yok
tur J Şunu arz edeyim İdi maden nazariyata hakkın
da en liberal olan memleketlerde arza tebaan araziî 
mülkiye gibi şeraite tamamen tabi tutulan memleket
lerde dahi petrol istisna edilmiştir. Bizde mülrîyeti 
şahsîyeden istisna edilen diğer maadan yoktur. Bil
hassa altun madenli bu ahkâma tabidir* Petrol ise 
bugün alamdan daha kıymetlidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
hükümetin bu maddeî kanuniyeyi tertipten maksadı 
zanm acizaneme göre şimdiye kadar cad olan bir 
usulü menetmektir. Malumu âliniz önüne gelen bir 
arzuhal verir, Maadin Nizamnamesine tevfikan o şart 
ve kuyudun alana taharri ruhsatname® verilirdi. 

Efendiler! Şimdiye kadar taharri ndısatnamekrin-
den hiç bir fayda hasıl olmamıştır. Bilhassa petrol 
siyasetinin nasıl alemşümul bir siyaset olduğu malu
munuzdur. Binaenaleyh petrol gibi mühim olan bir 
mesele de hükümet ötekine berikine {taharri şeklinde 
ruhsatname vermemek içlin, şu kanunu yapıyor. Me
sele bundan ibarettir. Binaenaleyh (Hükümet) tabiri 
mi kuflanmah, (Devlet) tabiri mâ kuDannıah? Efen
diler! İnhisar tabiî devlet inhisarıdır. Fakat işletil
mesi hükümete asit olduğu için bendeniz de Kemal 
Beyefendimin fikrime iştirak ederek diyorum ki bura
da hükümet tabiri gayet doğrudur. Çünkü işletilmesi 
(hükümete aittir. Sonra Muhtar Beyefendi, bâz arazi
mizi Rusya gibi daha nasyonaüze etrtıedlk. Hüküme
tim bunlara hakkı yoktur. Arazü mepnlukentm sahibi 
mutasarrıfı kim ise sahibi odur. 

Zati âliniz buyurdunuzki bütün arazi devletin de
ğil nüdür? Rusya bunu yapmıştır. Fakat Rusya nas-
yonaKze etmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Sözüm yanlış an
laşılmış. Söz isterim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bİnaen-
aSeyh zannederimki bu maddede münakaşaya bir şey 
yoktur. Hükümet taharriri ruhsatnamesini kimseye 
vermiyor. Çünkü petrol siyaseti mühim bir rol oy
nuyor bu zamana. Onun için hükümet diyoriti: Bu
nu ben deruhte ediyorum. Şu şerait altında icabedler-
se başkasına vereceğini. Bunu uzun uzadıya yok ara
zü memluke midir, devletin midir,; şunun mudur, 
bunun mudur? Diye münakaşaya mahal yoktur. 
Ruhsatname hakkım kaldırıyor. Mesele bundan iba
rettir. Hükümet kendisi iştigal edecektir. Çünkü me
sele mühimdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum 
REİS — Efenİm! Başka söz isteyen yoktur. Dör

düncü defadır söz istiyorsunuz efendini. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Benim 

ifadem Mecliste tağyir olunur ve zapta yanlış geçer
se bendeniz bunu kabul eder miyim? {Bendeniz müld
yeti arazi devletindir, demedlim. Arazinin altında olan 
maadin ki, arazi sahibinin değildir. O maadin dev
letin elindedir. İstediğine verir dedim. Yoksa herkesin 
evinin bahçesi de devletindir demedim. Onun İade 
ettiği başka, benim ifade ettiğim başkadır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim, hükümet yerine devlet diye bir tadi&ıa-
me verilmemiştir. Yalnız maddenin encümene iadesi 
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hakkında bir tekKf vardır. İadesini'kabul edenler lüt
fen el kaldırsın..* Kaibul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kaibul edilmemiştir. Takrirler okunıacak : 

Riyaseti CeHeye* 
Bitindi Maddedeki «bîtunt» kelimesinin tayyını 

teklif ederim. 
Çorum 
Zîya 

TİCARET VEKİLİ CENANI BEY (Gaziantep) 
— Efendim, hükümet bumu kabul edemez. Çünkü 
asfalt ve diğer mıevad dahi petrol kadar mühimdir. 
Binaenaleyh maddenin tayyun hükümet kabul edemez. 

REİS — Efendim! Ziya Beyin takririmi nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
aimıyanlar el kaldırsın.» Nazarı dikkate atamamış
tır. 

Riyaseti Cefflileye 
Birinci maddenin beryeçbJati tadilini teklif ede

rim. 
Anaziü memlüke... Bilcümle arazie biltun ve petrol 

ve müştdkkaitı taibiiyesii madenlerinin taharri ve işletil-
mesi hakkı hükümete Verilmiştir. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Bu takrir hakkında mütalaa var mı? 
(Maadin Kanunu ahkâmına tabi olmak) kaydiyle fık
rasını tayyetmektedir. Tadilnameyi nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dikkate almayan
lar el kaldırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

Efendim! Maddeyi reyi âlinize arz edeceğim. Yal
nız burada (Arazü memlüke Ve mevkufe...) fıkrası 
vardır. Türk Kanunu Medenisinde envai arazi kal
mamıştır. Bunun hakkında Encümenin mütalaası var 
mıdır? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — Za
ten Kanunu Medenî ile bazı nıkatında bu gibi keli-
mat vesaire ihtilâfatı ihtimaline mebnidir ki bende
niz maddenin encümende müstacelen tetkikle getiril
mesini teklif etmiş idim. 

REİS — Efendim, zati âlinizin teklifinde birinci 
fıkraya ait bir şey yoktur. Burada arazü memlüke ve 
mevkufei salıiha dahil olmak üzere diyor Bilcümle 
arazi demektir. Bu şekil hakkında bir mütalaa var 
mı? 

MUSTAFA RAHMİ BEY (izmir) — Buna muva
fakat ederiz. Encümene gitmeye lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, maddeyi (arazü memlüke ve 
mevkufei sahiha dahil olmak Uzree) fıkrasının tayyı 

suretiyle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hükümet bu hakkı bizzat veya ef
rat ve şirketlerle bilitilâf berveçhiati istimal eder: 

A) Petrol ve müştakkatı madenlerinin mevcudi
yeti fermen mahsus olan arazide hükümet bizzat tah
dit ve taharri ameliyatım icra eyler, 

B) MUteharri bizzat hükümet olmadığı takdirde 
petrol madeninin fennen mahsus olan mahallerinde 
istikşafatı iptidaiye ve jeolojiyede bulunmak üzere 
beheri beş bin hektarı tecavüz etmeyen mahdut bir 
saha dahilinde bir sene müddetle ruhsatname ita ve 
istikşafa* için tahsis olunan arazinin beher hektarı 
için müteharriden şehri bir kuruş ardiye ücreti pe
şinen ahz olunur. 

REİS — Mütalaa var mı? Muvazenei Maliye En
cümeni ceribi hektara tahvil etmiştir Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

t 

Madde 3. — İşbu bir sene müddet zarfında mü-
teharri istikşaf için kendisine tahsis olunan hudut da
hilinde bilfiil tahriyatta bulunacağı araziyi dutların 
istikameti şimal ve cenuba müteveccih olmak üzere 
murabbauşşekil veyahut küçük dıl'ı büyük dıl'ın nıs
fından dûn olmayan mustatü - üsşekil bir hudut ile 
tefrik ederek taharriyatta bulunmak üzere müsaade 
talep edebilir. Beher taharri ruhsatnamesi ile tefrik 
olunan hudut bin hektarı tecavüz edemez. İşbu talebi 
istidasına merbut olarak berveçni ati vesaikin ilâvesi 
muktezidir: 

A) Taharri için tahdit etmiş olduğu arazinin 
(1/5000) mikyasında dili esası üzerine ve nirengi mü-
sellesatma müstenit bir kıt'a topoğrafik haritası ve 
intihap ettiği murabbaa veya müstatil merkezinin sa
bit ve kolaylıkla kabili rüyet bir noktaya nazaran 
vaziyatı kemmiyesi. 

B) İşbu haritanın ahzına medar olan hesabatın 
defatir ve evrakı ve civar kasaba veya karyeye nis-
betle mevkii coğrafisini tayin eden krokisi. 

C) Beher taharri ruhsatnamesi için yirmi beş bin 
liralık muteber bir Bankanın teminat mektubu. 

RElŞ — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — istikşaf ruhsatnamesi ile tayin olu
nan müddet zarfında müracaatta bulunmayan veya 
resmi mukarreri tediye etmeyen veyahut müracaat 
edip de ikinci maddedeki şeraiti kanuniyeyi ifa etme-
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yen müteşebbislerin istikşaf ruhsatnamesi ile haiz ol
dukları her türlü hukuk bir gûna tebliğ ve ihbara ha
cet kalmadan sakıt olur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DernzH) — Reis Bey, 
zannedersem buraya yalnız ikinci değil, üçüncü mad
deyi de ilâve edeceğiz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) (İkinci ve üçüncü maddelerdeki) şeklinde 
tashih ediyoruz. Tashih veçhile dördüncü maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Müteharri tarafından beher taharri 
ruhsatname hududu mürabba-ü-şekil yüzer hektar
lık araziye tefrik edilerek, beher murabba da her İki 
senede bir üç yüz metrelik derinliğe vâsıl olmak ve 
mücavir sondajlardan herhangi birisinin diğerine olan 
mehverden mihvere mesafesi bin metreden dun olma
mak. üzere altı sene zarfında cem'an dokuz yüz metre 
umka vasıl olmuş Uç teharri sondajı icrası şarttır. 

İşbu taharri sondajı arazinin cinsini meyil ve is
tikametlerini, tesadüf ettiği su, petrol gazları hakkın
da malûmatı sahiha ve mükemmeleyi cemedecek bir 
surette icra edilecektir. Müteharrilerin işbu sondaj
ların sureti icrasına ait nizamname ve talimatnameye 
tevfiki hareket eylemeleri mecburidir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler, lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldıran... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Sahilden uzak olan ve vesaiti nakli
yesi mef kut bulunan petrol taharri mahallerinde bida-
yeten sondaj alât ve edevatının nakil ve tesisini temin 
için iki seneyi tecavüz etmemek üzere Maadin İda
resince tahkikatı lâzime badeKcra bir defaya mahsus 
olmak üzere mühlet ita edilir. 

REİS — Altıncı madde hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — İşletilmesi kabil petrole tesadüf eden 
beher sondaj için mihver merkez olmak üzere yirmi 
beş hektarlık murabba-ü-şekil bir mahallin imali 
sondajın petrole tesadüf ettiği tarihten başlamak üze
re otuz sene müddetle müteharrüere ita edilir. Baki 
kalan yetmiş beş hektarlık mahallin işletmek hakkı 
devlete intikal eder. Beher petrol mıntıkasında işbu 
kanunun müteharrüere tahmil ettiği vazaifi tamamen 
ifa eden ilk müteharriye, işletilmesi kabil petrole 
tesadüf eden beher sondajı için hakkı imal olarak ita 
olunan yirmi beş hektar sahaya ilâveten ayrıca yirmi 

beş hektarlık mücavir bir arazinin dahi hakkı imali 
işbu kanun ile tasrih edilmiş olan rüsumu nisbiyenin 
bir misli fazlasını hükümete ita etmek sortiyle bilâ-
müzayede ihale olunur. 

Bu suretle ilâveten ihale olunan arazi ancak mü-
teharrinin işletilmesi kabil ilk on sondajlarına teşmil 
edilecektir ve mecmuu da iki yüz eöi hektarı tecavüz 
edemez. 

Beher petrol mıntıkası hududu, işletilmesi kabil 
petrola tesadüf eden ilk sondaj kuyusu mihveri mer
kez olmak üzere yirmi kilometre nısıf kuturhı bir 
dairenin muhitidir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle-
. ri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Herhangi bir taharri sondajı üç yüz 
metreye mesafeye varıp petrole tesadüf eylemez ve 
müteharri işbu sondajın tamikini arzu ederse tamik 
edilen beher yüzelli metre için bir sene taharri müd
detine ilâve olunur. 

Şu kadar ki sondajm tamik keyfiyeti müteharriye 
beher sondaj için ita olunan yirmi beş hektarlık sa
hanın tezyit veya tevsiine bir sebep teşkil edemez. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Yedinci maddede beyan olunan cem' 
an dokuz yüz metrelik üç taharri sondajının* müte
harri tarafından icrasını müteakip taharri neticesi 
müspet veya menfi olsun müteharri taharriyatına de
vam edip etmeyeceğini Maadin Müdirijyeti Umumi-
yesine müddetin hitamından üç ay evvel;malumat ve
recektir. Müteharri taharriyatına devam etmek arzu 
etmediği takdirde teminat akçası iade olunur. Menfi 
neticelenen veyahut taharri sondajı yapılmayan ara
zide müteharrinin her güna hukuku zayi" olur. 

Müteharri taharriyatına devam etmek arzusunu 
izhar eylediği takdirde beşinci maddeye! tevfiken her 
iki senede bir üç yüz metre umka vasıl olmuş taharri 
sondajı yapmak şartiyle taharri ruhsatnamesi hudu
du dahilindeki hakkı taharrisi mahfuz kalır. 

Müteharri her iki senede bir ifasına mecbur oldu
ğu üç yüz metre umkundaki taharri sondajım yap
maz ise sondaj yapılmayan arazi üzerindeki hukuku 
bir gûna tebliğ ve ihbara hacet kalmadan zayi olur 
ve hükümet namına ita eylemiş olduğu teminat akça
sı Hazine namına irat kaydolur. 
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REtS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
Jütken el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Petrole tesadüf eden beher taharri 
sondajına mukabil müteharriye ita olunan her yirmi 
beş hektarhk arazi müstakil bir maden telâkki edilir 
ve Maadin Nizamnamesi ahkâmına tabi olarak mun
tazaman işletilmesi mecburidir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenleri lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Petrol istihsali için açılan imalât 
sondajlarının mihverleri hakkı imali ita olunan saha 
hududunun herhangi bir noktasından lâekal yirmi 
metre uzak bulunması mecburidir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenleri lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Kabili imal petrola vasıl olmuş olan 
taharri sondajı merkez olmak üzere dılıları şimal ve 
cenuba mütveccih olarak temdit olunan murabbaüş-
şekül yüz hektarhk arazi dahilinde müteharrinin hakkı 
imale malik bulunduğu yirmi beş hektarı badettenzil 
baki kalan ve hükümete intikal eden petrollü araziyi 
hükümet diler ise bizzat veya ihale ve iştirak suretiy
le işletmekte veyahut ihtiyat olarak hıfzeylemekte 
serbesttir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bitum ve petrol ve müştakkatı ta-
biiyesi maden mültezimleri, biri resmî mukarrer di
ğeri resmî nisbî olmak üzere iki nevi resiın itası ile 
mükelleftir. 

A) İşletme hakkı ita ve İhale edilen her parça
nın mültezimleri senevi beher hektar küsuratı için bir 
lira resmî mukarrer vermekle mükelleftir. İşbu resim 
işletme kararnamesi tarihinden itibaren lâzimüttedi-
yedir. Resmî mukarrer beher senei maliye iptidasında 
berveçhi peşin istiyfa olunur. İşletme hakkı ita ve 
ihale edilen senenin son ayı nihayetine kadar kıstel
yevm hesabı ile icap eden miktarı kezalik berveçhi 
peşin istiyfa olunur. Beher sene nihayetine kadar te
diye kılınmayan resmî mukarrer iki misli olarak alı
nır. Yekdiğerini müteakip iki sene rüsumu mukarrere 
tediye olunmadığı takdirde hükümet ita ve ihale ey
lediği işletme hakkım nezedebilir. 

B) Resmî nisbî, her sondadan yevmî istihsal 
olunan miktar üzerinden zîrde beyan olunan nisbet-
lerde alızedilecektir : 

Sondanın istihsalâtı yevmiyesi bir tondan beş to
nilâtoya kadar olur ise istihsalâtın yüzde üçü, altı
dan sekiz tona kadar yüzde dördü, sekizden ona ka
dar yüzde altısı, ondan on iki tona kadar yüzde do
kuzu, onikiden on beşe kadar yüzde onu, onbeşten 
yirmi tona kadar yüzde on ikisi, yirmi birden elli to
na kadar yüzde on beşi, elli bir tondan yukarı olan
lar için yüzde yirmisi alınır. Hâsılatı bir tondan aşa
ğı olan sondalardan resmî nisbî alınmaz. Bir sonda
nın hâsılatı yevmiyesi üç aylık hâsılatı adedi eyyama 
taksim etmek suretiyle hesap olunur. 

Rüsumu nisbiye miktarı her üç ay nihayetinde 
hesap olunur. Hükümet rüsumu nisbiyeyi fiyatı ceri-
yeye bakarak aynen veya nakden istiyfa eylemekte 
muhtardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Üç aylık hâsılat 
adedi eyyama taksim olunur deniyor. Adedi eyyama 
eyyamı tatiliyc de dahil midri, değil midir? Yani doğ
rudan doğruya alesseviye mi taksim edilecektir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Ey
yamı tatiliye de dahildir. Madde mutlaktır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Efendim, on 
üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 14. — Şimdiye kadar ita edilen petrol im-
tiyazatı müstesna olmak üzere, elyevm taharri veya 
derdesti ihale devresinde bulunan hukuku müktese-
benin bilkabul alâkadaramna imtiyaz ita edilebilmesi 
için taharri müddeti nizamiyesi zarfında müteharrile-
rin berveçhiati şeraiti ifa ederek madenin fennen ka
bili imal olduğunu ispat eylemiş bulunmaları iktiza 
eder. 

A) Müteharriler ruhsatname hududu dahlilinde 
icabatı arziyeye göre yekdiğerinden fasılalı leâkal üç 
sonda yapmış bulunmalıdır. 

B) Sondalar için haddi asgarî umk üç yüz met
re ise de daha evvel işletilmesi kabil bir tabakaya te
sadüf eden sondanın mecburî ameliyesi tamam addo
lunabilir. 

C) Sondanın kabili imal bir tabakaya vusulü
nün kabulü için o sondadan yekdiğerini müteakip üç 
aylık petrol istihrasatının miktarı şehrii vasatisi leâkal 
otuz ton olmalıdır. 
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REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Taharri müddeti nizamiyesi zarfın
da ve beşinci madde mucibince petrol madeninin fen-
nen kabili istismar olduğunu ispat edememiş olan mü-
teharrilerin hukuku müktesebesi hükümete intikal 
eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Mukaddema imtiyazı ita edilen bi
timi ve petrol ve müştakkatı tabiiyesi madenleri as
habı imtiyazı, dördüncü madde mucibince üç sonda 
yaptığını ispat etmedikçe imtiyazın kısmen veya ta
mamen ahare devir ve ferağına müsaade edilmez ve 
işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren iki sene zar
fında üç sonda yapmak suretiyle imal etmezse imti
yaz hükmü mefsuhtur. 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — îşbu kanunda mezkûr olan müd-
detler> harp vukuu veya hükümetin mümanaatınden 
maada hiç bir sebeple temdit edilemez. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Elyevm hükmen mekşuf addedilen 
petrol sahalarındaki taharriyat ve imalât işbu kanun 
ahkâmına dahildir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Maadin Nizamnamesinin işbu ka
nun ahkâmına mugayir olmayan mevaddı bitum ve 
petrol ve müştakkatı tabiiyesi madenlerin için de mu
teberdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

i Madde 20. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae edecek bir talimatname Heyeti Vekilece tanzim 
edilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
I Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 

lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 21. — İşbu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ti
caret Vekili memurdur. 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlini
ze arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

I Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

t 
Efendim! Tayini esami ile reyi âlinize arz edilen 

kanunlara rey vermeyen zevat lütfen reylerini istimal 
! etsinler! İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
i İstihsali aranın neticesini arz edeceğim. 

Keller •> Malatya - Ergani » Diyarbekir demiryolu-
J nun inşaası hakkındaki kanuna rey veren azanın ade

di (126) dır. Kabul edenler (126) dır. Kanun ikinci 
defa reye vaz edildiği için (126) reyle kabul edilmiş
tir. 

Arada - Diyarbekir => Ergani demiryolu inşaatına 
dair 22 Mart 1340 tarih ve 448 numaralı kanunun 
ilgası hakkındaki kanuna rey veren azanın adedi 
(113) tür. (112) kabul, (1) red vardır. Kanun ikinci 
defa reye vaz edildiği için (112) rey ile kabul edil
miştir. 

Efendim, yarın bermutad saat 14'de içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,10 
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Malatya - Ergani - Diyarbekir Demiryolunun İnşası Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

^ AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
AiiB. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 126 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

26 
0 
0 

Reye iştirak etmeyenler : 159 
Münhaller : 2 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Ayni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

| DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Nacji B, 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akç'oraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Necmettin Mdlla B. 

I KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 

NİĞDE 
AtaB . 
Galip B. 
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Hamdi B. 
İsmail Bv 
Recai B. 

Ekrem B. 

ORDU 1 

RİZE 

SARUHAN | 
Ethem B, 
Kemal B. 

Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

Muammer B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halü Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TRABZON 
Ahmef Muhtar B. 
Hasan B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 

: 1 
: 1 

Rahmi B. 
Süleyman S ı r aB . 

URFA 
Refet B. 

VAN . 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Mah.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustâfa Vehbi B. 
Neşet B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B.j 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ankara İstiklâl Mah.) 
Mithat B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (İstiklâl Mah. Âza) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah.) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Genanî B. (V.) 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (Ankara İs
tiklâl Mah. Âza) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 

Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İdare Heyetinde) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İdare Âzası) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik
lâl Mah. MU.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Meclis Reisi) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Vdied Çelebi B. 

KAYSERÎ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfd Müfit B. (İstiklâl 
Mah.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstiklâl 
Mah.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Tahsin B. (İstiklâl Mah.) 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadii B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B! 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Mah. Â.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rahmi B. 

Rasim B. (İdare Heye
tinde) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Alıi Sururi B. (Reisvekili) 
İsmail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B, (M.) 

VAN 
İbrahim B. (M.) 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
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Arada - Diyarbekir - Ergani Demiryolu İnşasına Dair 22 Mart 1340 Tarih ve 448 Numarah Kanunun 
Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmeyenler 

287 
113 
112 

1 
0 
2 

172 

[Kabul Edenler] 

Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B, 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 
Mükerrem B* 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
AK Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B> 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B . 

ORDU 
Hamdi B 
İsmail B. 
Reoai B. 

SARUHAN 
Ethem B 
Mehmet Sabri B, 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zümtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
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SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

[Reddeden] 

DİYARBEKtR 
Feyzi Bey 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

[Münhaller] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara İstiklâl 
Mah. Âzası) 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B . 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M,) 
Dr. Reşit Galib B. (istik
lâl Mah. Âzası) 
Mithat B. (M.) 

İstanbul 
Manisa 

Toplam 

[Reye İştirak 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BlGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (İstiklâl Mah, 
Âzası) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

CORUM 
Ziya B. 

Etmeyenler] 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necp Ali B. (İstiklâl M. 
U.) 
Yusuf B. (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. (M.) 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 

,Sabit B. (M.) 
ERZURUM 

Halet B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. (V.) 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İstiklâl 
Mah. Âzası) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (İstik
lâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (İdare Hey.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İdare Hey.) 
Edip Servet B. 
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Sıra Numarası: 117 

PETROL KANUNU LAYİHASI (1/732) VE TİCARET VE MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENLERİ 
MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5042 24 Teşrinievvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine. 
Geçen senei içtimaiye zarfında Ticaret Vekâleti 

Celilesince tanzim olunmuş ve 26 Teşrinievvel 1340 
tarih ve (6/3759) numaralı tezkere ile Meclisi Aliye 
arz ve takdim edilmiş olan Petrol Kanunu Lâyiha' 
sı tadilen vekâleti müşarünileyhaca tanzim olunan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 16 Eylül 1341 tarihli içti-
maında ledettezekkür Meclisi Aliye arzı takarrür eden 
ondokuz maddeyi havi lâyihai kanuniye ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. Muktezasının ifasına müsaade buyurul-
masını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Geçen sene takdim olunup Ticaret Encümenince 

tetkjk ve Heyeti Umumiyeye arz olunmak üzere 
sevkolunan Petrol Kanunu esasatı memleketimizin 
petrol inkişaf ve terakkisini temin edecek ve mena-
fii milliyeyi vikaye edecek bir vaziyette bulunmak
la beraber işbu kanun lâyihasında müphem ve sui 
tefsire meydan bırakacak bazı mevadin tavzihi sure
tiyle Heyeti umumiyenin tasvibine arzı muvafık ola
cağı mütalâa edilmiştir. 

Şöyleki: Petrol Kanununun ikinci maddesi pet
rolün fennen mevcudiyeti mahsus olan arazinin hü
kümetin bizzat ve efrat ve şirketlerle bil-itilâf tah
dit ve taharrisi kabul edilmiştir. 

Halbuki bir madenin faaliyete vaz'ı için üç muh
telif safahattan geçmesi iktiza eder. 

1. Evvel emirde mahsus ve mesmu olan bir ma
halde sathî olarak Jeolojik keşfiyat icrası lâzımdır. 

2. Keşfiyat icra edilen mahalde taharriyat ic
rasına karar vermek. 

3. Taharriyatı müteakip madeni faal bir hale vaz 
etmek. 

Binaenaleyh tabiata ve fennen bir madenin geçir
mek mecburiyetinde bulunduğu muhtelif safahat 
için ayrı ayrı takayyüdat ve tedbir vaz'ı icap eder. 
Şöyleki: 

1. Alelumum iptidaî keşfiyatı jeolojiye, made
nin mevcudiyeti fennî bir surette tahakkuk etmemiş 
olan mesmuat ve bazı ihbarat ile mahsus olan ma
hallerde icra edilir; alel-ekser bu mahaller hakkında 
verilen izahat ve tafsilât ciddiyetle telâkki edilecek 
ve müteşebbisleri derhal taharriyat için icap eden 
sermayeyi vazettirecek bir teminatı haiz değil* 
dir. 

Bu gibi yerlerde şahsî mütalaalar ve görüşler hâ
kim olur. Binaenaleyh taharriye karar vermezden 
evvel müteşebbislerin kendUerince mücerrep, ümnü 
itimatlarına mazhar olmuş bir mütehassıs tarafından 
işbu mahallerin tetkik ve keşafettirilmesine daima 
lüzum görülür. İşbu heyetler tetkikatları esnasında 
tesadüf ettiği müspet emarelerden, bizzat müteşeb
bislerin müstefit olabileceği tahtı temine alınmaz ise; 
ciddî müteşebbisler, rakiplerinin ve bilhassa eşhasın 
baziçleri olmak tehlikesine maruz bırakılmış olur. 
Bu ise memleketimizde keşfiyatı ciddiyeyi teşvik ede
cek bir mahiyette değildir. Keşfiyatı ipüdaiyeden bu
lunmak için tahdit olunacak arazinin mümkün oldu
ğu kadar vasi bulunması muktezi bulunduğu gibi, 
keşfiyat sahalarında hakkı rüçhanın mümkün oldu
ğu kadar asgarî bir müddetle takyit edilmesi ve her 
türlü inhisar şeklini ortadan kaldırmasını temin için 
tahdit olunan sahanın vüsati ile mütenasip bir üc
reti araziye ile müteşebbislerin mükellef tutulması 
icap eder. Binaenaleyh yeni takdim olunan kanunda 
keşfiyatı iptidaiye için tahdit olunan saha azamî beş 
bin cerip olarak kabul edilmiş ve nihayet bir sene 
müddeti tecavüz etmemekle takayyüt edilmiş oldu
ğu gibi, beher cerip başına mahiye bir: kuruşluk bir 
ücreti arz talep edilmesi teemmül olunmuştur. 

Bundan maada keşfiyat icra eden müteşebbise iş
bu müddet zarfında taharriyat icrasına; karar verdi
ği arazinin dili esası ve nirengi müsellesatına müste
nit topoğrafi haritasının ahzi gibi ayrıca bir vazife de 
tahmil edilmiştir. 

2. Encümence kabul olunan Petrol Kanununun 
ikinci maddesinin (B) fıkrasında taharri sondajlarının 
mihverden mihvere mesafesi laekâl birbuçuk kilo
metrelik bir mesafe ile tahdit edilmekte ve beher 
sondaj için yirmi beş cerif ita olunmakladır. 

Ve ayni madde (C) fıkrasiyle de müteharrilere 
hakkı imali ita edilecek arazi parçalarının mecmu 



Siahası taharri sahai matıdudesinin rub'unu tecavüz 
edemiyeceği kaydedilmektedir. 

tşbu fıkralardaki erkam üzerinde bir kalem ha
tası mevcuttur. 

Filhakika iki sondaj arasındaki mesafe bin beş 
yüz metre olduğu takdirde beher sondaj için kabili 
imal petrolü muhtevi olan arazi iki yüz yirmi cerip 
olarak kabul ediliyor demektir. Yirmi beş cerip be
her sondaj için müteharriye verildiği takdirde petrol-
lü arazinin dokuz da biri ita edilmektedir. 

Bu kadar az bir arazi için hiç bir müteşebbis rağ
bet etmez. 

Halbuki (€) fıkrası ile dörtte birinin itası kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh makul bir had dörtte 
bir kısmı kabul olunur ise iki sondaj arasındaki 
mesafenin bin metreye tenzili icap eder. 

Şurası şayanı arzdır ki petrol bulunması muhte
mel arazinin hiç birisinde sondajlar için muvaffaki
yet ihtimali şimdiye kadar yüzde yetmiş beşi teca
vüz etmemiştir. Esbabı maruza tahtında yeni Petrol 
Kanunu lâyihasında iki taharri sondajı arasındaki 
mesafe, bin metreden aşağı olmamak üzere tahdit 
olunmuştur. 

İkinci maddenin (E) fıkrasiyle müteharriler iki 
sene zarfında taharri edilmek üzere tahdit olunan 
arazide üç yüz metre umka vasıl olmuş üç sondaj ic-
rasiyle mükellef tutulmaktadır. 

Adi işletme sondajları bir kaç ay zarfında da bir 
arızaya tesadüf etmedikleri takdirde üç yüz metrelik 
bir umka vasıl olabilir. Fakat taharri sondajları için 
süratle gitmek mümkün değildir. 

Ve menafii hükümet sondajın süratle ifasında de
ğildir. Bilâkis yavaş yavaş ve hemen her elli santi
metrede bir sondajın vasıl olduğu arazinin meyli, 
istikameti, tesadüf olunan su, gaz ve yağların miktar
larının ölçülmesi, suların kuyuya inmemesini temin 
için şeddi vesaire gibi külfetli ameliyatın icrasını 
âmirdir ne petrol taharriyatında sık sık tesadüf olu
nan «Trepan»m sıkışması gibi arızalar vaki olabilir. 
Kezalik sondaj mahallinin, katî bir surette tespitten 
evvel, muhtelif ve yekdiğerine yakın mahallerde otuz 
kırk metreye vasıl olan ve kılavuz mahiyetinde bu
lunan tecrübe ve tetkik sondajlarına ihtiyaç vardır. 
Esbabı maruza dahilinde bir taharri sondajı iki se
nede üç yüz metreye vasıl olabilir ise netayicinden 
memnun kalmak icap eder. 

Henüz petrol bulunmayan bir mahalde iki sene 
zarfında müteşebbisleri üç taharri sondajı yapmak 
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ile mükellef tutmak lââkâl seksen ilâ yüz yirmi bin 
liraya mal olan muhtelif Uç sondaj alâtuu tedarike 
icbar eylemek demektir. 

Henüz işleyebilecek bir surette petrol bulunduğu 
bilfiil tahakkuk etmeden bu gibi ağır külfetlere mü
teşebbisleri icbar etmek muvafıkı maslahat değildir. 
Kezalik icra edilecek sondajların umklarını üç yüz 
metre ile tahdit etmek pek de doğru değildir. Çün
kü bu suretle derin mahallerde petrol aramağa mü
teşebbisi teşvik etmemiş olacağız. Halbuki menafii 
memleket üç yüz metrede petrol bulunmadığı takdir
de daha derinlere gitmesini teşviktedir, tşbu esbap 
dolâyısiyle lâyihamızda müteahhidin ciddiyetini is
pat için, cem'an dokuz yüz metre umka vasıl olmuş 
üç taharri sondajı ile mükellef tuttuğumuz gibi işbu 
sondajların icrası için her iki senede bir üçyüz met
relik bir umka vasıl olduğu farziyle altı senede üç 
sondajı ikmali için bir mühlet verilmesinin muvafık 
olacağı mütalâa edilmiştir. Halbuki eski kanunda va-
zu kanunca tasavvur olunan maruzatımız dairesinde-
dir. Kezalik memleketimizde vesaiti nakliyenin ek
seriyetle mefkut bulunması ve petrol taharri edilecek 
arazinin sahile günlerce uzak, yolsuz, ücra mahaller
de olması dolâyısiyle dört beş tonluk sıkletinde yek
pare sondaj alât ve edevatının nakli sehil değildir. 
Taharri mahallinde vesaiti nakliyenin kurbiyet ve
ya budiyeti nazarı itibara alınarak ruhsatname meri
yet müddetinin iki seneyi tecavüz etmemek üzere te
hirine karar itası için maadin heyeti fenniyesine salâ
hiyet verilmesi münasip olacağı mütalâa edilmiştir. 

3. Rüsumu nisbiye hakkında heyeti umumiye 
tarafından kabul buyurulan kanun lâyihasında bil
hassa küçük tonaj miktarının tezayüdü ile mütena
sip olacak bir şekilde rüsumu nisbiye miktarı tezyit 
edilmiştir. Misal olarak iki ile beş ton arasında vuku 
bulan istihsalât için yüzde üç ve yevmiye beş ile on 
ton istihsalâtta rüsumu nisbiye miktarı yüzde altı ol
duğu halde on bir ton ihracat için talep olunan rü
sumu nisbiye yüzde on ikidir. Halbuki yirmiden elli, 
tona kadar ancak yüzde onbeştir. Ve elliden yuka
rı için yüzde yirmidir. Küçük istihsalâtta rüsumu 
nisbiye tezayüdü büyük istihsalâttakilere nazaran 
daha çoktur. Bu işe petrol müstahsillerini hem taz
yik eder ve hem de rüsumu nisbiyeden istifade etmek 
için kuyuların kabiliyetleri mütenasip olmıyarak is-
tihsalâtın amilleri tarafından bilitizam tenkisine mey
dan verir. Buna binaen takdim olunan lâyihada rü
sumu nisbiye miktarları arasında mutavassıt bazı 
dereceler ilâve edilmiştir. Kezalik rüsumu nisbiye 
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her ay tahakkuk ettirilmesi idareten güç olmakla be
raber ekseriyetle ilk petrol kuyularında tesadüf edil
diği üzere birden bire fazla bir istihsalatı müteakip 
ihracat tenakus eylediği görülmektedir. Vasati bir 
nispet elde etmek için faaliyet müddetlerini mümkün 
mertebe tezyit eylemek icap ederse de istihsalâtııı 
kontrol keyfiyeti zaman ile mütenasip olarak suubet 
kesbedeceğinden bu müddetin üç aylık bir devreye 
hasını tahsisinin muvafıkı madelet olacağı teemmül 
edilmiştir. 

4. Aym saha dahilinde icra kılınan müteaddit 
sondajlardan yalnız bir tanesi petrollu araziye tesa
düf eder ve diğerleri vaziyeti jeolojiye mecburiyeti 
ile cevhersiz araziye tesadüf ettiği takdirde petrol 
madenlerinde taharriyat icra eden taliplerin işgal ey
ledikleri sahada hakkı imalleri yalnız yirmi beş cerip 
gibi bir yere inhisar edeceğinden ve işbu saha dahi
linde vukubulacak ihracat petrolün sahile nakli ve 
tasfiyesi için icap eden tesisatı ikmale müsait bulun-
mıyacağı tabii bulunduğundan sarfınazar, petrol ta-
harriyatında ilk yapılacak sondaj ameliyatı maden
ci için vaz ve çok tehlikeyi dai ve sondaj âlât ve eda-
vatını nakletmek için yol, köprü vesaire gibi tesisat 
vücuda getirecek olan müteharri ve müteşebbislere 
bazı külfetler tahmil edildiğinden amillerin bu hu
susta baki olan hizmet ve maruz kaldıkları tehlike
ye mukabil bu madenlerin bilâhara ihalesi takarrür 
ettiği takdirde, şeraiti mütesaviye tahtında hakkı ruç-
hana malik bulunmaları gibi müteharrileri teşvik ve 
teşci edecek bazı menafi temini muvafıkı nasafet ve 
adalet olacağı teemmül edilmiş olduğu maruzdur. 
5 Eylül 1341 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 

Adet 13 . 2 . 1926 
29 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Geçen 1341 devrei içtimaiye iptidalarında He
yeti Umumiyede müzakeresine iptidar olunan Pet
rol Kanunu lâyihası encümene iade edilmişti. Esba
bı mucibesi tafsil ve bazı tadilât icra edilerek tek
rar Heyeti Umumiyeye sevk olunan kanun lâyiha
sını bu seneki devrei içtimaiye iptidalarında hükümet 
talep etmiş icra ettiği cüzî tadilât encümenimizce 
tetkik olunarak Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 

Petrol Kanununun, Maden Kanunundan tefrik 
olunarak ayrı bir kanun halinde tedvini esbabı ve ka

nununun heyeti umumiye ve hututu esasiyesi hak
kında geçen seneki esbabı mucibede tafsilâtı lâzime 
ita kılınmış olduğundan tekrarından sarfınazarla yal
nız tadilâta ait esbabı mucibeyi arz ile iktifa eyliyo-
ruz. 

İkinci maddenin ilk fıkrası hükümet bu hakla 
(bizzat veya efrat ve şirketlerle bil-itÜaf) cümlesinin 
ilâvesi suretiyle tadil edilmiştir. 

Aym maddenin (A) ve (B) fıkraları bazı ibare tas-
hihatı yapılarak aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeye kadar aynen kabul edilmiştir. 

Petrol tetkikat ve taharriyatına ilk defa teşeb
büs eden müteharrinin ihtiyar ettiği emek ve külfet 
ve sermayenin maruz kaldığı tehlike müstağnii arz 
ve izah olup hükümet tarafından teklif olunan lâyi« 
hai kanuniyede beher müteharriye sahi ta
harrisi dahilinde bulunan arazinin şahsi ahere ve
ya şahsı aherle iştirak suretiyle işbu sahaların işle
tilmesi takarrür ettiği takdirde şeraiti mütesaviye ta
nında müteharriye hakkı rüçhan bahş eylemekte ise 
de vasi sermayeye muhtaç bulunan hu gibi teşebbü-
satı teşci ve teşvik etmek üzere beher petrol mıntıka
sı dahilinde ilk istismarı kabil petrol istihsalini ispat 
eden müteharriye bir misli resmi nisbî fazla ita et
mek suretiyle beher sondaj için (25) ceribi tecavüz 
etmemek üzere ilk on sondaja mukabil yirmi beş ce-
ritlik bir arazinin ilâveten işletme hakkının itası mu
vafık olacağı teemmül edilerek tadil edilmiştir. 

Dokuzuncu maddede ahvali mücbire tabiri muh
telif esbap ve avamil tahtında suiistimal edilerek 
müddeti imtiyaz ve taharrinin bilâ lüzum temdidine 
ve menafii devletin ziyama sebebiyet verdiği birçok 
tecrübelerle tahakkuk etmiş bir keyfiyet olduğundan, 
esbabı mücbire tabiri tay ve yalnız harp içinde ge
çen müddetlerin nazarı itibara alınması ile iktifa edil
mesi muvafık görülerek on yedinci madde ilâve olun
muştur. 

On üçüncü maddede muharrer rüsum ve kıstel
yevmlerin tahakkuk ve tahsili için mebde ve münte-
ha olarak mart bidayeti ve şubat nihayeti suretiyle 
tasrih edileceğine, senei maliye mebde ve müntehasın-
da tahakkuk ve tahsil muvafık olacağı teemmül ve 
olveçhile tadil edilmiştir. 

On beşinci maddedeki imal kelimesi heyeti fen-
niyenin de mütalâası veçhile maksadı daha doğru 
izah eden istismar kelimesine katbedilmiştir. 
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On sekizinci maddedeki nizamname yerine tali

matname kelimesi vazedilerek lâyihai kanuniye Heyeti 
Ceîileye takdim olunur. 

Reis 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Mehmet Şevki 

Aza 
Konya 

Kâtip 
Esat 

Aza 
Mehmet Kemal 

Kâzım Hüsnü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 178 Esas Numarası: 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Riyaseti Ceîileye 
Arazisi memluke ve mevkufei sahiha dahi dahil ol

mak üzere Türkiye hududu dahilindeki bilcümle ara
zide bitimi ve petrol ve müştakkatı tabiiyesi maden
lerinin taharri ve işletilmesi hakkı Maadin Kanunu 
ahkâmına tabi olmak kaydiyle hükümete verilme
sine dair Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiyece 
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
buyurulan ve Ticaret Encümeninin mazbatası ile 'bir
likte Encümenimize tevdi kılınan kamın lâyihası Tica
ret Vekili Ali Cenanı Beyin huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu. Hükümet, dünya istihlâkatında mü
him bir rol ifa etmekte olan petrolün hususiyetini na
zarı dikkate almak suretiyle Maadin Nizamnamesi nıe-
yanından çıkararak bunun ayrıca bir kanun ile tedvi
nini ve taharri ve işletilmesi keyfiyetinin mazbut ve 
yeknesak bir usule tabi tutulmasını lüzumlu görmüştür, 
Hükümetin teklifini tadilen Ticaret Encümenince tan
zim kılınan kanun lâyihası Encümenimizce de bazı 
tadil ile kabul edilmiş ve arziye ücreti, teminat ak
çası, resmî mukarrer ve resmî nispiye müteallik mad
deler de mutedil olduğundan muvafık görülmüştür. 
Ticaret Encümeninin tadilâtına nazaran 1, 4, 9, 15, 16 
ncı maddeleri aynen kabul ve 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 17 nci maddeler bazı tadilâtla ve 18 nci 
madde yeniden tanzim kılınmak suretiyle ve hüküme
tin 18 nci maddesi 19 ncu ve Ticaret Encümeninin 
18 nci maddesi yirminci madde olarak tebdikn ve 21, 
22 nci maddeler de mer'i usul dairesinde tashihen ka

bul edilmiştir. Lâyihai kammiyenin tadilâtı vakıa da
iresinde tasdik buyuruinıak üzere Heyeti 'Celileye arzı
na karar verilmiştir. 17 Mart 1926 

Reis Kâtip 
Çankırı Konya 

Mustafa Abdülhalik Fuat 
Hini imzada bulunmadı 

Ertuğrul izmir 
Doktor Fikret Ahmet Münir 

Hini imzada bulunmadı 
İsparta İstanbul 

Mükerrem Ali Rıza 
Sivas Konya 
Rasim Kâzım Hüsnü 
Giresun Maraş 
Kâzım Mithat 

Hini imzada bulunmadı 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Madde 1. — Arazii memluke ve mevkufei sahiha 

dahil olmak üzere Türkiye hududu dahilindeki bil
cümle arazide bltum ve petrol ve müştakkatı tabiiyesi 
madenlerinin taharri ve işletilmesi hakkı Maadin Ka
nunu ahkâmına tabi olmak kaydiyle hükümete ve
rilmiştir. 

Madde 2. — Hükümet hu hakkını berveçhiati is
timal eder. 

A) Petrol ve muştakatı madenlerinin mevcudiyeti 
fennen mahsus olan araziyi bizzat tahdit ve taharri 
ameliyatını icra eyler. 

B) Müteharri bizzat hükümet olmadığı takdirde 
petrol madeninin fennen mahsus olan mahallerinde 
istîkşafah iptidaiye ve jeotojiyede bulunmak üzere be
heri beş bin ceribi tecavüz etmeyen mahdut bir saha 
dahilinde bir sene müddetle ruhsatname ita eyler. Istik-
şafat için tahsis olunan arazinin beher ceribi için mü-
teharriden şehrî bir kuruş arziye ücreti peşinen ahzo-
lunur. 

Madde 3. — İşbu bir sene müddet zarfında mü
teharri istikşaf için kendisine tahsis olunan hudut da-
iinde bilfiil taharriyatta bulunacağı araziyi dılıîarın is
tikâmeti Şimal ve Cenuba müteveccih olmak üzere 
murabbauşşekil veyahut küçük dili büyük dilin nısfın
dan dûn olmayan mustatilüşşekil bir hudut iile tefrik 
ederek taharriyatta bulunmak üzere müsaade talep 
edebilir. Beher taharri ruhsatnamesiyle tefrik olunan 
hudut bin ceribi tecavüz edemez. İşbu müsaade talebi 
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istidasına merbut olarak berveçhiati vesaikin ilâvesi 
muktazidir. 

A) Taharri için tahdit etmiş olduğu arazinin 
1/5000 mikyasında dili esas ve nirengi müsellesatına 
müstenit bir kıta topoğrafik haritası ve intihap ettiği 
murabba veya mustatil merkezinin sabit ve kolaylıkla 
kabili rüyet bir noktaya nazaran vaziyeti kemmiyesi. 

B) İşbu haritanın ahzine medar olan hesabatın 
defatir ve evrakı ve civar kasaba veya kariyeye nis
petle mevkii coğrafisini tayin eden krokisi, 

C) Beher taharri ruhsatnamesi için yirmi beş bin 
liralık muteber bir bankanın teminat mektubu. 

Madde 4. — İstikşaf ruhsatnamesiyle tayin olu
nan müddet zarfında müracaatta bulunmayan veya 
resmî mukarreri tediye etmeyen veyahut müracaat 
edip de ikinci maddedeki şeraiti kanuniyeyi ifa et
meyen müteşebbislerin inkişaf ruhsatnamesiyle haiz 
oldukları her türlü hukuk bir gûna tebliğ ve ihbara 
hacet kalmadan sakıt olur. 

Madde 5. — Müteharri tarafından beher taharri 
ruhsatname hududu murabba-uş-şekil yüzel ceritlik 
araziye tefrik edilerek beher murabbada her iki se
nede bir üç yüz metrelik derinliğe vasıl olmak, müca
vir sondajlardan herhangi birisinin diğerine olan mih
vere mesafesi bin metreden dûn olmamak üzere altı 
sene zarfında ceman dokuz yüz metre umka vasıl ol
muş üç taharri sondajı icrası şarttır. 

İşbu taharri sondajı arazinin çinisini, meyil ve is
tikametlerini, tesadüf ettiği su, petrol ve gazlar hak
kında malumatı sahiha ve müKemımeleyi cemedecek 
bir surette icra edilecektir. Müteharrilerin işbu son
dajların sureti icrasına ait nizamname ve talimatna
meye tevfiki hareket eylemleri mecburidir. 

Madde 6. — Sahilden uzak olan ve vesaiti nak
liyesi mefkut bulunan petrol taharri mahallerinde 
bidayeten sondaj âlât ve edevatının nakil ve tesisini 
temin için iki seneyi tecavüz etmemek üzere maadin 
idaresince tahkikatı lâzimeyi badelicra bir defaya 
mahsus olmak üzere mühlet ita edilebilir. 

Madde 7. — İşletilmesi kabil petrole tesadüf eden 
beher sondaj için mihver merkez olmak üzere yirmi 
beş cariblik murabba-uş-şekil bir mahallin hakkı 
imali sondajın petrole tesadüf ettiği tarihten başlamak 
üzere otuz sene müddetle müteharrilere ita edilir. 
Baki kalan beş ceriblik mahallin işletmek hakkı dev
lete intikal eder. 

Madde 8. — Herhangi bir taharri sondajı üç yüz 
metre mesafeye vanp petrole tesadüf eylemez ve mü
teharri işbu sondajın tamikini arzu ederse tamik edi

len beher yüz elli metre için bir sene taharri müdde
tine ilâve olunur. Şu kadar ki sondajın tamik key
fiyeti müteharriye beher sondaj için ita olunan yirmi 
beş ceriblik sahanın tezyit veya tevsiine bir sebep 
teşkil edemez. 

Madde 9. — Yedinci maddede beyan olunan cem
an dokuz yüz metrelik üç taharri sondajının müte
harri tarafından icrasını müteakip taharri neticesi 
müspet veya menfi olsun müteharri taharriyatına de
vam edip etmeyeceğini Maadin Müdiriyeti Umumi-
yesine müddetin hitamından üç ay evvel malumat ve
recektir. Müteharri taharriyatına devam etmek arzu 
etmediği takdirde teminat akçesi iade olunur. Menfi 
neticelenen veyahut taharri sondajı yapılmayan ara
zide müteharrinin her gûna zayi olur. Müteharri ta
harriyatına devam etmek arzusunu izhar eylediği tak
dirde dördüncü maddeye tevfikan her iki senede bir 
üç yüz metre umka vasıl olmuş taharri sondajı yap
mak şartıyle taharri ruhsatnamesi hududu dahilinde
ki hakkı taharrisi mahfuz kalır. 

Müteharrinin ahvali mücbire müstesna olmak üze
re her iki senede bir ifasına mecbur olduğu üç yüz 
metre umkundaki taharri sondajı yapmak ise sondaj 
yapılmayan arazi üzerindeki hukuku bir gûna tebliğ 
ve ihbara hacet kalmadan zayi olur ve hükümet na
mına ita eylemiş olduğu teminat akçesi hazine namı
na irat kaydolunur. 

Madde 10. — Petrole tesadüf eden beher taharri 
sondaja mukabil müteharriye ita olunan yirmi beş 
ceriblik arazi müstakil bir maden telâkki edilir ve 
Maadin Nizamnamesi ahkâmına tabi olarak munta
zaman işletilmesi mecburidir. 

Madde 11. — Hakkı imali ita olunan herhangi bir 
saha dâhilinde petrol istihsali için açılan imalât son
dajlarının mihverleri hududun! herhangi bir nokta
sından lâ-ekal yirmi metre uzak bulunması mecburi
dir. 

Madde 12. — Kabili imal petrole vasıl olmuş 
olan taharri sondajı merkez olmak üzere dıMerin 
Şimal ve Cenuba mütevveccib. olarak tahdit olunan 
murabba uş şekil yüz ceriblik arazi dâhilinde müte
harrinin hakkı imale maSik bulunduğu yirmi beş ce-
rübi badettenzil baki kalan ve Hükümete intikâl 
eden petrolM araziyi Hükümet dilerse bizzat işlet
mekte veyahut ihtiyat olarak hıfzeylemekte serbesttir. 

Ancak bu araziyi tamamen veya kısmen şahsı 
ahere ihale veya icar veya şahsı atoerie müştereken 
işletmek istediği takdirde Hükümet teklif olunan 
en nafi sekti müteharriye ihbar etmeye mecbur olup 
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mü tehciri işbu şeraiti kabul ettiği takdirde diğer ta
liplere terciha»! bu kısım arazi ihale olunur. 

Madde 13. — Bitum ve petrol ve müştakaıttl tabii-
yesi maden mültezimleri, biri resmi mukarrer diğeri 
resmi nasbi olmak üzere iki nevi resim ifasiyle mü
kelleftirler. 

A) İşletme hakkı ita ve İhale edilen her par
çanın mültezimleri senevi beher terib ve cerip küsu
ratı için bir lira resmi mukarrer vermekle mükellef
tir. İşbu resim istetme kararnamesi tarihinden iti
baren lâzimü tediyedir. 

Resmi mukarrer beher sene Mart ayı zarfında 
berveçhipeşin ita olunur ve işletme hakkı ita ve iha
le edilen senenin Şubatı nihayetine kadar kıstelyevm 
hesabiyle icap eden miktarı kezalik berveçhipeşin 
istiyfa olunur. Beher sene Mart nihayetine kadar 
tediye kılınmayan resmi mukarrer için Nisan iptida
sından itibaren bilâ - İhtar faizi nizamî yürütülür. 

Yekdiğerini müteakip iki sene rüsumu mukarrere 
tediye olunmadığı takdirde Hükümet ita ve ihale ey
lediği işletme hakkım nezedebilir. 

B) Resmi nispî; her sondadan yevmi istihsal olu
nan miktar üzerinden verilen zirde beyan olunan 
nispetlerde ahzedilecektir. Sondajın istihsalâtı yev
miyesi nihayet beş tonilâtoya baliğ olur ise istihsa-
lâtın yüzde üçü, altıdan sekiz tona kadar yüzde dör
dü, sekizden ona kadar yüzde altısı, ondan on iki to
na kadar yüzde dokuzu, on beşten yirmi tona kadar 
yüzde on ikisi, yirmi birden elli tona kadar yüzde 
on beşi, eli bir tondan yukarı olanlar için yüzde yir
misi alınır. Hâsılatı bir tondan aşağı olan sondalar
dan resmi nispî aranmaz. Bir sondanın hâsılatı yev
miyesi üç aylık hâsılatı adedi - eyyama taksim et
mek suretiyle hesap olunur. Rüsumu nispiye miktarı 
her üç ay nihayetimde hesap olunur. Hükümet rüsu
mu nispiyeyi fiyatı cariyeye bakarak aynen veya 
nakden istiyfa eylemekte muhtardır. 

Madde 14. — Şimdiye kadar ita edilen petrol im-
tiyazatı müstesna olmak üzere, elyevm taharri ve
ya derdesti ihale devresinde bulunan hukuku nıük-
tesebenin bilkalbul alâkadaraıiBa imtiyaz ita edilebil
mesi için taharri müddeti nizamiyesi zarfında mü-
teharrilerin berveçhiati şeraiti ifa ederek madenin 
fennen kabili imal olduğunu ispat eylemiş bulun
maları iktiza eder. 

A) Müteharriler ruhsatname hududu dâhilin
de icaJbaıtı araziyeye göre yekdiğerinden fasılalı 
îâ - ekal Uç sonda yapmış bulunmalıdır. 

B) Sondalar için haddi asgari umk üç yüz met
re ise de, daha evvel işletilmesi kabil bir tabakaya 
tesadüf eden sondanın mecburî ameliyesi tamam ad-
dolunnabilir. 

C) Sondanın kabili imal bir tabakaya vusulü
nün kabulü için o sondadan yekdiğerine müteakip 
üç aylık petrol istihracatının miktarı şehri! vasatisi 
lâ • ekal otuz ton olmalıdır. 

Madde 15. — Taharri müddeti nizamiyesi zarfın
da dördüncü madde mucibince petrol madeninin fen
nen kabili imal okluğunu ispat edememiş olan müte-
harrilerin hukuku müktesebesi Hükümete intikâl 
eder. 

Madde 16. — Mukaddema imtiyazı ita edilen bit-
tum ve petrol ve müştakkah tahliyesi madenleri as
habı imtiyazı dördüncü madde mucibince üç son
da yaptığım ispat etmedikçe, imtiyazın kısmen veya 
tamamen ahere devir ve ferağına müsaade edilmez. 
İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren iki sene zar
fında üç sonda yapmak suretiyle ima! etmezse imti
yaz hükmü mefsuhtur. 

Madde 18. — Maadiiî Nizamnamesinin işbu ka
mın ahkâmına mugayir olmayan mevaddı bitum ve 
petrol ve müştakaıati tabiiyesi madenleri için de mu
teberdir. 

Madde 19. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ti
caret Vekili memurdur. 

Madde 20. — İşbu kan/unu neşrinden itibaren me
ridir. 

Başvekil ^ Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

DâhiMye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Cemil Mahmut Esat 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Hamdullah Suphi 

Nafia Vekâleti Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 
Doktor Refik Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenani Doktor Refik 

Ticaret Encümenlimün Tadili 
Madde 1. — Aynen ipka 
Madde 2. — Hükümet bu hakkı bizzat veya ef

rat ve şirketler ile bilitilâf berveçhiati istimal eder: 
A) Petrol ve müştakkatı madenlerimin mecbu

riyeti fennen mahsus olan arazide Hükümet bizzate 
tahdit ve taharri ameMyateını icra eyler. 



B) Müteharri bizzat Hükümet olmadığı takdir
de petrol madeninim femnen mahsus olatn mahalle
rinde istikşaffatı iptidaîye ve jeolojiyede buhmnıak 
üzere beheri meş bin cerübi tecavüz etmeyen mah
dut bil saha dâhilinde bir sene müddetle ruhsat
name ita ve istikşaf at için tahsis olunan arazinin, be
her ceribi içirt müteharriden şehrî bir kuruş arziye 
ücreti peşinen ahzolunur. 

Madde 3. — Aynen ipka 
Madde 4. — Aynen İpka 
Madde 5. — Aynen ipka 
Madde 6. — Aynen kabul, 
Madde 7. — İşletilmesi kabil petrole tesadüf 

eden beher sondaj için mihver merkez olmak üzere 
yirmi beş ceribiük murabba uş şekil bir mahallin 
imali, sondajın petrole tesadüf ettiği tarihten baş
lamak üzere otuz sene müddetle mütenarrilere ita 
edilir. Baki kalan yetmiş beş ceriblik mahallin iş
letme hakkı devlete intikâl eder. Beher petrol mın
tıkasında işbu kanunun müteharrilere tahmil ettiği 
vazaifi tamamen ifa eden ilk müteharriye; işletil
mesi kabil petrole tesadüf eden beher sondajı için 
hakkı imal olarak ita olunan yirmi beş cerip saha
ya ilâveten ayrıç yirmi beş ceriblik mücavir bir 
arazinin dahi hakkı imali işbu kanun ile tasrih edil
miş olan rüsumu nispiyesinin bir misli fazlasını Hü
kümete ita etmek şartiyle bifâmüzayede ihale olu
nur. 

Bu suretle ilâveten ihale olunan arazi ancak nıü-
teharrinin işletilmesi kabil ilk on sondajlarına teşmil 
edilecektir ve mecmuu da iyi yüz elli ceribi tecavüz 
edemez. 

Beher petrol mıntıkası hududu; işletilmesi kabil 
petrole tesadüf eden ilk sondaj kuyusu mihveri mer
kez olmak üzere yirmi kilometre nısıf kuturhı bir dai
renin muhitidir. 

Madde 8. — Aynen ipka 
Madde 9. —Yedinci maddede beyan ohınam ce

man dokuz yüz metrenle üç taharri sondajının müte
harri tarafından icrasını müteakip taharri neticesi 
müspet veya menfi olsun müteharri taharriyatına 
devam edip etmeyeceğini Maadin Müdüriyeti Umu-
miyesine müddetin hitammldan üç ay evvel malûmat 
verecektir. Müteharri taharriyatma devam etmek ar
zu etmediği takdirde teminat akçası iade olunur. Men
fi neticelenen veyahut taharri sondajı yapılmayan 
arazide müteharrikin her gûnla hukuku zayi olur. 

Müteharri taharriyatma devam etmek arzusu
nu izhar eylediği takdirde, beşinci maddeye tevfi-
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kân her iki senede bir üç yüz metre umka vasıl ol
muş taharri sondajı yapmak şartiyle taharri ruhsat
namesi hududu dahilindeki hakkı taharrisi mahfuz ka
lır. 

Müteharri her iki senede bir ifasına mecbur ol
duğu üç yüz metre umkundaki taharri sondajını yap
mazsa sondaj yapılmayan arazi üzerindeki hukuku 
bri gûna tebliğ ve İhbara hacet kalmadan zayi olur 
ve Hükümet namına ita eylemiş olduğu teminate ak
çası HaZine namına irate kaydolunur. 

Madde 10. — Petrole tesadüf eden beher taharri 
sondajına mukabil müteharriye ita olunan her yirmi 
beş ceriblk arazi müstakil bir maden telâkki edi
lir. Ve Maadin Nizmanamesi ahkâmına tabi olarak 
muntazaman işletilmesi mecburidir. 

Madde 11. — Aynen ipka 
Madde 12. — Kabili imal petrole vasıl olmuş olan 

taharri sondajı merkez olmak üzere dıhları Şimal ve 
Cenuba müteveccih olarak temdit olunan murabba 
uş şekil yüz ceriblik arazi dâhilinde müteharrinin hak
kı imale maffîk bulunduğu yirmi beş ceribi badet 
tenzil bakı kalan ve Hükümete intikâl eddn petroHü 
araziyi Hükümet dilerse bizzat veya ihale ve iştirak 
suretiyle istetmekte veyahut İhtiyat olarak hıfzeyle-
mekte serbesttir. 

Madde 13. — Bitum ve petrol ve müstakar! tabii-
yesi maden mültezimleri, biri resmi mukarrer, diğe
ri resmi nispî olmak üzere iki reevi resim istaryfasiy-
le mükelleftir. . 

A) İşletme hakkı ita ve ihale edilen her parça
nın mültezimleri senevi beher cerip ve cerip küsura
tı için bir lira resmi mukarrer vermekle mükelleftir. 
tşbu resim işletme kararnamesi tarihinden iteiba-
ren lâzimüt tediyedir. Resmi mukarrer beher sene i 
maliye iptidasında berveçhipeşîn istiyfa olunur. Ve 
işletme hakkı ita ve ihale edilen senenin son ayı ni
hayetine kadar kıstelyevm hesabiyle icap eden mikta
rı kezaük berveçhipeşin istiyfa olunur. Beher sene 
nihayetine kadar tediye kılınmayan resmi mukarrer 
için senei maliye ikinci ayı iptidasından itibaren bi-
Eâihtar faizi «izamı yürütülür. Yekdiğerini müteakip 
iki sene rüsumu mukarrere tediye olunmadığı tak
dirde Hükümet ita ve ihale eylediği {işletme hakkını 
nezedebilir. 

B) Aynen ipka 
Madde 14. — Aynen ipka 
Madde 15. — Taharri müddeti nizamiyesi zarfın

da ve beşinci madde mucibince petrol madeninin fen-
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nen kabili istismar olduğunu ispat edememiş olan 
müteharrilerin hukuku müktesebe»! Hükümete in
tikâl eder. 

Madde 16. — Aynen ipka 
Madde 17̂  — İşbu kanunda mezkûr olan müddet

ler hiçbir ahvali mücbire kaydiyle tahdite edilemez. 
Ancak harp içinde geçen müddet nazarı dikkate alı
nır. 

Madde 18. — İşbu kanunun su veri tatbikiy esimi 
irae edecek bir talimatname Heyeti Vekilece tanzim 
edilecektir. 

Madde 19. — Aynen ipka 
Madde 20. — Aynen ipka 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Petrol Kanunu 

Bininci madde — Aynen kabul 

İkinci madde — Ticaret Encümenimin ikinci mad
desi (Ceribi) kelimeleri yerine (Hektarı) kelimelerinin 
ikameciyle aynen kabul 

Üçüncü madde — (Ceribi) kelimesiniın yerine 
(Hektarı) kelimesinin ikâmesiyle aynen kabul, 

Dördüncü madde — Aynen kabul, 
Beşinci madde — (Ceriblik) kellimcsi yerine (Hek

tarlık) kelimesinin ikâmesiyle aynen kabul,, 
Altıncı madde — Cümlenin nihayetindeki (Edile

bilir) yerine (EdiMr) suretinde kabul, 

Yedirici madde — Ticaret Encümeniain yedinci 
maddesi (Cerip, ceriplik, cerip) kelimeleri yerine 
(Hektar, hektarlık, hektarı) kelimelerinin ikâmesiyle 
aynen kabul, 

Sekizinci madde — (Ceribîik) keMmesi yerine 
(Hektarlık) kelimesinin ilâvesiyle aynen kabul, 

Dokuzuncu madde — Ticaret Encümeninim do
kuzuncu maddesi aynen kabul, 

Onuncu madde — Ticaret Encümeninin onuncu 
maddesi (Cerâplik) kelimesi yerine (Hektarlık) keli
mesinin ikâmesiyle aynen kabul, 

Onlbirinci madde —Petrol istihsali için açılan ima
lât sondajlarının mihverleri hakkı imali ita olunanı 
saha hududunun herhangi bir noktasındain îâekal 
yirmi metre uzak bulunması mecburidir. 

Onikinci madde — Ticaret Encümeninin on ikin
ci maddesi (Ceriplik ve ceribi) kelimesinin yerine 

(Hektarlık ve hektarı) kelimelerinin ikâmesiyle aynen 
kabul 

On üçüncü madde — Mitum ve petrol ve müştak-
kaiı tahliyesi maden mültezimleri biri resmi mukar
rer diğeri resmi nispî omıak üzere iki nevi resim ita-
sîyîe mükelleftir. 

A) İstetme hakkı ita ve ihale edilen her parçanın 
mültezimleri senevi beher hektar ve hektar küsura
tı için bir lira resmi mukarrer vermekle mükellef
tir. İşbu resim işletme kararnamesi tarihinden itibaren 
lâzım - üt - tediyedir. Resmi mukarrer beher semei ma
liye iptidasında berveçhipeşln isiiyfa olunur ve işlet
me hakkı itea ve ihale edilen senenin son ayı niha
yetine kadar kıstelyevm hesabiyle icap eden mik
tarı kezalk berveçhipeşin istiyfa olunur. Beher sene 
''nihayetine kadar tediye kdınmayan resmi mukar
rer iki misli olarak alınır. Yekdiğerine müteakip iki 
sene rüsumu mukarrere tediye olunmadığı takdir
de Hükümet ita ve ihale eylediği işletme hakkını 
rezede bilir. 

B) Resmi nispî, her sondadan yevmi istihsal 
o3wnan miktar üzerinden z'rde beyan olunan nispet
lerde alız edilecektir: 

Sondajın istMısaüâtı yevmiyesi bir tondan beş to
nilâtoya kadar olursa istihsalâtm yüzde üçü, altı
dan sekiz tona kadar yüzde dördü, sekizden ona ka
dar yüzde altısı, ondan on iki tona kadar yüzde do
kuzu, on ikiden en beşe kadar yüzde onu, on beş
ten yirmi tona kadar yüzde on ikisi, yirmi birden 
eli tona kadar yüzde on beşi, elli bir tondan yuka
rı olanlar için yüzde yirmisi ahmr. Hâsılatı bir ton
dan aşağı o t o sondaîarda'n resmî nispî aranmaz. Bir 
sondanın hâsılatı yevmiyesi üç ayhk hâsılatı adedi 
eyyama taksim etmek suretiyle hesap olumu*. 

Rüsumu nispiye miktarı her üç ay nihayetinde he
sap olunur. Hükümet rüsümü nispiyeyi fiyatı cariye
ye bakarak aynen veya nakden istiyfa eylemekte 
muhtardır. 

On dördüncü madde — (İta edebilmesi) yerine 
(İta edilebilmesi) suretinde aynen kabul, 

On beşinci madde — Ticaret Encümeninin on be
şinci maddesi aynen kabul, 

On altıncı madde — Aynen kabul, 



On yedinci madde — İşbu kanunda mezkûr oüan 
müddetler harp vukuu veya Hükümetin mümanaatın
dan maada hiçbir sebeple temdit edilemez. 

On sekizinci madde — Eîyevm hükmen mekşuf 
addedilen petrol sahalarındaki taharriyat ve imalât 
işbu kamın ahkâmıma tabidir. 

On dokuzuncu madde — Hükümetin on sekizinci 
maddesi aynen kabul, 

Yirminci madde — İşbu kanunun suveri tatebiki-
yesmu irae edecek bir talimatname Heyeti Vekilece 
tanzim edilir. 

Yirmi birinci madde — İşbu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Yirmi ikinci madde — İşbu kanunun ahkâmını 
icraya Ticaret Vekili memurdur. 
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