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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamede mevcut suallerin diğer maddeler
den sonraya tehiri hakkındaki takrir, kabul 
edildi. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununa 6272 sayılı 
Kanunla eklnen üçüncü muvakkat maddenin son 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair Mu
vakkat Encümen mazbatası, kabul dildi. 

Maden Kanunu, kabul dildi. 
İzmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının îzmir 

Belediyesinin yapacağı binalarla mübadelesine, 
Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü mad-

nesine bir fıkra klenmesine, 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madlesi-

ne bir fıkra eklenmesine, 
Çırağan Sarayının İstanbul Belediyesine De

vir ve Temliki Hakkındaki 4872 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
larla, 

1947 yılı Hesabı Katî Kanunu ve, 
1948 yılı Hesabı Katî Kanunu, kabul edildi. 
Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 458 105 

lira 53 kuruşun terkini ve 3 205 lira 21 kuruşun 
affı hakkındaki Bütçe Encümeni mazbatası, ka
bul olundu. 

İstanbul'da, Eminönü'nde kâin 405 ada 18 
parsel numaralı Hazineye ait binanın Emlâk 
Kredi Bankasına satılmasına ve Bankaca yaptı-
nlacak binaya Hazinenin de iştirakine mezuni
yet verilmesine dair kanun lâyihasının bir mad-

lesi dikkata alman takrirle birlikte encümene ve
rildiğinden diğer maddelerinin müzakeresi, tehir 
edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun, 
kabul edildi. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsünün ihdası hususunda Türkiye Hükümetiyle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ara
sında imzalanan (1) sayılı Teknik Yardım Ek 
Anlaşmasının tasdikma, 

Devfet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti Merkez Teş
kilâtı kısmında değişiklik yapılmasına, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadü]ü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Dahiliye Vekâleti Taşra Teşkilâtı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanunlarla, 

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu, kabul olundu. 
4 . I I I . 1954 Perşembe günü saat 15 t e topla

nılmak üzere inikada son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Samsun Mebusu Kayseri Mebusu " 
T. İleri t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Başvekâlet teşkilâtı hakkında kanun 

lâyihası (1/793) (Bütçe Encümenine); 
2. — Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariylo 

merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri hakkında
ki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/794) (Maarif ve Bütçe encümenle
rine ) 

Takrir 
3. — Rize Mebusu izzet Akcal'ın, Arzuhal 

Encümeninin 3 . III . 1954 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 8035 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri (4/418) (Ar
zuhal encümenine) ; 

Mazbatalar 
4. — Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ço

cuklara Âcil Yardım Fonu ile akdedilen Tek
nik Yardım Anlaşmasının tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ye Sıhhat ve İçtimai Mua
venet encümenleri mazbataları (1/711) (Ruz-
nameye) 

5. — İngiltere ve Fransa Hükümetlerin
den Temin Edilen Teslihat Kredileri ve Diğer 
Askerî Borçların Tasfiyesi Hakkında İmzala
nan anlaşmaların tasdikma mütedair kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/777) (Ruznameye) 

6. — İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri 
Koruma Sözleşmesi ve buna ek Protokolün .'tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye En
cümeni mazbatası (1/716) (Ruznameye) . 

7. — Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/792) (Ruznameye) 



KÂTİPLER 

B İ B Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — RisveMli Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fümzan tekil (tstanbul) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapıyoruz. 
(Erzurum intihap dairesi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı). 
REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1, — Çankırı Mebusu Kâzım Arar'm, Çan
kırı, Kastamonu ve Bolu Havalisinde 1951 yılın
da vukua gelen yer lepreminde evleri yıkılan 
veya oturulamıyacak hale gelen vatandaşlara 
yardım yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri (2/333. 
4/419) 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
17 Ocak 1952 tarihinde Çankırı, Kastamo

nu ve Bolu illerinde vukua gelen depremden 
zarar görenlere yardım yapılması hakkında 
yaptığım teklifi kanuni 2 sene 2 ay 2 günden 
beri Yüksek Meclise intikal etmemiştir. Mahi
yeti itibariyle çok acele olarak neticelendiril-

, mesi iktiza eden bir felâket kanununun daha 
fazla beklemeye tahammülü olmadığından gün
deme alınmasını ehemmiyetle arz ve teklif ede
rim. 

Çankırı Mebusu 
Kâzım Arar 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, malâmunuz olduğu üzere 1951 sene
sinde Çankırı Vilâyetinde ve civarında bulu
nan Kastamonu ve Bolu illerinde vukua ge
len deprem dolayısiyle Hükümetin yapmış 
olduğu küçük yardımın kifayetsizliği yüzünden 
Hükümetin, kanun mevzuu olan bu işi Mecli
se aksettirmemizi istemesi üzerine bir kanun 
teklifinde bulunmuştum. O tarihten bu yana 
tam iki yıl iki ay geçmiştir. Yüksek huzurunu
zu tasdiatım da bununla üçüncüdür. Birinci 
tasdiim 6 Şubat 1953 tarihinde, ikinci tasdiim 
14 Temmuz 1953 tarihindedir. 

Bu üçüncü tasdiimde Bütçe Encümeninin 
Sayın Sözcüsü mnhmuliyetlerinclen bahsettiler 
ve bu kanunun aleyhinde bulunmadıklarını, 
fakat Bütçe Encümeninin bu işi tetkik ve mü
zakeresi için vakit bulunamadığını beyan etti
ler. Aradan tam 9 ay 4 gün geçti, Meclisi Âli 
yakında kapatılmak üzeredir. Böyle bir felâ
ket kanununu adını verdiğimiz ve 16 563 bi
nanın az, orta ve büyük hasar olmak üzere yı
kıldığı veya oturulamıyacak hale geldiği bir 
bölgede ıstıraplariyle başbaşa bıraktığımız va
tandaşların vebali hepimizin boynunda kalacak
tır. Tam üç yıldan beri intizarın artık sona gel
diğini arz etmek isterim. Bütün tahammülleri
nin son gayretini harcıyan bu vatandaş1 ara, 
Yüksek Meclisin atıfetinin esirgenmiyeceğine 
de inanmış bulunmaktayım. Hiçbir zaman böy
le bir kanun için Yüksek Meclisin muhalif, mu
vafık, bağımsız hiçbir üyesinin bizim diğer 
mebuslar hariç aleyhte bulunacağına inanma
maktayım. 

Mâruzâtımız kanunun metni üzerinde değil, 
şimdilik sadece gündeme alınması üzerindedir. 
Bu itibarla önce gündeme alınsın, ondan sonra 
Yüksek Meclise mâruzâtımızı yaparız, önce 
Çankırı'da vukua gelen ve dolayısiyle Kasta
monu'yu, Bolu'yu içine alan ve onu takiben 
de Erzurum İlinde vukubulan ve bu dört ili 
içerisine alan kanun teklifinin müzakeresine 
geçmek suretiyle muztarip vatandaşların soıi 
olarak yardımlarına, koşmak, Devletin müş
fik ve semih elini uzatması- cihetini esirgeme
menizi bilhassa rica ediyorum. Bu mevzu üze-
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rindeki konuşmamızı, teklif gündeme alındık
tan sonra arizü amik yapacağız. 

Artık tahammülü kalrnıyan bu mağdur ve 
perişan insanlar için Yüksek Meclisin himmet
lerinin esirgenmiyeceğine inanarak sözlerime 
son veriyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MEHMET 
DAÎM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaş
lar; durumu izah etmek için komisyon arka
daşlarımız beni memur ettiler. 

Kâzım Arar arkadaşımızın teklifi komis-
yonumuzdadır ve ilk çıkacak işler arasında
dır. Takdir buyurursunuz ki. komisyon dört 
aylık bir müddet zarfında Bütçe Kanununu 
ve 150 ye yakın teklif ve tasarıyı çıkararak He
yeti Umumiyeye göndermiştir. Biz devamlı ola
rak çalışmaktayız. Arkadaşımızın bahsettiği. 
lâyiha da ilk çıkacak işler ıneyanındadır. Tak
dir Yüksek Heyetindir. 

REİS — Kâzımı Arar arkadaşımız kanun 
tekliflerinin ruznameye alınmasını istemekte
dir. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Ruz-
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nameye alınması teklifini kabul buyuranlar 
lütfen işaret versinler... Aksini iltizam buyu
ranlar işaret etsinler... Teklif kabul edilmemiş
tir efendim. 

Ruzname ile alâkalı takrirler var, okuyo
rum efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut kanunların 

sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kayseri Erzurum 
K. Gündeş S. Erduman 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut suallerin tehi-

riyle kanunların görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
Rıfat Sivişoğlu 

REİS — Takrirler aynı mahiyettedir. Rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden 

iki kaza kurulması hakkında kanun lâyihası 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(î/632) [1] 

REİS -— Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muhterem arkadaşlar, ruznamenin 
birinci defa görüşülecek işleri nıeyanında ka
yıtlı 13, 25, 40, 41 nci maddelerdeki lâyihaların 
takdimen ve müstaceliyetle konuşulmasını rica 
ediyorum. Bu hususta beş tane de takrir ve
riyorum, kabulünü rica ederim. (Muvafık ses
leri). 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 13 ncü numarada bulunan Mahmudiye 
ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza kurulması 
hakkında kanun lâyihasının diğer işlere takdi
men müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

1] 43 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS - - Takdimen görüşülmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mil 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi teklifi 
de vardır. Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza 
kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde adları, merkezleri ve kendilerine bağ
lanan köyleri gösterildiği veçhile Eskişehir Vi
lâyetinin merkez kazasına bağlı Çifteler (Mah
mudiye) Nahiyesinin merkezi olan Mahmudiye 
Kasabası merkez olmak üzere (Mahmudiye) ve 
aynı nahiyeye bağlı Çifteler Kasabası merkez 
olmak üzere (Çifteler) adiyle yeniden iki kaza 
kurulmuştur. 

REİS Madde hakknda söz istiyen var nuf 
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Reylerinize arz ediyorum... Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde derece, maaş ve sayıları gösterilen 
kadrolar, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde ilgili vekâlet ve dairelerin kadrolarına 
eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna bağlı (3) 
sayılı cetvelde gösterilen kadroları 1953 Malî 
yılı Muvazenei Umlmiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REİS — Murat Ali Ülgen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ÂLİ 

ÜLGEN (Konya) — Muhterem arkadaşlar, bu 
kanun lâyihası 1953 Malî yılı içerisinde Komis
yonumuza gelmiş bulunduğundan muvakkat 
madde ona göre hazırlanmış ve (1953 yılı) kay
dı konmuştu. Halen 1954 Malî yılma girmiş bu
lunduğumuzdan bu tarihin (1954) olarak tas
hihini komisyon adına arz ediyorum. 

REİS — Hükümetin mütalâası nedir"? 
DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 

(Aydın) — Muvafıktır. 
REİS — Hükümet de bu tashihte mutabıktır. 
Maddeyi 1953 yerine 1954 yazılmak suretiyle 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MURAD ALİ 
ÜLGEN (Konya) — Muhterem arkadaşlar, ev
velce, bu kanunun neşri tarihinde muteber ol
ması kabul edilmişti ve o zaman seçimin yeni
lenmesine dair alınmış bir prensip .kararı da 
yoktu. Halen seçimin yenilenmesi düşünüldüğü 
cihetle, kanunun tatbikatında birçok mahzurla
rın önlenmesi bakımından kanunun meriyet ta
rihinin (1 Haziran 1954) olarak tashihi komis
yonca uygun görülmüştür. Kabulünü arz ve is
tirham eylerim. 

REİS —• Hükümet de iltihak etmektedir. 
Maddeyi tadil şekliyle okuyoruz. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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j MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Lâyihanın tü?nünü reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2.% — Yeniden 4 ve 18 kaza kurulması hak-
I kında kanun lâyihaları ile Sinob Mebusu Server 

Romuncuoğlu ve 4 arkadaşının, yeniden 3 kaza 
I kurulması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/760, 1/761, 
2/592) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 40 numarada bulunan yeniden 4 ve 18 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihaları ile 

j Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu ve 4 arka
daşının, yeniden 3 kaza kurulması hakkında 
kanun teklifinin diğer işlere takdimen müstace
liyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

j REİS — Teklifi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen... Hik
met Fırat. -

I HİKMET FIRAT (Malatya) — Yeniden teş-
| kil edilen kazalar içerisinde seçim bölgemi alâ-
J kadar eden Malatya Vilâyeti içerisinde de üç 
| kaza teşkil ediliyor. («O son kanun lâyihasında» 
J sesleri) 
İ MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş-
! lar, kaza teşkilinde iktisadi durumun, yol vazi-
I yetinin ve nüfus hareketlerinin nazarı itibara 
j alındığını ileri süren komisyon, tekliflerimiz ara-
| smda mevcut iki nahiyenin bu durumunu hesa-
J ba katmamıştır. Bilhassa Sinob'da < Türkeli Na

hiyesi bugün, Hükümet konağının mevcut oluşu, 
! Hükümet tabipliği, hâkimlik ve ayrıca nüfus teş-
j kilâtı itibariyle, bugün teklif edilmiş olan bü-
j tün nahiyelere göre kaza olmak vasıflarını daha 
i fazlasiyle haizdir. Keza Karasu da kaza olmaya 

her bakımdan lâyıktır. Türkeli'nin, ve ismini 
| Erfelek diyo değiştirmek istediğimiz Karasu Na-
| hiyesinin nüfus bakımından tetkikini yaparsanız 
i teklif edilmiş diğer 22 nahiyenin hepsinden daha 

[1] 179 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yüksek nüfusa maliktir. Bugün, teklif ettiğimiz 
Durağan'ımızın ve öteki tekliflerin kabul edilmiş 
olmasından memnuniyet duymuş bulunuyoruz. 
Ancak 6-8-10 ve 12 bin nüfuslu birçok nahiyele
ri Bütçe ve Dahiliye komisyonları kaza olarak ka
bul ettiği halde, 1950 de 21 Kin nüfuslu ve bugün 
24 bine yaklaşmış olan Türkeli Nahiyesinin ve ke
za 20 000 nüfuslu Karasu'nun kaza olmasın m 
kabul edilmemesi sebebini anlıyamadık. Bütün 
nahiyelerimizin kaza olmak için gerekli üstün 
vasıfları haiz olduğunu arz etmek isterim. 

Türkeli'nin kaza olmasını gerektiren sebeple
rin başında, bu bölgenin kaza merkezi ve vilâ
yet merkeziyle münasebetlerinin gayet zor oluşu
nu bilmelisiniz. Yağmur mevsimlerinde atla bi
le kaza merkezine gitmek mümkün olamamakta
dır. Cip, otomobil zaten yoktur. Hattâ köylünün 
yegâne vasıtası olan kağnılar bile yerlerinde kai
ni aktadır. Kaza merkezinde işi, şubede hizmeti 
olan veya bir müessesede tedavisi gereken vatan
daşların ne kadar zor durumda kalmakta olduk
larını takdir edersiniz. Bu mmtaka maalesef yol 
bakımından da, sair imkânlar bakımından da 
memleketin en fakir bölgelerinden biridir. Yol 
devri diye iddia edilen bugün bir kağnı arabası 
geçireceğiniz tek yolu dahi yapılmamıştır. 

Benim ricalarım, Hazineye de büyük bir yük 
olmıyacaktır. Hükümet her yere bir doktor kad
rosu, bir hâkim kadrosu, bir nüfus kadrosu ko
nuyor. Bunlara hacet kalmadan, yalıma diğer 
mahdut kadrolarla, Türkeli'nin ve Karasu'nun 
durumu halledilmiş olacaktır. Bu bakımdan 
Türkeli'nin ve Karasu'nun (Erfelek'in) de bu 
listeye kabul edilmesini istiyoruz. Bu isteğimiz 
reddedildiği takdirde Yüksek Meclisin hangi 
kıstaslarla kaza yapmaya karar verdiği doğru
su tereddütle karşılanacaktır. Bu hazin olur. 
Buna peşin bir malûmat olarak arz edi
yorum. Bu yerlerin ilce olması için bulun
ması lâzım olan hususlar ve kıstaslar ta
mamen varittir, 20 - 30 saattlik yerler
den gelen köylüler günlerce, kara ve deniz na
kil vasıtası beklemek mecburiyetindedirler. De
min aldığım bir mektup var. İşte, buyurun. 
Yazdığımız bir mektup geçen ayın birinde pos
taya verildiği hâlde bir ay sonra yani bu ayın 
birinde mahalline varmıştır. Yani ulaştırma im
kânsızlığı ; yolsuzluk bakımlarından yolların ka
palı olması yüzünden kaza ile münasebetlerinin 
kesildiği bize yazılmaktadır. Mektup üzerinde 
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fazla durmıyacağnıı. Kaza merkezindeki işlerini 
yaptırmak için kazaya gidenlerin hazan bir ay 
müddetle nahiyede beklemeye mecbur olduğunu 
ve bundan sonra olsun, halkın bu eziyet altında 
bırakılmamasını istirham ederim. Gerek Karasu 
gerekse Türkeli'nin kaza olarak listeye ithali
ni rica ederim. Ayrıca Koğa Cayırı bölgesi Tan-
zal, Paşalı, Helâldi, Gürsüfet ve Karlı 'nin da 
nahiyeye kalbi işinin geciktirilinemesini, ayrıca 
bakanlıktan ısrarla istiyoruz. Buna göre, yap
tığımız teklifin aynen kabulü adalete uygundur, 
aksi, adaletsizlik olur. Biz elimizden geldiği ka
dar çalışacak, ve İsrar edeceğiz. 

REİS — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; be-

im huzurunuzu tekrar rahatsız etmekten maksa
dım şudur : Kürsüye haklı olarak gelmiştim, 
sayın bir arkadaşımız beni ikaz yollu «yeri bu
rası değil» deyince sözlerine ittiba etmiştim. Fa
kat görüyorum ki ben haklı imişim. 

REİS •— Beis yok efendim, devam edin. 
HİKMET FIRAT (Devamla) — Şimdi konu

şulan tomar kazalar içinde seçim bölgemi ilgi
lendiren kısım Pütürge Kazasına bağlı Gerger 
ve Taraksu nahiyelerinden mürekkeptir. Gerek 
Gerger'e gerekse Malatya'ya olan yol mesafele
ri biçimsizdir, tabiatın müsaadesi yoktur. Bura
da bir kazanın teşkili halinde, nahiye ne kadar 
geri olursa olsun, bunun ileri bir hamle olması 
dolayısiyle o bölgenin bir çocuğu olarak sevin
mekten başka elimden bir şey gelmez, isabetli
dir. Çünkü uzak bir mesafededir, kışın mutlaka 
yolları kapalıdır, gelip gidemezler. 

Diğer kazalar hakkındaki noktai nazarımı, on
ların müzakeresinde arz edeceğim Hükümetin 
buradaki hareketini takdir ederim, memnunum. 
Hele bu işin seçimlerle ilgili olmıyarak 1 Hazi
rana bırakılmasını en isabetli bir tedbir olarak 
seçmenlerim namına arz ederim. 

REİS — Nuri Sertoğlu. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar, teklifimin esasım üç nahiye merke
zinin kaza haline ifrağı te^k'ıl etmekte idi. Fa
kat komisyonda sadece Durağan Nahiyesinin 
kazaya ifrağ edilmesiyle iktifa edilmişti'r. Bu 
hususta sayın arkadaşım Muhit Tümerkan'm 
noktai nazarına bendeniz de iştirak etmekte
yim. 

ıSadece ilâve olarak şunu ar.z etmek istiyo-
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rum : Boyabad'm Durağan Nahiyesinde bulu
nan ve şimdi kabul buyuracağınız kanunla ka
za olacak olan Durağan merkezine bağlanacak 
ı52 köyün cetveli içinde tashihi mucip maddi 
bir hata vardır. Cetvelin 51 nci numarasındaki 
köyün ismi «'Gaflet» olarak yazılmıştır. Haddi
zatında Sinob 'da «Gaflet» yoktur. Bu «'Galfet» 
olacaktır. Bu ismin bu şekilde tashihini rica 
ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
ENCÜMEN ADINA REFET AKSOY (Or

du) — Efendim; yeniden teşkil edilecek kaza
lar hakkındaki Hükümet esbabı mucibesi, İçiş
leri ve Bütçe komisyorjları esbabı mucibesi ra
porlarında müdellelen tesbit edilmiştir. Muh
terem Sinob Milletvekili Doktorun bir arkada-
şiyle beraber yapmış oldukları teklifin gerek 
içişleri, gerek Bütçe Komisyonunda kabul edil
memesinin yegâne sebebi, Sinob'un mesahai 
sathiye itibariyle hali hazırda haiz olduğu mül
ki teşkilâtın ancak bir kaza ilâvesiyle biraz 
daha vüsat peyda edip vatandaşlarım Hükü
mete ait işlerini daha kolaylıkla idare edecek
lerine ait bir kanaat hâsıl olmasından ileri gel
miştir. Haddizatında Devletin mülki taksima
tının gözden geçirilmesi mutasavver bir mese
ledir. Binaenaleyh vilâyetlerinden bir kaza bu 
kanunun içinde kabul edilmiştir. Bahsettikle
ri nahiyelerin de kaza haline getirilmesine şim
dilik maddeterj imkân görülememiştir. 

(Bir köy isminin yanlış olduğu hususundaki 
arkadaşımızın beyanlarına gelince ; bunun kıy
meti yoktur. Bir tabı hatasıdır. Esas itiba
riyle o köyün kütükteki ismi neyse ona halel 
gelmiyeeektir. Müsterih lolsunlar. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, esbabı mucibe lâyihasında cfkumuşsu-
nuzdur, Hükümet mealen şu ifadeyi kullanı
yor : (iktisadi inkişaflar, yol vaziyetleri, nü
fus kesafetleri halkın Hükümetle karşı karşıya 
lolan durumları ve saire) diyor. Gayet kısa bir 
esbabı mucibedir. Halbuki bizim ileri sürdüğü
müz esbabı mucibe bütün bu encümenlerin ka
bul ettikleri esbabı mueilbeye tamamen muta
bıktır. Bilhassa nüfus bakımından teklif edilen 
22 nahiyeden İstatistik Umum Müdürlüğünün 
en son rakamlarına göre reddedilen Türkeli 
20 290 nüfusla başta gelmektedir. Şarktakiler 
de dâhil teklif edilen bütün nahiyelerin mer-
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ı keze gitme imkânları Türkeli kadar güç değil

dir. Demin arz ettim, bir tek köye dahi değil 
otomobille, kağnı ile gitmek imkânı daJhi yok
tur. Bir nabiyeden kaza merkezine kağnı ile, 
katırla gitmek mümkün değildir. Bundan evvel 
arz ettiğim gibi mektup, yolların kapalı olması 
dolayısiyle Ayancıktan Türkeline 1 ayda git
miştir. 

Lütfedin o kazaların nüfuslarını okuyayım. 
Yine en büyük, en yüksek rakamlarından biri 
Karasu'ya aittir. Nüfuslarını sırasiyle arz edi
yorum : 8569, 6559, 1010, 1308, 17873, 17111. 

Binaenaleyh nüfus bakımından, halkın ma
ruz kaldığı müşkülât bakımından ve halen 
Bütçe Encümeninin ve Dahiliye Encümeninin 
de zikrettiği sebepler bakımından 20 küsur bin 
kişilik bir topluluğu büyük zorluklara maruz 
bırakarak Hükümet merkezinden uzakta bulun
durmak doğru değildir. 

Mesaihai sathiye bakımından buyuruyiorlar. 
O bakımdan bu kazaların sahaları çioik sevdiği
miz Balıkesir'in bâzı kazalarının mesaihai sat-
hiyelerinin çok üstündedir. Esbabı mucibelerini 
bendeniz yerinde bulmadum. Esasen bu, yüiksek 
masrafları da ieabettirmemektedir. Onun için 
bendeniz bir takrir takdim ediyorum, kabulünü 
rica ediyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
I (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; kaza teşkili 

için bugüne kadar gelen tekliflerin miktarı 
yüzü mütecavizdi. Yapılan tetkik sonunda ka-
nuniyet kesbetmesi için bugün huzurunuza ge
lenlerin sayışı ise altmışı bulmaktadır. 

Diğer kazaların kurulması için yapılmakta 
I olan tetkikler henüz .ikmal edilmemiştir. Bütün 
I unsurları ihtiva ettiği neticesine varıÜdığı tak

dirde diğer teklifler de yakında huzurunuza 
I getirilecektir. 
J REİS — Maddelere geçilmesini reylerinize 
j arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
iMüstaceliyetle görüşülmesi yazılı olarak tek

lif edilmektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeniden (21) Kaza Kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, ımerkezleni ve kendilerine bağlanan nahiye 

I ve köyleri gösterilen (21) kaza kurulmuştur. 
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Yüksek Reisliğe 

Teklif edilen nahiyeler içinde en yüksek 
nüfuslu Tünkeli ile ikinci sırada bulunan Kara
su'nun da listeye konmasını rica ederim. 

Sinob Mebusu 
|Muhit ıTümenkan 

REİS — Muhit Tümerkan tarafından, 21 
mıahiyeilik l/isteye iki nıahiyenlin daha ithali, teklif 
edilmektedir. Bu suretle 23 nahiye olacaktır. 
Kabul .edenler... Etmiyenler... Takrir 'kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kahul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

'MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna ibağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
vekâlet ve dairelerin kadrolarıma eklenmiştir. 

REİS — 'Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(MUVAKKAT MADDE 1. — İlişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen ikadrolar 1954 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin ilgili kısumlarına eiklenmiştir. 

REİS — Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, iki sa
yılı cetvelde Adalet Vekâletini alâkadar eden 
memurin kadrosunda (42) olacakken bir mat
baa hatası neticesinde (40) yazılmıştır. Tashih 
edilmiştir. Zapta bu suretle geçmesini arz edi
yorum. 

REİS — Cetvelde bu şekilde tashih yapıl
mıştır. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

(MUVAKKAT MADDE 2. — 1954 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 
nci (kaza teşkili masrafları) faslına ıkonulan 
(tahsisattan gerekli görülecek miktarları sözü 
geçen (A/ l ) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine 
nakletmeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul .edilmiştir. 

IMADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 
ıtarihinde meriyete girer. 
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I REİS —• Maddeyi ka'bül edenler... Etımiyen^ 

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kahul edenler... Etmiyett-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümünü açık oylarınıza arz edi
yoruz efendim. 

3. — Yeniden yedi ve üç kaza kurulması hak
kında kanun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/790, 1/791) [1] 

REİS — Takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 41 nci numarada bulunan yeniden 7 
ve 3 kaza kurulması hakkında kanun lâyihala
rının diğer işlere takdimen müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes • 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz istiyen Hikmet Fırat! 

HİKMET FIRAT (Malatya) — İşleri o ka
dar acele kovuşturuyoruz ki, bunların numara
sını bulup da dosyasını çıkarmak bir marifet 
oluyor. Grup halinde gelen üç kazanın içinde 
iki kaza yine seçim bölgemi ilgilendiriyor. Be-
tahsis Malatya merkez kazasından bölünme na
hiyelerin birisinde Çelikhan namında bir kaza 
kuruluyor ve on üç köyden ibarettir. 

Birisi de Tahir Nahiyesinden ve başkaca 
köyler alınmak suretiyle Arguvan Kazası teş
kil ediliyor ki, ikisinde de aynı şekilde Devlet 
hizmetinin köylünün ayağına gitmesi dolayısiy-
sevinç duyarız. 

Burada mâruzâtım şudur ki, bu gibi idari 
teşkilâta hakikaten ihtiyaç hissediliyorsa, böyle 
icaplar ve tazyiklerin lüzumu karşısında vakit
li, vakitsiz, param parça bir idari taksimat ge
tirilmesini gönlüm hoş görmüyor. Bu 2 kaza 
teşkiline sevinenler içerisindeyim. İntihap böl
gem olan vilâyet içinde daha beş kaza teşkil et
seniz, size beş defa daha fazla teşekkür ederim. 
Ama benim istediğim bu değildir, arkadaşlar. Is-

[1] 198 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tediğim, bu işten anlıyan idareci ve sair bu sa
hada ihtisası bulunan kimselerden müteşekkil 
bir heyetin senelerce çalışarak ve fakat çok faz
la da uzatmıyarak yeni ve ilmî esaslara ve mem
leket ihtiyacına uyar yeni bir idari taksimat 
kanunu hazırlayıp getirsinler. Bu şekilde haki
katen ilmî ve aynı zamanda milletin de istedi
ği bir idari teşkilâta kavuşursak ne kaybederiz 
arkadaşlar. Şimdi bunlar olmuştur, bir şey de
miyorum, mâni olmak istemem; ama Hükümet
ten ricam şudur : Seçimlerden sonra geniş vakit 
kalacaktır. Bütün Türkiye'ye şâmil hizmetleri 
halkın ayağına götürecek şekilde gerek vilâyet, 
gerekse kaza teşkilâtını hakikaten yapalım. Fa
kat ben şu kanaatteyim ki ; bu yapılan taksi
matta hizmet erbabını biraz zor bulacağız. Teş
kilât yapmak kolay ama bunlara lâzımgelen 
elemanları bulmak hayli müşküldür. Bunu Yük
sek Heyetiniz de takdir buyurursunuz. Hayırlı 
olsun, fakat yine tekrar arz edeyim ki, kanu
nun 1 Haziranda yürürlüğe girişi çok isabetli
dir. Hele şu müşterek işlerimizi, millet işini gö
nül hoşluğu ile bitirelim, ondan sonra da benim 
bu mâruzâtım nazara alınsın, her halde fayda
lıdır. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden 10 kaza kurulması hakkında Kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — İlişik v l ) sayılı setvelde ad
ları, merkezleri ve k.'ndLerine bağlanan nahi
ye ve köyleri gösterilen (10) kaza kurulmuştur. 

MUZAFFER ÖNAL (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, yeniden tesis edilen son 10 kaza 
içinde Tokad'm merkezine bağlı Almus Nahi
yesi de vardır. Yalnız Almus Nahiyesine Almus 
denmiş ve kazanın ismine de Tozanlı denmiş. 
Tozanlı mmtakası yayla mmtakasıdır ki, Sivas'
ın Koyulhisar ve Tokad'm Reşadiye Kazasını 
içine alacak kadar geniş bir mıntaka Almus'-
tur. Almus 30 köyü ihtiva eden bir nahiyenin 
ismidir. Onun için bu kaza isminin «Almus» 
olarak değiştirilmesini rica ediyorum ve bu hu
susta da bir takrir takdim ediyoruz. Hüküme
tin ve Komisyonun da buna muvafakat edecek
lerini zannediyorum. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim Tokad'da teşkil oluna
cak bu kazanın adının (Almaş) olması hakkın
daki verilmiş olan teklife komisyonumuz da iş
tirak etmektedir. 

RElS — Teklifi okyuoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ve izah eylediğim sebeplere binaen yeni

den 10 kaza kurulması hakkındaki kanun lâyi
hasına bağlı (1) sayılı cetvelde teşkil edilen 
«Tozanlı» nammdaki kazanın isminin (Almus) 
olarak değiştirilmesini arz ederiz. 

Tokad Tokad Tokad 
M. önal A. Gürkan F. Çubuk 

Tokad Sivas 
II. ökeren N. Ertürk 

REİS — Komisyon da iştirak etmektedir. 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir dikkate 
alınmıştır. Cetvelde o suretle tashih yapılacak
tır. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (2) saydı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili ve
kâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1954 Malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazeııeı 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (Kaza 
teşkili masrafları) faslına konulan tahsisattan 
gekli görülecek miktarları sözü geçen (A/ l ) 
işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeye 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. i 
REÎS — Kaimi edenler... Etmiyenler... Ka- | 

bul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo- ı 

rum. j 

4. — Gölcük Kaza merkezinin Değirmende- ': 
re'den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkında \ 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenle- j 
ri mazbataları (1/714) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri i 

arasında 25 numarada bulunan Gölcük Kaza 
merkezinin Değirmendere'den Oölcük Kasaba
sına kaldırılması hakkında kanun lâyihasının 
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

RElS — Takdimen görüşülmesini reylerinize i 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ı 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde!e- ı 
re geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul | 
edenler... Etbiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den Göl
cük Kasabasına kaldırılması hakkında Kanım 

MADDE t. — Kocaeli Velayetine bağlı Oöl
cük Kaza merkezi Değirmendere'den Oölcük 
Kasabasına, kaldırılmıştır. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS —• Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamım reylerinize arz ediyo-

[1] 151 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul .edil
miştir. 

5. — Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza 
merkezinin aynı kazanın Havasor Nahiye mer
kezine kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve 
Dâhiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/765) [11 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 35 numarada bulunan Van Vilâyetine 
bağlı Gürpınar Kaza merkezinin ayni kazanın 
Havasor nahiye merkezine kaldırılması hakkın
da kanun lâyihasının diğer işlere takdimen müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul olunmuştur. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza Merkezinin 
aynı kazanın Havasor Nahiye merkezine kaldı

rılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Van Vilâyetine bağlı Gürpı
nar Kazasının merkezi aynı kazanın Havasor 
Nahiye merkezine kaldırılmış ve kazanın adı 
Gürpınar olarak ipka olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
mer'iyete girer. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

fi] 182 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Lâyihanın tamamını reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Petrol kanunu lâyihası ve Geçici Ko
misyon raporu (1/735) [1] 

REİS — İşletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 

(Balıkesir) .— Ruznamenin birinci defa görüşü
lecek işleri arasında 39 ncu No. da bulunan 
Petrol kanunu lâyihasının diğer işlere takdi
men ve müstaceliyetle görüşülmesini! .arz ve tek
lif ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 39 numarada bulunan Petrol kanunu 
lâyihasının diğer işlere takdimen müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif edrim. 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 

REİS — Server Somun.cuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar, 135 maddeden ibaret olan ve 
son derece ehemmiyeti bulunan Petrol kanunu 
tasarısı dün dağıtılmıştır. Bu kadro önemli bir 
mevzuu muhterem heyetinizin, mevzua lâyık 
bir ehemmiyetle tetkik edebilmeleri için elbette 
ki zamana ihtiyacı vardır. Ve sonra takdimen 
ve müstacelen görüşülmesine karar verdiğiniz 
takdirde bu kadar önemli bir mevzu bir kere 
görüşülecek ve kanuniyet kesbedecektir. Mev
zuun önemini ve zamanın kısalığını göz önüne 
alarak bendeniz bu, takdimen ve müstacelen 
görüşülmesi talebinin israf edilmemesini ve 
mevzuun daha iyi tetkik edilerek ondan sonra 
görüşülmesini arz ve rica ediyorum. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, Petrol Kanunu çok mühim 
bir kanun olduğu için şimdiye kadar huzurunuza 
gelen kanunnların, hepsinden daha çok tetkika 
tâbi tutulmuş, hattâ efkârı umumiye dahi bu
nunla ilgilenmiş, gazetelerde tenkidi yapılmış 
birçok noktai nazarlar ileri südüldükten sonra 
esaslı bir tetkikten ve süzgeçten geçerek huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. 

Takdimen ve müstacelen müzakeresi kabul 

[1] 106 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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edilmediği takdirde gündemde müstaceliyet ka
rarı verilmiş birçok kanun teklif ve tasarıları 

i mevcuttur ki, bunlar çıkmadıkça sıranın Petrol 
Kanununa gelmiyeceği ve bir daha müstaceliyet 
teklifi yapılamıyacağı cihetle Petrol Kanunu 

: bu devrede çıkmıyacak demektir. Halbuki ehem-
: ıniyeti bakımından diğer kanunların hepsinden 

üstün olan bu kanunun bir an evvel çıkması 
lâzımdır. Bu bakımdan takdimen ve tercihan 
müzakere edilmesi hakkındaki teklifin kabul 

I edilmesini rica ederim. 
I REİS — Efendim, Petrol lâyihasının takdi-
| men görüşülmesine dair olan teklifi reyinize 
i arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
i Tasarının tümü üzerinde söz, İşletmeler Ve-
i kilinindii-, buyurun. 
| İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
| (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım, müzakere ko-
| nusu olan Petrol kanunu lâyihası Geçici En-
| cümende arkadaşlarımızın çok esaslı tetkikle-
1 rine mevzu olduktan sonra Hükümetimizle tam 

bir mutabakat halinde son şeklini alarak Yük
sek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

i Bendeniz sizlerin bu lâyiha üzerindeki ten-
kid ve mütalâalarınızı kolaylaştırıp daha ve-

! rimli bir netice alabilmek kaygısiyle lâyiha
nın hazırlanış tarzını mucip sebeplerini ve ih
tiva ettiği esasları ana hatlariyle izah etme-

! yi faydalı telâkki ederek maruzatta bulunaca-
! ğım. 
{ Memleketimizin muayyen bölgelerinde 20 se-
I neden beri ecnebi mütehassısların da yardımı 
| ile kendi malî ve teknik vasıtalarımızla yapı-
l lan araştırmalar neticesinde 240 milyon ton 

miktarında bir rezervin imkân dâhilinde oldu-
j ğu tahmin edilmiş bulunmaktadır. Buna muka-
| bil bugüne kadar 20 yıllık bir müddet içinde, 
I Devletin bilvasıta yardımlarından başka, bu 
I iş için yapılan 63 milyon liradan fazla masrafa 
I mukabil sadece bir havzada ve ancak 10 mil-
i 

j yon ton miktrmda bir rezerv kati surette tes-
: bit edilebilmiştir. Bu arama safhasının dışııı-
| da, bulunmuş petrolü işletip tasfiye edebil-
I mek maksadiyle Batman'da kurmakta oldu

ğumuz rafineri ve müştemilâtı için de ayrıca 
; 63 milyon liralık bir masraf yapılmış olacak

tır. 1952 yılı Aralık , ayında rafinerinin ihale 
j edildiği ve önümüzdeki yılbaşında faaliyete 
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geçirilmesine çalışıldığı yüksek malûmlarıdır. 
Bu tesislerimizle senede 330 bin ton ham pet
rol işletmek mümkün olacaktır. Bu suretle el
de edilecek petrol mahsulleri ise bugünkü mem
leket ihtiyacının ancak % 15 ine tekabül et
mektedir. 

Diğer taraftan da bilhassa son yıllarda sa
nayi hayatımızda büyük bir hamle mevcut
tur. Başta ziraat sahası olmak üzere her alan
da bütün istihsal branşlarımız makineleşmek
tedir. Halkımızın hayat seviyesinin yükselmesi 
dolayısiyle şehirlerimizin ve kasabalarımızın 
akar yakıt ihtiyacı birkaç misli artmıştır. 1941 
yılında 141 bin ton akar yakıt istihlâkine mu
kabil bugün bu miktar 1 milyon tona yüksel
miştir. 1950 yılında 60 milyon liralık akar ya
kıt ithalâtımıza mukabil geçen yıl bu miktar 
200 milyon lirayı bulmuştur. 

Birleşik Amerika'nın yılda nüfus başına 
2 000 litre olan istihlâkini bir tarafa bıraksak 
dahi Avrupa'nın yılda ortalama nüfus başına 300 
litre olan sarfiyatı yanında memleketimizde 1944 
te 15 litre ve 1953 te yine nüfus başına 50 lit
re olan istihlâk nispetinin düşüklüğü meydan
dadır. Memleketin kalkınması daha fazla hız 
almadan yalnız bugünkü seyrini takibetse 
bile 1960 ta istihlâk- miktarımızın nüfus başı
na % 100 bir artışla yılda 100 litreyi bulacağı
nı şimdiden tereddütsüz söylemek mümkündür. 
Bilhassa memleketimizin vüsati, karayollarımı-
zın fazlalığı ve coğrafi şartları bu artışı kam-
çılıyacaktır. Diğer taraftan memleketimizde se
nede 20 milyon ton odun kullanılmakta tahmi
nen 6 milyon ton tezek, 1 milyon tondan fazla 
odun kömürü yakılmaktadır. Ayrıca akar ya
kıtın kalorisine nazaran iki misli kadar pahalı 
olan taş kömürü ve kok da en basit ihtiyaçlar 
için kullanılmaktadır. Bir küçük misal vermek 
için arz edeyim : Halen kurmakta olduğumuz 
Rafinerimizden elde edeceğimiz 140 bin ton 
Fuel-Oil'ü Devlet Demiryollarına vermek su
retiyle kömürden tahminen 250 bin ton tasar
ruf sağlıyacağız. 

Bütün bu hususlar göz önünde tutulursa 
milletimizin iktisadi ve sosyal 'kalkınmasının 
geciktirilmeden devamı için petrol kaynakları
mızın, memlekete sağlryacağı milyarlarca lira 
dövizden başka, foir an evvel değerlendirilip 
onun hizmetine girmesinin ne büyük bir zaruret 
olduğunu talkdir etmemek mümkün değildir. 
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I Halbuki yukarda ifade ettiğim gibi bugün sa

dece aramalar yaptığımız mmtakalarda tahmin 
edilen rezervlerimizin 20 yıl sonra ancak katî 
olarak 24 te birini işletme safhasına getimiş 
bulunmaktayız. Bu miktar yine erişmek istedi
ğiniz yılda 4 milyon tonluk istihsale nazaran 
ancak 2,5 senelik bir ömür ifade etmektedir. 
240 milyon ton •mümkün rezervin geri kalan 
(kısmını, şimdiye kadar yirmi senede yaptığı
mızı bundan sonra beş senede yapmak suretiyle 
zamandan dörtte üç tasarruf edeceğimizi kabul 
bile etsek senede 4 milyon tonluk bir istihsal 
inkişafına varıla'bilmek için .120 sene beklemek 
ve 1 200 000 000 liradan fazla para sarf etmek 
zarureti hâsıl olacaktır. Bu-intizar ve sarfiyata 
ne milletimizin ne de içinde bulunduğumuz 
kalkınma hamlemizin tahammülü yolktur. Hiç
bir Hükümetin de gayrimuayyen bir kâr fazla
lığı için milleti gayrimuayyen bir müddet bek
letmeye ve petrolün süratle işletilmesi takdi
rinde bugünkü tahminî rezarvlerin inkişafla 
istihsalinden sonra elde edileceği tahmin edilen 
5 milyar liralık bir döviz kaynağından ve onun 
doğuracağı yeni yeni imkânlardan makrunı et
meye hakkı yolktur. Bu sebeple en kısa bir za
manda memlektin her çevresinde yerli ve ya
bancı şirketlerin birbirine rekabetini temin 
etmek suretiyle oradan elde edilecek neticele
rin, işliyeceik rezervlerin bir kere daha mı emi e-
'ket hizmetinde kullanılarak yeni yeni kıymet
ler doğurması suretiyle daha büyük faydalar 

i elde etmenin zaruri olduğuna inanmış b ulunu-
I yoruz. Bu inançla memleketimizin petrol kay-
| nafklarının, iktidarımızın diğer iktisadi saha

larda takibettiği zihniyetle, yerli ve yabancı 
teşebbüsün gayretleriyle kıymetlendinmefk lâ-
zımgeldiği prensibine varmış bulunmaktayız. 
Bu prensibimizi tesbit eden 12.11.1952 tarihli 
kararname yüksek malumlarınızdır. Bu karar-

! nameye istinadederek bir taraftan bu mevzu-
j da dünya mevzuatını ve .onun tatbikatını yakî-

nen bilen bir mütehassıs celbine teşebbüs ettik. 
Diğer taraftan gerek Amerika ve gerek Av.ru-

| pa Devletlerinin kanunlarının ve gerekse muh
telif imtiyaz mukavelelerinin 'hükümlerini göz 
önünde tutarak bir kanun lâyihasının prensip-

] 1 erini hazırladık. Bilâhara angaje ettiğimiz ve 
j bâzı memleketlerin kanun lâyihalarını bizzat 
i hazırlıyan ve bâzı Devletlere Müşavirlik etmiş 
1 'bulunan Müşavirimiz tarafından hazırlanmış 
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olan bir kanun lâyihası taslağı ile kararlaştır
dıktan son îcra Vekilleri Heyetince lâyihaya 
son şekli serilerek Yüksdk Meclise tevdi edildi. 
Geçici Encümende partimize ve muhalefete 
mensup arkadaşlarımızın muhtelif tenkit ve 
mütalâaları göz önüne alınarak Hükümetle de 
tam bir mutaibakat halinde yapılan bâzı tadil
lerden sonra elimizdeki şekliyle huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Kanun lâyihasının ilk tanziminden Encü
mende aldığı son şekle kadar yapılmış olan 
tadiller ve ilâveler, memleketimizde tahminle
rimizin de üstüne çıkacağına inandığımız pet
rol rezervlerimizin işletilmesi için yerli ve ya
bancı hususi teşebbüslere cazip kılacak ve esas
lı rekabeti temin edecek mahiyette olduğu gibi 
Devletin her türlü hakkını da korumak maksa
dına matuftur. Bu lâyiha Yüksek Heyetinizin 
tasvib'iyle kanunlaştıktan sonra bu maksadın te
min edileceğine kani bulunmaktayız. Kanun lâ
yihası üzerinde ilk günlerde yürütülen tenkid-
lerin veya iddia edilen eksikliklerin büyük bir 
kısmı, lâyihanın kül olarak gözden geçirilmey'ip 
şu veya bu maddesini münferit olarak ele almak
tan ve diğer bir kısmı da yine lâyihanın bütün 
hükümleriyle beraber mütalâa edilecek yerde 
bâzı maddelerinin muayyen anlayışlara göre tef
sir edilmesinden ileri gelmektedir. 

Lâyiha Encümende incelenip de, bir bütün 
halinde müşterek bir anlayışla gözden geçirildik
ten ve iltibas veya tereddüde mahal verecek 
maddelere yeni bir şekil verildikten ve bâzı ta
diller yapıldıktan sonra bütün bu tereddütler 
zail olmuş bulunmaktadır. Hattâ başından sonu
na kadar encümende beraber çalışan muhalefete 
mensup arkadaşlarımızın da buna kani oldukları 
muhalefet şerhi eriyle de sabittir. Çünkü ileri 
sürdükleri muhalefet şerhlerindeki hususlar, ka
nunun petrol arayıp bulmayı hususi teşebbüse 
cazip kılacak hükümleriyle Devlete tanınan hak
lara ait esaslı hiçbir noktaya taallûk etmemekte 
bulunduğu gibi ayrıca muhalif kaldıkları nokta
ların hepsi de, kanunun hem metni hem de toplu 
mütalâasiyle cevaplandırmış bulunuyor. 

Filhakika kanunun birinci maddesi bütün 
petrol kaynakları üzerinde Devletimizin mutlak 
hüküm ve tasarrufunu teyit etmektedir. 

Yurt petrolleri Anonim Ortaklığı adı altında 
Devletin % 51 hissesine sahip olacağı bu teşek
külün kurulması için hazırladığımız bir kanun 
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I lâyihası da Büyük Meclise tevdi ve Geçici Ko' 

misyonca ittifakla kabul edilmiş bulunmaktadır, 
Gerek bu kanun lâyihasının 121 nci madde

si ve gerekse bahsettiğim Anonim Ortaklık lâ
yihasına göre bu Ortaklık Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü' tarafından şimdiye kadar bulun
muş ibütün petrolleri işletme ve arama sahaları 
üzerinde çalışma hakkının imtiyazlı sahibi ola
cağı ıgibi yeni şirketler kurmak İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve başka yerli ve yabancı şir
ketlerle ortak olmak hakkını haiz olacaktır. 
Şu ihalde iddia edildiği gibi Ibulunmuş petrolle
rimizin 'başkalarına verilmesi ve Devlet eme
ğiyle elde edilmiş neticelerin hususi menfaatle
re devredilmesi gibi Ibirtakım yersiz mülâhaza
ların bu açık hükümler karşısında nasıl ortaya 
atılabileceğini yüksek takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Yine lâyihanın hükümlerine 'göre memleketi 
petrol Ibakımmdan muüıtelif bölgelere ayırmak 
ve bunların arasından istediklerini aramaya aç
mak,- istediklerini kapamak ve 'bölgeler ara
sında tadilât yapmak hakkı tamamen Hüküme
te 'bırakılmıştır. El'betteki Hükümet bu hakkı 
kullanırken mevcut farzettiğimiz petrol kay
naklarını muattal (bir halde 'bırakacak bir şe
kilde tasarruf etmiyecektir. O zaman tezada 
düşmüş oluruz. Ama ica'bı (halinde bu yetki
sini memleketin menfaatlerine en uygun Ibir 
şekilde kullanacaktır. (Kanunun lâyihası hü
kümleri istikşaf ve arama için müracaat ede
cek 'hükmi şahsiyeti haiz şirketlere bu müsa
adeyi ve ruhsatı verip vermemekte Hükümetin 
hakkı hıyarını tamamen muhafaza etmektedir. 
Bütün gayemiz 'bilâkis mümkün olduğu kadar 
rekabeti celbedecek tarzda çok miktarda şirke
tin memleketimize gelmesini sağlamaktır. Fa
kat buna rağmen menfaatlerimize aykırı (göre
ceğimiz talepleri bidayette reddetmek 'hakkını 
elimizde tutmak suretiyle her türlü emniyeti 
sağlamış (bulunuyoruz. 

Her hangi bir müracaatçının muayyen bir 
bölgede sahip olahileceği saha adedi ile yüz öl
çüsü tahdit edilmiş ibulunmaktadır. Ayrıca ay
nı sa'ha içinde 'çalışan şirketlerin birbirlerinin 
hisselerinin % 25 ten fazlasına sahip olmaları 
yasak edilmiştir. tBir petrolcü arama sahasın
da petrol bulduktan sonra, saihanm yarısı bölü
nerek Devlete kalacktır. Petrol istihsali (haş
layınca, şirket !birinci kuyudan itibaren o za-
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mana kadar petrolü aramak ve 'bulmak için 
sarfettiği ve bâzan bir kuyu için ıbile milyonla
rı bulan masraflarını ve faizini değil, 'katta pet
rolü bulduğu kuyunun Ibile ilk masrafını çıkar
madan derhal % 12,5 ini 'Devlet hissesi olarak 
aynen veya Hükümet istediği takdirde nakden 
ödemeye mecbur 'tutulmuştur. Bundan sonra 
petrolcü, safi kârından o tarihte yürürlükte 
olan kanunların tesbit ettiği nispetlerde Kurum 
ve Gelirler vergilerine tâbi -olacaktır. Muay
yen bir amortisman devresinden sonra ise yal
nız bütün mükelleflerin tâbi olduğu Kurum ve 
Gelirler vergilerini ödemekle kalmıyaeak, üste
lik bu vergilerle kârının nısfı arasındaki fark 
kadar ayrıca bir munzam vergi tediye edecek
tir. 

Devletin burada her türlü vergi koymak 
nakkınm hiçbir tahdide tâbi olmadığı meydan
dadır. Aksine olarak petrolcü o anda bütün 
diğer vergi mükelleflerinin tâbi olduğu Kurum 
ve Gelir vergilerinden başka istihsal ettiği pet
rolden kuyu 'başında bir Devlet 'hissesi ile mu
ayyen bir devrede de kârının % 50 sine kadar 
yükselen munzam Ibir vergi ö diyeceki ir. Elbet-
teki ibunun dışında kendisini ayrıca hususi ve 
yeni bir istisnai vergiye tâ'bu tutmak düşünüle
mez. Maksadımız şirketlerini iyi şartlar içinde 
çalışabilmelerini ve Devletin hakkını almasını 
sağlamaktır. Onun fevkina çıkmak demek şir
ketleri her yerde temin ettikleri menfaatin dû
nunda bırakmak, her hangi sahada olursa ol
sun o iktisadi faaliyeti durdurmak demek olur. 
Binaenaleyh Devletimiz, her devirde !bu kanun 
içinde tamamen serbest olan vergi koyma hak
kını bu ölçüde kullanarak adalet ve nasfet 
kaidelerinin maddi ve imâ nevi hağhlıkl atiyle 
hareket edecektir. Bu nispetler ve ihaklar Ame
rika ve Kanada dâhil olmak üzere etrafımızda
ki memleketlerde imtiyaz 'halinde tek şirkete 
verilmiş mekşuf petroller için devletlere veya 
şahıslara tanınan haklardan aşağı değildir. Çok 
zaman Tunus'tan bahsediliyor, Irak ileriye 
sürülüyor. Tunus'ta kurulan Fransız (şirketine 
Tunus, ancak % 30 hisse ile ortaktık. iBu şir
ket ise iki ayrı şirkette % 30 nispetinde Ame
rikan ve İngiliz - Holânda şirketi ile müşte
rektir. Böylece bu şirketlerdeki Tunus'un bü
tün 'hakkı safi kâr üzerinden % 10 bir hisse 
almaktır. Masraflara ve zararlara da aynı nis
pette ortaktır. 
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I Bizim hiçbir zarar veya indirme ile alâkası 

bulunmıyaıı kuyu başında zayiat hariç ham 
petrol istihsalinden aldığımız % 12,5 hisse ile 
ne uzaktan ne yakından ne nispet bakımımdan 
ve ne de mahiyet itibariyle alâkası yoktur. 
Irak ve Kuveyt'de ise petrol bulunmuş ve bü
tün memlekete şâmil olan mutlak imtiyaz ta
nınmıştır. Devletin vergi tasarrufu ile alâka
sı olmıyan tauııamen ayrı bir sistemdir. Lâyi-

I hamızın tanıdığı birçok mutlak haklaran hiç
biri orada mevcut değildir. Bütün bunlara rağ
men arayıcılar memleketimizde Irak'taki ölçü
de petrol bulup inkişaf ettirdikleri takdirde 
onlardan yukarda ifade ettiğim üç memba
dan alacağımız menfaatlerin yekûnu o memle
ketlerin kendilerine temin ettikleri menfaatle
rin yekûnundan aşağı olmıyacaktır. Bundan 
başka arama ve işletme safhalarında hektar ba
şına 50 kuruştan 8 liraya kadar yükselen bir 
Devlet hakkı almaktayız. Bütün bu izahatım 
gösteriyor ki bu kanun lâyihası ile Devletin 
her hangi vergi koymak salâhiyeti tahdit edil
mi em eki e beraber başka memleketlerde sağlan-
mıış olan haklardan daha aşağı da bir hak te
min edilmiş değildir. Bundan İbaşka gerek 
arama ve gerekse işletme devresinde muayyen 
'müddetler içinde şirketler arama yapmaya ve 
'bulduğu petrolü işletmeye mecbur tutulmuş
lardır. Petrol istihsal inden evvelâ memleketin 
her türlü ihtiyacı temin edilecektir. Memle
ketimizde kurulacak tasfiyehanelerin de ham 
petrol ihtiyaçları sağlandıktan sonradır ki ba
kiyesi ihraç edilebilecektir. Tasfiyehane ku
rup kurmamak ancak iktisadi şartların bir ica
bıdır. Petrolü kâfi derecede bulmuş ve inkişaf 
ettirmiş bir müteşebbis petrol işinin en kârlı 
bir safhası olan tasfiyehaneyi zaten kuracak
tır. Buna mukabil çok küçük kaynaklar elde 
etmiş Q.1 an bir müteşebbisi ise buna mecbur kıl
mak onu bu gibi sahalarda aramalar yapmak
tan ve hattâ işletmekten alakoyabilecektir. 
Memleketimizin mahallî imfcânlariyle icabı ha
linde tasfiyehane kurmak mümkün olduğu gi
bi daha şimdiden muhtelif ecnebi firmaların 
petrol bulunmadan bile ham petrolü dışardan 
getirmek suretijie tasfiyehane kurmak talep
leriyle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bunu nazarı dikkate alarak lâyihadaki bir 
hükümle bu gibi kurulacak tasfiyehanelerin 
ham petrol ihtiyacının da piyasa fiyatiyle pet-
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rolcünün temin etmesi müeyyide altına alınmış 
''bulunmaktadır. Bütün bu mükellefiyetleri ye
rine getirmedikleri takdirde, bu kanun hü
kümlerine göre verilen emirlere, yapılan ta
leplere, tes'bit edilecek mehiller zarfında ria
yet etmedikleri hallerde her türlü haklarının 
feshi salâhiyeti Devlete tanınmıştır. 

'Tükenme payı bütün dünyada bu adla ve
ya başka namlarla petrolcülerin arama devre
sindeki rizklerini ve muayyen sahalarda arama 
için sarf ettikleri paraların !bir nevi amortis
manından 'başka bir şey değildir. Kabul etti
ğimiz nispet de, umumiyetle diğer memleket
lerde kabul edilen nispettir. Bu amortismanın 
dışında kalacak ve tükenme payından birike
cek paralar ise yine memleketimizde yeni sa
halardaki araştırmalara sarfedilecektir. 

Şirketlerin memleketimize ecnebi mütehassıs 
ve teknisiyen getirmeleri bunların miktarının 
tâyini tamamen Devlete bırakılmıştır. Kullana
cakları ecnebi personel adedinin muayyen nis
petinde Türk teknisyenlerini yetiştirmek mü
kellefiyeti de petrolceüye tahmil edilmiş bulun
maktadır. Gerek M. T. A. ve gerekse Üniversi
teler ve jeologlarımız petrol için olduğu kadar 
diğer ilmî tetkiklerde de bu kanunla istikşaf hu
susunda hiçbir takyide tâbi tutulmamıştır. Bu 
cihet de tasarıda sarahaten zikredilmiştir. 

Lâyihamız bütün bu vecibelere mukabil pet
rolcünün, bu kanunun ve umumi hükümlerimizin 
koyduğu nizamlara riayeti şartiyle muayyen 
bir müddet zarfında petrol bulduğu sahayı em
niyetle işletebilmesini sağlamaktadır. Petrol iş
letmeciliği tamamen bir hususiyet arzetmekte-
dir. Bütün diğer sınai ve iktisadi teşebbüslerde 
bir müteşebbis koyacağı sermayenin, kuracağı 
tesisin rantabilitesini ve muayyen bir zaman 
sonraki neticesini yine muayyen bir hata payı 
ayırmak şartiyle tahmin edebilir, ona göre ha
reket eder. Kendi iradesi dışında fevkalâde 
mücbir sebepler olmazsa riski ya çok azdır ya
hut da tahmin edilebilir bir had dahilindedir. 
Petrolcünün ise en büyük riski arama devresin-
dedir. Meselâ bir şirket Ekuvatorda üç sene 
içinde 35 milyon dolar harcamış ve petrolü bu-
lamıyarak sahayı terketmiştir. Bir Orta Şark 
memleketinde 300 milyon dolarlık bir masraf 
yapılmış, hiçbir netice elde edilmemiş ve fakat 
bilâhara aynı yerde 2 milyon dolar sarfiyle bü-
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: yük bir rezerv bulmuştur. Böyle bir risk taşıyan 
j teşebbüste petrolcü muayyen bir müddet içinde 
j bir sahada çalışma hakkının kendisine temin 

edilip himaye edildiğini görmezse ve petrolü 
{ bulduğu anda bütün risklerden sonra masraf-
; larını çıkarıp hattâ ümidettiği kârı elde etme-
j nin mânevi ve maddi peşin teminatını görmezse 
| elbette ki, o sahaya iltifat etmez. Bâzılarının lâ-
| yihamızı yermek için söyledikleri dostluk ve 
! alış veriş ayrı ayrı şeylerdir atalar sözü bilâkis 
{ bizi takviye etmektedir. Alış verişte başka yer-
j lerde temin ettiği menfaatleri görmediği bir sa-

haya her hangi bir hususi teşebbüsün sadece 
dostluk duygusiyle elbette ki, gelip çalışmak is
temesi mümkün olamaz. Bu kanun lâyihası bir 

I dostluk mukavelesi değildir. Bir ahitname de de-
! ğildir. 
I Bu lâyiha, şirketlerin her yerde buldukları 
| iktisadi ve malî şartları dünyaca kabul edilen 
! ölçüde memleketimiz menfaatlerini de koru-
I yacak tedbirlerle beraber hazırlamak ve hattâ 
i cazip kılmak için ele alınmıştır, İşte bu düşün-
j ce iledir ki, kanun tasarısının ilk sevkında ve 
• sadece arama ve işletme sahalarında muayyen 
; müddetli işletme hakkını teminat altında bu

lundurmak için mukavele hükmünü koymuş bu-
; lunmakta idik. Encümende bizim de muvafa-
j katimizle kaldırılmış olan 136 ncı maddeyi iyi-
I ce tetkik etmek bunun kanunun diğer her han-
ı gi bir hükmüne, vergi tahdidatına ve hususi 
• bir imtiyaza taallûk etmediğini anlatır. 
I Diğer maddelerdeki tek taraflı fesih hakla-
; rımız ve buna mümasil hükümler bunu saraha-
, ten de göstermektedir. Hattâ yıllardan beri 

tatbik edilmekte olan maden mevzuatımızla 
Yüksek Heyetiniz aynı hakları tanımaktadır. 
tşte 136 ncı madde, petrol bulduğu saha üze
rinde petrolcüye başkasının müdahalesini me-
neden bir himaye hakkını tanımaktan başka bir 
mâna ifade etmiyordu. Buna rağmen her hangi 
bir tereddüde mahal vermemek ve bir yanlış 
anlayışı önlemek için bu maddenin kaldırılma-

: sında bir mahzur görmedik. Çünkü bizim husu
si hukuk ve âmme hukuku prensiplerimiz esa
sen hakkı müktesepleri teminat altında bulun-

; durmaktadır. 
I Devletimiz her devirde hudutları içinde mil-
i lî menfaatlerimize uygun olarak iktisadi faali

yette bulunan yerli ve yabancı herkesin hak
kına hürmet etmiştir. Türk Milletinin hukuk 
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anlayışına ve daima gösterdiği âdil Devlet ida- I 
recisi vasfına ve esasen hukuki rejimimizin 
her kesin kanunlarla tanınan hakkını başkası
nın müdahalesine karşı himaye eden prensiple
rinin yeniden bir ifadesinden başka bir şey ul-
mıyan bu madde tasarıda bulunmasa da şirket
lerin güvenle memleketimizde çalışacaklarına 
inanıyoruz. 

Diğer taraftan memleketimizde petrol ara
manın riskleri ortaya sürülünce artık memle
ketimizde petrolün bulunmuş olduğu ve bunu 
bulan mevcut elemanlarımızın her salında bunu 
işletmesini de başarmaya yeter olduğu ve hat
tâ birtakım ecnebi firmaların memlekete gel
mesi ile bu gibi elemanların çalışma imkânla
rından mahrum kalacağı ileri sürülmektedir. 
Elbette ki, memleketimizin bir bölgesinde pet
rol bulunmuştur. Ve diğer birçok sahalarda da 
petrol imkânları tesbit edilmiştir. Ve hattâ bu 
imkânların bugün baştan beri ifade ettiğimiz 
gibi bu sahalarda 240 milyon ton kadar oldu
ğu da yine tahmin edilmektedir. Bunun da öte
sinde hattâ petrolü bulduğumuz sahada işletme 
safhasına geçmiş, geçen yıl tasfiyehaneyi bile 
ihale etmiş bulunuyoruz. Muayyen kuyularımı
zın petrolü şimdi borularla tasfiye merkezine 
inmeye başlamıştır. Petrol işine ilk el konuldu
ğu tarihten bugüne kadar yabancı mütehassıs
ların da yardımı ile bu işte fikren ve bedenen 
emeği, gayreti geçmiş bütün memleket çocuk
larını şükranla anmayı vazife biliriz. İşte an
cak onların elde ettiği bu netice üzerinedir ki, 
bugünkü kanun lâyihasını bu esaslar dâhilinde 
hazırlamak mümkün olmuştur. Ve yine onların 
bu neticeleri iledir ki, yarın memleketimize da
ha büyük hamleler yapacak hususi teşebbüsün 
gayret ve rekabetini getirmek ümidindeyiz. 
Fakat bütün bu aldığımız neticeler gayrikâf'i-
dir. 

Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu
güne kadar yaptığımıza nazaran gayretlerimi
zin verimi bire dört misli artsa yine de normal 
olarak çalışmak icabeden 4 milyon tonluk bir 
işletme safhasına ancak 120 senede varılabile
cek, ve bir milyar liradan fazla para sarf etmemi
ze lüzum hâsıl olacaktır. . Bunun da yarsından 
fazlası dövizle ödenecektir. 

Rezervlerimize göre normal olarak kabul 
edebileceğimiz senede 4 milyon ton ham pet
rol istihsali yerine bugün ancak 330 bin ton ! 
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1 işliyebiliyoruz. Bugün Orta - Şarkta 10 bin 

ton istihsal eden kuyulara karşılık bizim bul
duğumuz kuyuların günlük verimi ancak 100 -150 
tondur. Bundan başka elimizde petrol ameliya
tının her safhasında ihtisas yapmış jeolog, je
ofizikçi, mühendis, rafinerici, teknisiyen ve us
tabaşı olarak elemanlarımızın hepsiyle bugünkü 
mevcut işletmemizin bu ölçüdeki kapasitesi dâ
hilinde bile ihtiyacını karşılamaya imkân yok
tur. O kadar yoktur ki, önümüzdeki sene tam 
işlemeye başlıyacak olan Batman rafinerisini 
tamamen kendi elemanlarımızla işletebilmek 
için şimdiden bu işletmenin çeşitli safhalarında 
yetişmek üzere başka memleketlere elemanlar 
gönderiyoruz. Halbuki bahsettiğimiz inkişaf 
devrinde bu elemanların asgari on misline ihti
yaç olacaktır. 

Binaenaleyh bu yönden de ileri sürülen mü
lâhazalar kendi realitelerimize uymamaktadır. 
Bu lâyihamızda memleketin her türlü hakkının 
korunduğuna kaani bulunuyoruz. Ortada her 
hangi bir şahsa tanınmış bir imtiyaz yoktur. 
Dünyaca, kabul edilen norm şartların dışında 
hiçbir hususi hak tanınmamıştır. 

Biz .iktisadi faaliyetin gelişmesini icabetti-
recek ölçüde ve petrole has şartları göz önüne 
alarak, memleketimize âzami miktarda hususi 
teşebbüsün gelmesini, rekabetin doğmasını ve 
bu yeraltı servetimizin en kısa bir yoldan kıy
metlenmesini temin edecek zemini hazırlamaya 
çalıştık. Petrolcünün hakları memleketimizin 
hukuk rejiminin teminatı altındadır. 

Fakat sadece bir kanun cazip de olsa he
men bu işle ilgili şirketleri tatmin ederek mem
leketimize koşmalarını da icabettirınez. Bunun 
yanında siyasi ve sosyal şartlarla iktisadi fak
törlerin de teşvik edici olması icabeder. Bizim 
memleketimizde tanı bir siyasi ve sosyal istik
rar ve emniyetin huzuru mevcuttur. Burada ça
lışacak emeğini ve gayretini sarfedecek kendi 
kârı ile beraber yeraltı veya yerüstü zengin
liklerimizi kıymetlendirecek kimselerin kazanç
ları da, hakları da milletimizin ve Devletimizin 
maddi, mânevi teminatı altındadır. Bugün pet
rol dâvasında mesele sadece petrolü bulmak de
ğildir. Yakın - Şarkın büyük işletmeleri ve re
zervleri, dünya petrol istihsali yanında petrol
cünün en mühim problemlerinden biri de bu
lunan petrolü satabilecek sahaları bulmaktır. 

| Bu bakımdan memleketimiz her gün artan ve 
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senede yüzde yüz bir yükseliş gösteren bugünkü 
iktisadi kalkınmamızla daha da hızlanacağını 
ümidettiğiraiz bir istihlâk hacmi ile kuvvetli 
bir iç pazara sahiptir. Aynı zamanda da Orta 
- Şarkın bol işletme devresine girmiş ve daha 
avantajlı kârlar temin eden sahalarına nazaran 
Avrupa gibi büyük bir pazara memleketimiz 
asgari 1 000 kilometre daha yakındır. Binaen
aleyh kanunumuzun ölçülü şartları yammda bu 
siyasi ve iktisadi üstünlüklerde yine yerli ve 
yabancı hususi teşebbüsün petrol sahalarımız 
üzerinde alâkalanmaları için bize kuvvetli 
ümit vermekte ve tahminler yaptırmaktadır. 

Hangi sahada olursa olsun neticeler almak 
için mutlaka hamleler yapmak icabetmektedir. 
Her hangi bir taraftan gelebilecek bir tehlike 
veyahut aldanmak korkusu içinde definesinin 
üstüne oturmuş veya sermayesini kilit altına al
mış bir şahsın bu zenginlikten değil, istifade et
mek fakat kendisi ve yakınları için bile normal 
geçimini sağlamasına imkân yoktur. Bizim de 
büyük ölçüde olduğuna inandığımız petrol kay
naklarımızı kıymetlendirmek için hukuki zemi
ni hazırladığımız anda hâdisenin üzerinde ti
tizlikle durmak ve dünyaca kabul edilen tip 
şartlara uygun olmak kaydiyle bu gibi endişe
lere kapılmamıza mahal olamaz. Çünkü milleti
mizin, adı duyulduğu günden beri daima hür 
bir devlet kurmasını bilen ve onun haklarını 
her zaman korumasının cesaretini duyan ve ni
hayet en zor anlarda bile önüne çıkan zorlukla
rı haklı olmanın verdiği bir azimle yenmeye mu
vaffak olan yüzlerce yıllık bir büyük devlet ve 
millet olmanın tarihî tecrübesi vardır. Böyle 
bir milletin serbest iradesine dayanan Büyük 
Millet Meclisinin güvenini haiz her hükümet ise, 
bugün ve yarın çıkabilecek her türlü müşkülü 
yenmesini bilecek ve milletimizin daha üstün 
bir hayat seviyesine erişmesi için lüzumlu yeni 
hamleleri yapacak cesareti daima kendinde bu
lacaktır. Böyle bir kalb huzuru ile bu kanun 
lâyihasının yüksek tasviplerinize mazhar oldu
ğu zaman memlekete faydalar sağlıyacağma ina
nıyoruz. 

Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. (Al
kışlar) . 

REÎS — C. H. P. Meclis Gurupu adına C. R. 
Eyüboğlu. • 
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I C. H. P. MECLÎS GURUPU ADINA CEMAL 

REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — Sayın arka
daşlar, 

Gurupumuz adına prensip görüşlerimizi arz 
ediyorum. 

Petrol işletmeleri, bir memleketin yalnız millî 
ekonomisini değil, siyasi haklarını ve istiklâlini 
ilgilendiren bir konudur. Bu sebepledir ki*Pet
rol kanunu tasarısını, mevzuun bu müstesna 
önemi ve hususiyeti içinde mütalâa ediyoruz. 

îlk tenkitlerimiz kanun tasarısının hazırlan
mış tarzına müteveccihtir. 

Filhakika, bu derece önemli bir kanunun 
tasarısı, şahsi meziyetleri ne olursa olsun, tek 
bir yabancı mütahassısm iştiraki ile bir bakan
lık teşkilâtının dar kadrosuna bırakılmıştır. 

Bize göre, lüzumsuz telâş ve isticale yer ve-
rilmiyerek, bu mevzuu bir «ön tasarı» halinde 
memleket bilginlerinin ve ilim müesseselerinin 
tetkikiden geçirildikten sonra, alınacak netice
lere göre kanun tasarısının hazırlanması en 
uygun olurdu. 

Tatbikat böyle olmamıştır. 
Tasarı, yetkili muhitlerin ve basının yardım

larından mahrum olarak Büyük Millet Meclisi
ne getirilmiştir. 

Şimdi de bu 135 maddelik tasarı, dağıtıhşı-
mn ikinci gününde, milletvekillerince lâyikı ile 
tetkike imkân hasıl olmaksızın; ikinci bir mü
zakere imkânı da bertaraf edilmek suretiyle 
umumi heyetçe ele alınmış bulunuyor. 

Saym arkadaşlarım, tasarının tümü üzerin
deki görüşümüz şüphesiz ki par+i programımı
zın prensibinin ifadesi olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, petrol kaynakla
rımızın işletilmesini Devlet sahasına ait işler
den sayar. Ayni zamanda yerli ve yabanrcı hu
susi teşebbüsle ortaklık şeklinde iş birliğim 
kabul edeıv 

Huzurunuzdaki tasarı ise petrol kaynakları
mızın değerlendirilmesini hususi teşebbüse has
retmekte ve fiilen yabancı şirketlere bırakmak
tadır. Bu prensibi ile kanun, partimizin ana 

görüşüne aykırıdır. 
Hükümet tasarısının birinci maddesinde kar 

nunun maksat ve ruhu şöyle ifade edilmiştir. 
«Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuriye

tinin petrol kaynaklarının hususi teşebbüs ve 
I yatırımları eliyle süratle, fasılasız ve verimli 
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olarak inkişaf ettirilmesini ve kullanılmasını I 
sağlamaktı?.» 

Bu ifadeden iki mühim netice çıkmaktadır. 
1. Devletin petrol işlerinden uzaklaştırıl

ması; 
2. Filiyatta petrol işlerinin yabancı şirket

lere bırakılması. 
Bu neticeler, tasarının gerekçesinde şöyle 

izah ve teyidedilmektedir„ 
Petrol kaynakları ancak hususi teşebbüs ve 

yatırımları eliyle aranıp işletilecektir. 
Hususi teşebbüs ve sermayenin müessir ola

bilecek vüsatte ve miktarda bu sahaya girebil
mesi için Devletin ne arayıcı ve işletmeci ne de I 
her hangi bir suretle petrol hakkı sahibi olarak 
hususi teşebbüsün karşısına çıkmaması icabet-
mektediı.» 

Devleti petrol sahasından uzaklaştırmak ve bu 
işleri bizzat ele almak istiyen hususi teşebbüs 
hangisidir1? 

Gerekçe bu suali şöyle cevaplandırmaktadır. 
«Bu mevzu ile meşgul olmak üzere yerli ser

maye ile teşekkül etmiş şirket mevcut değildir.» 
Şu halde, yerli teşebbüslerin kifayetsizliği 

böylece tesbit edildikten sonra Türk petrolcülü
ğünün hususi teşebbüs eliyle işletilmesini, ger
çekte, bu sahanın yabancı şirketlere hasredilmiş 
olduğu mânasına almak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu tasarı ile petrol faaliyetlerine son veril

mekte olan Devletin bu sahadaki hizmetlerini 
kısaca gözden geçirmekte fayda görürüz. 

Memleketimizde 1933 te Devlet eliyle başlı-
yan petrol faaliyetlerimiz 4-5 yıl gibi pek kısa 
bir müddet s d l l t ümit verici bir safhaya girmiş, 
1939 - 1945«T^^r!İlarmın mahrumiyetlerine, 
dar imkânlş | J lJB| |men devam eden çalışmalar 
sonunda, RaıA&ftcia ' Garzan'da zengin petrol 
kaynaklar bulunmuştur. Bu ilk neticenin bile 
başka memleketlerle mukayesesi Devlet petrol
cülüğünün geleceği için ümit ve cesaret verici 
dir. 

Raman - Garzan havalisindeki petrol kaynak
ları için şimdiye kadar sarfolunan paralar 30 
milyon lirayı aşmamaktadır. Bulunan petrol re
zervi ise 140 milyon ton tahmin edilmektedir. 

5 - 6 yıldan beri bu mevzuda tecrübe sondaj
ları halinde devam eden istihsalden yurdumuz 
küçük ölçüde de olsa faydalanmaktadır. Bu zen- | 
ğin rezervi işlemek üzere Batman'da kurulmak- I 
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ta olan tasfiyehane için Devletçe ihtiyar edilen 
malî fedakârlık 1954 Bütçesine konan ödenekle 
birlikte 55 milyon liradan ibarettir. 

Biraz evvel sayın Bakanın burada vermiş ol
duğu izahatla, yine burada iki sene evvel aynı 
mevkii işgal eden kendisinden evvelki Bakanın 
vermiş olduğu izahat arasındaki mutabakatsızlı-
ğa da işaret etmek isterim. 

İki yıl önce Raman tasfiyehanesinin maliyet 
hesapları verirken, bunun memlekete temin ede
ceği petrolün ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş ve 
bu istihsalin memleket ihtiyacının üçte birini 
asacağı belirtilmiş idi. 

Bu noktaya da bu vesile ile işaret ettikten 
sonra sözlerime devam ediyorum : 

Bütün bu muvaffakiyetli neticeleri, kendi 
millî sermayemizin ve Cumhuriyet devrinin ye
tiştirdiği petrolcülerimizin başarıları olarak hu 
zurunuzda belirtmekle bahtiyarlık duymaktayız. 

Görülüyor ki Devletin bu geçmiş faaliyetleri 
hem zatında faydalı olmuş, hem de bugün yaban
cıları, Türk petrolüne ilgilenmeye sevketmiştir. 

Burada Sayın İşletmeler Bakanının ifade bu
yurdukları bir iki noktaya yeniden temas edece
ğim. Bakan 1933 ten 1954 yılma kadar devam 
eden faaliyetleri, neticeleriyle ele alarak başka 
memleketlerle mukayeseler yaptılar. Bu mukaye
selere göre Türkiye'de petrollerimizin memleket 
iktisadiyatında müessir bir şekilde istifade saha
sına intikal edebilmesi için, yüz yıl gibi, haki
katen en nik'bin insanların dahi ümitlerinin 
sınırlarını aşacak beyanda bulundurlar. 

Sayın Bakana Iben (bu hesaplarında pek de 
hak vermiyeceğin). Demokrat Parti iktidarı, 
1950 den 1954 e kadar 'bu sahada tahakkuk et
tirmiş olduğu şu huzurunuza getirilen kanun
dan ibaretse: eğer mukayeseyi şu dört senelik 
devre içinde elde edilmiş neticelerle ölçüyorsa. 
bunu kabul ederim. Yalnız unutmamak icaibe-
der ki, 1933 te bu memlekette petrol faaliyet
leri başladığı zaman memleketimiz henüz 1929 
dünya buhranından çıkmıştı, 1930 dan 1933 e 
kadar 'bütün şiddetini memleketimizde de gös
teren ıbu ıbulhranm tesirlerinden yeni yeni kur
tulmaya 'başladığımız bir devrenin tam başına 
rastlamaktadır. 1933 senesinde mahrumiyetler 
sadece maddi, sadece petrol sahasına münha
sır değil, o tarihlerde daha umumi ihtiyaçlar 
için y-ol, 'bina İhtiyacı için bile mühendis, mimar 
miktarı pek mahdut idi. 
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Memleketimizde petrolcülük Devlet eli ile 

yapılmışsa, bunda iktisadi, malî ve millî icap 
ve zaruret olduğundandır. Sosyal ve iktisadi 
sahalarda bunun semereli neticelerini almakta 
bulunuyoruz. Bu itibarla, Devletin petrol sa
hasından elinin külliyen çekilmesini Ibizim, 
hattâ sizin, programınıza uygun telâkki etmi
yoruz. Programınızın 45 nci maddesi ile, bizim 
programımızın 9 ncu maddesi bu hususta gö
rüş birliği halindedir. 

'Sayın arkadaşlarım, şu küçük istitrattan 
sonra, grup adına sözlerime devam ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bilindiği ıgibi, petrolün 'ham olarak istih

sali kadar, bunun tasfiyesi de mühim bir me-
nabi koludur. Petrolü istihlâke salih hale 
getirmek mütenevvi ve zengin tâli maddelerin
den tâli menabi kuvvetlerini faydalandırmak 
ancak tasfiyehaneler kurmakla mümkündür. 

Tasarıda, memleketimizde tasfiye sanayiinin 
kurulmasını bir suretle sağlamaya matuf hü
kümlere tesadüf edilmemektedir. Bu sanayi 
millî ekonomimiz bakımından olduğu kadar 
millî savunmamız bakımından da hayati bir 
önem taşımaktadır. 

Bu sanayiin kurulmasını sağlıyacak hüküm
ler, tasarıda katî Ibir mükellefiyet şeklinde ifa
de edilmezse bile, 'bir hedef olarak umumi ifa
desini Ibulabilirdi. 

Hükümetten bu hususlta teminat istemek 
ihtiyacındayız. Hükümet Ibu kanunun tatbika
tında, ticari ölçüler içinde bir istihsal elde 
edildiği zaman gerekli tasfiyehanelerin kurul
masını sağlıyacak bir politika ta'kibetmek niye
tinde midir? Bu hususta, Devletin, kurumları 
yolu ile bu teşebbüsü alması yerinde olur. 

Aziz 'arkadaşlarım, tasarının millî endişe
lere sevkediei 'bir hükmüne temas edeceğiz. 

12 nci madde ile evvelâ, bir yabancı Dev
letin nüfuzu altında bulunan şirketlere Türki
ye'de petrol hakkı verilmiyeceği gayet yerinde 
olarak 'beyan edildikten sonra, aynı maddenin 
iki numaralı Ibendi ile, Bakanlar Kurulunun 
yabancı Devlet nüfuzu altındaki böyle bir şir
kete petrol hakkı verelbilmesi için açık kapı 
bırakılmaktadır. 

Yabancı devletin müessir olduğu veya işti
raki bulunduğu şirketlerin Türkiye'de çalışma
sındaki tehlike takdir edildiğine göre, artık bu 
hükme istisna kabul etmek tecviz olunamaz. 
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J Bu hükmü millî menfaatlere aykırı ve ga

yet tehlikeli görmekteyiz. 
Sayın arkadaşlarım, bu münasebetle arz 

edeyim ki, muhalefetin de iştiraki ile yapılan 
komisyon çalışmaları neticesinde, Hükümet ta
sarısı birtakım önemli noktalarda faydalı ta
diller görmüştür. 

Devletin hükümranlık maksadiyle ilgili 12 
nci maddenin kanunu bir nevi «tip mukavele» 
haline sokan 136 nci maddenin malî mevzular
da bir nevi vergi imtiyazı ihdasına müsait hü
kümlerin; komisyon tadilâtiyle tasarıdan çıka
rılmış olduğunu memnuniyetle zikredebiliriz. 

Bu olayı aynı zamanda muhalefetin iştiraki 
halinde, prensiplerde ayrılık olan mallarda 
bile, faydalı neticeler almak ve böylece mem
leket menfaatlerine daha igeniş ölçüde hizmet 
etmek mümkün olabileceğine güzel Ibir örnek 
olarak göstermek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, huzurunuzdan ayrılır
ken hülâsa olarak arz edeyim ki, programımı
za dayanan ana görüşümüzün oylarımızda ifa
desini bulması tabiîdir. Bununla beraber mad
deler üzerindeki müzakereler esnasında mevcut 
tasarının kendi sînesi içinde mümkün olduğu 
kadar az kusurlu ve memlekete faydalı bir 
hale getirilmesine çalışacağız. (Sağdan alkış
lar) 

REİS — Muammer Alakant. 
•Kaza teşkili hakkındaki iki lâyihaya reyle

rini vermiyenler lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza gelmiş 
olan bu tasarı; 9 ncu Büyük Millet Meclisinin, 
memleketi refaha ve maliyemizi bolluğa kavuş
turmak hususunda şimdiye kadar çıkarmış ol
duğu kanunların başında gelen, memleket mü
nevverlerinin senelerden biri bu memleketin 
toprağı altında bulunan servetlerimizden neden 
istifade edilmiyor diye duydukları üzüntüyü 
bertaraf eden ve senelerden beri bu yüzden 
mahrum kaldığımız zararları telâfi eden bir 
tasarı mahiyetindedir. 

Meselenin ruhunu kısaca ifade edebilmek 
için aziz arkadaşlarıma bir hatıramdan bahse
deceğim : 

Sene 1939-1940 dünya harb içerisinde, mem-
I le'ketimiz millî müdafaa için hazırlanmaktadır. 
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Petrol ihtiyaçlarımız artmış. Deniz aşırı mem
leketlerden Türkiye'ye petrol getiremiyoruz. 
Yanibaşımızda Romanya'dan bin müşkilâtla 
Türkiye'ye petrol temin etmek durumundayız. 
Zaman zaman bâzan Rus hükümeti, bâzân Al
man hükümeti Romanya'ya petrol ambargosu 
koyuyor. Türkiye'ye ithaline müsaade etmiyor. 
Bu sırada büyük bir petrol kumpanyasının Av
rupa'daki mümessiliyle konuştum. Bana dedi 
ki; «Bu sıkıntılar niçin" Topraklarınızın altın
da memleketi refaha kavuşturacak büyük pet
rol hazineleri mevcut olduğuna göre bundan 
istifade etmemek niçin?.. Biz biliyoruz memle
ketinizde petrol hazineleri vardır, bundan se
nede 4 - 5 milyon ton elde etmek mümkündür. 
Bunun işletme hakkını bize veriniz, bunların 
yarısı sizin, yarısı bizim olsun. Bundan istifade 
ediniz.» 

Bunu Demokrat Parti muhalefette iken 
30 - 32 kişilik Meclis gurubunda bir fikir ola
rak ileri attım ve dedim ki, «cimdi biz muhale
fette iken dahi Halk Partisi iktidarından bu 
şekilde bir talepte bulnalım. Senelerden beri 
mahrum kaldığımz bu faydalı mevzu artık ta
hakkuk sahasına girsin.» Bu o zaman dahi 
gurubumuzda memnuniyetle kabul edilen bir 
fikirdi. Yalnız denildi ki : «Şimdi bunu ortaya 
atmakta fayda yoktur. Hele 1950 seçkileri ol
sun, eğer bu millet bu memleketin hizmetlerini 
ifa etmek vazife ve şerefini Demokrat Partiye 
tevdi ederse bu hayırlı teşebbüse girişiriz.» O 
zaman uzun seneler Atatürk'ün yanında, ikti
sadi ve malî işlerin en mahrem noktalarına nü
fuz etmiş olan bir arkadaşıma sordum, açana 
bundan evvel neden petrollerimiz işletilmiyor
du, Atatürk petrollerin işletilmesini ecnebi 
dev^tlerin müdahalesi şeklinde bir mahzur mu 
telâkki ediyordu dedim. O muhterem zat dedi
ler ki : «Hayır, böyle bir siyasi mahzur tasav
vur edilmiyordu. Atatürk nâbemahal endişele
re yer vermemişti.» Atatürk'ün yakın arkadaşla
rı tarafından bu şekilde ifade edilmiş olması, bu 
husustaki kanaatlerimizi bir kat daha takviye 
etti ve bu hususta lâzımgelen teşebbüsleri bime-
haba a1 m ak hususundaki azmimizi takviye 
etti. îşte bugün bu güzel teşebbüse el atmış bu-
lunuvoruz arkadaşlar! 

Muhterem Halk Partisi Sözcüsü arkadaşı
mız konulmalarına başlarlarken dediler ki : 
«petrol işletmesi sadece iktisadi bir iş değildir, 
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j ayni zamanda memleketin istiklâli ve hukukunn 

taallûk eden bir meseledir.» 
işte kendilerinin senelerden beri duydukla

rı asıl endişe bu cümlede mevcut Jralunmaktfi-
dır. Halbuki bizzat Atatür böyle bir endişenin 
varit olmadığını ifade etmişti, bunu yakın ar
kadaşlarına o zaman bildirmişlerdi. 

Arkadaşlar; tarih rivayet eder ki; bugür.-
kü Irak ve Musul petrollerinin mevcud'yeti ta 
Sultan Hâmit zamanında bilinmekte idi. Bunun 
işletilmesi için teşebbüsler, müracaatlar vfkı 
olduğu zaman Sultan Hâmit tarafından ecnebi
lere verildiğinde memlekete siyasi gaileler aça
cağı kanati ile bunun işletilmesine tevessül olun
mamıştır. 

Şimdi bu tarihimizce meşhur olan ve memle
kete yaptığı her türlü fenalık tarihçe malûm 
olan zihniyetin, Sultan Hâmit zihniyetinin ifa
desinden ileri gelip bugün içinde bulunduğu
muz kolektif emniyet sistemi içerisinde ,bir 
milletin istiklâli sadece kendi mücadelesiyle de
ğil, fakat dünya muvazenesiyle alâkadardır. 
Kaldı ki, dünyada bugün kuvvetli memleketler 
arasında sayılmakta olan memleketimiz ve ordu
muz, hariçten gelecek her türlü tesir ve müda
halelere kuvvetle karşı koyacak iktidardadır. 

itiraz ettiği ikinci nokta şudur : Neden De
mokrat Parti iktidarı bu kanunu getirmezden 
evvel .bitaraf bağımsızların mütalâasın: alma
mış, meseleyi bir ilim heyetine havale etmemiş 
ve neden avan - proje yapıp bunu tetkik ettirme
miş. 

Uzun zamandan beri memleketi idare eden 
Halk Partisinin tecrübeli olduğunu söyliyen 
muhterem sözcüyü şunu hatırlatmak isterim ki, 
bir iktidar kendi programı ile, kendi prensip
leriyle memleketin iyiliği için ittihaz edeceği 
kararları kendi mesuliyeti altında tanzim eder, 
Büyük Millet Meclisi karşısına milletin karşısı
na gelir, ve bunları kendi mesuliyeti içerisinde 
kanun halinde çıkartır. 

Her zaman bu kürsüden Parlmanterizm ve 
demokrasinin en güzel tecelligâhı olan ingilte
re'de yapılan kanunları misal olarak irae et
mekteyiz. Kendilerine sorarım, ingiltere'de bun
dan evvelki parti (Labour Party) iktidarda bu
lunduğu zaman, demir ve çelik fabrikalarının, 
kömür madenlerinin hükümetin eline devredil
mesi Kanununu çıkarırken acaba mütahassıs-

I lardan ve âlimlerden mürekkep heyetlerin mi 
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mütalâalarını almıştı ?. Bu kanun avan - pro- ı 
jesi kendi partilerinin mütahassısları tarafın- j 
dan ele alınmış ve onların tetkik ve mütalâaları 
neticesinde hazırlanmıştır. Yani hariç mütahas-
sıslara tevdi edilmiş değildir. 

Ondan sonra, bugünkü iktidar partisi olan i 
(Conservative Partiy) 8 - 10 tane fazla olan 
milletvekili ile iş başına geldikten sonra Lâbour 
iktidarının aldığı krarları bertaraf ederken 
acaba yine mütahassısların reyine mi müracaat 
etti?. Avan - projeleri başkalarına mı hazırlattı? 
Hayır. Kendi programına uygun olarak muhafa
zakâr partinin çıkarmış olduğu kanunları on 
tane milletvekiliyle İngiltere Parlâmentosundan 
çıkarmakla milletin karşısında mesuliyet ve sa
lâhiyetlerini kullandı. Binaenaleyh bu hususta
ki tenkidlerin de yeri yoktur. Parlmanter tea
müllere de uygun değildir ve programla hare
ket eden partilerin; iktidarların memleketin 
mühim meselelerini halletmek hususunda teves
sül ettikleri sistemlere de aykırı bulunmaktadır. 

Daha arkadaşlar; Petrol Kanunu çıkmadan 
komisyonlarda tanzim edilip de huzurunuza gel
meden evvel bütün memleket çapında hakikat
lere ve Petrol Kanununa aykırı olan birçok 
şeylerin halk içine, memleket içine yayılmış 
olduğunu gördüm ve şimdi burada Halk Par
tisi sözcüsünün beyanatı arasında da bunlara 
müşabih şeylere rasladım. Diyorlar ki ; petrol 
millî müdafaa için en lüzumlu maddelerden bi
risi imiş. Bu ecnebi şirketlere tevdi edildiği 
zaman icabında Hükümet bunları kullanmak
tan mahrum kalacakmış. Halbuki şimdi su
nulmuş olan tasarı nu fikrin ve bu iddianın ta
mamen zıddmadır. Hakikaten petrol Millî Mü» 
dafaa ihtiyaçları için elzem olan bir maddedir. 
Fakat 'bugün ecnebi memleketlerde bulunan 
petrol bu kanunla yurdumuzda istihsal ve ra
fine edilecek ve böyle 'bir halde daima Devle
tin elinde bulunacaktır. 

Diyorlar ki ; memleketin bütün petrol (kay
nakları çok kısa bir zamanda işletilmek sure
tiyle 20 - 30 sene gibi bir müddette tüketilebi
lir. Halbuki huzurunuza sevk edilmiş bulunan # 

lâyiha, görüldüğü gibi, 'hangi bölgelerde pet
rol araması ve işletilmesi yapılacağını tâyin ve 
takdirde Hükümet tamamen serbesttir. Binaen
aleyh kanun çıktığı zaman müsaade ve ruhsat
name almadan, bu kanunun içerisinde, madde
leri geldiği zaman göreceksiniz, Hükümetin | 
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takdir haklarını tâyin ve tes'bit eden hususlar 
doldurulmadan ecnebi şirketler bir memleketi 
istilâ eder gibi Türkiye'ye uçuşacaklar ve is
tediği yerde, istediği bölgede petrollerimizi iş
leterek memleketi 25 - 30 yılda sömürdükten 
sonra memleket petrolsüz bırakılacak değildir. 
Böyle bir iddia asla varit değildir arkadaşlar. 

Vatandaşların ecnebi şirketlerle kanuni mü
savatı ve Türkiye Hükümetinin, Türkiye Dev
letinin hükümranlık hakları kanunen tamamen 
mahfuz bulunmaktadır. Hepimizin bildiği gibi 
bu arkadaşınız, gerek geçen devrede Halk Par
tisi tarafından getirilen kanunlarda vatandaş
lık hakkını ecnebilere nazaran ihlâl eden hu
suslarda, gerek iktidarımız zamanında ecnebi 
sermayenin 'Türkiye'ye getirilmesi kanunu mev-
zuubahis edilirken toöyle foir noktanı/n üzerin
de huzurunuzda hakikaten elinden gelen mü
nakaşayı yapmış ve bu hususta âzami hassasi
yetini göstermiş ıbir arkadaşmısdır. Sırf bun
lara iktiraren ibugün huzurunuzda ve millet 
huzurunda diyebilirim ve tam 'bir vicdan ka
naatiyle ifade ediyorum ki, Devletin hüküm
ranlık hakları bu kanunla asla ihlâl edilmemiş 
olduğu gibi vatandaşların ecnebilere nazaran 
vatandaşlık haklarına da feir nakîsa iras edil
memiştir. Hattâ bugün :bu hususta iddialarda 
bulunan Halk Partisinin, vaktiyle kendi ikti
darı zamanında bu noktalara kâfi derecede 
ehemmiyet vermemiş olduğu hallerde ben, nâ
çiz arkadaşınız, mücadeleler yapmış olduğumu 
arz ederim. Bugünkü Gelir Vergisi Kanunun
da 'bir ecnebi mümessil Türkiye'de icrayı tica
ret ettiği takdirde Gelir Vergisinden muaftır. 
Bu, Türk vatandaşlarının ecnebiler karşısında 
mahrum kaldığı bir halktır. Bunun mücade
lesini yaptım, fakat kabul ettiremedian. 

(Bugünkü Gelir Vergisi Kanununa göre 
Türkiye'de bulunan bütün mektepler Gelir ve 
Kurumlar Vergisi verirken, ecnehi mektepler 
hayır müesseseleri tarafından müzaheret gör
düğü takdirde Gelir ve Kurumlar Vergisin
den muaftırlar. Bunun tadili için de çok uğ
raştım. Fakat kabul ettiremedim. Bugün Tür
kiye'de hastaneler ve sağlık müesseseleri Ge
lir ve Kurumlar Vergisine tâbi oldukları hal
de ecnebi hastaneler ve sağlık yurtları Gelir 
ve Kurumlar Vergisinden muaftırlar. O za
man bunun için dahi çok mücadele ettim. 
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Yine kabul ettiremedim. Şimdi bugün ne millî 
hâkimiyet, ne ecnebileri türklere nazaran üstün 
kılacak mahiyette şu kanunda zararlı bir nokta 
bulamadım. Halbuki nedense C. II. Partisi bir 
itham ve bir hücumda bulunmaktadır. 

Rafineri meselesi : Arkadaşlar, hakikaten 
proje çıkmazdan evvel benim de endişemi mucip 
olmakta idi. Türkiye'de istihsal edilen bütün 
ham etrol Türkiye'de tasfiye edilmelidir. Ham 
p'etrol rafineriden çıktıktan sonra kıymeti on 
misli artar. Civar memleketlerde, Berut gibi şe
hirlerde büyük rafineri tesisleri kurmuşlardır. 
Türkiye'de istihsal edilen ham petrolü oralara 
sevk edip tasfiye etmek endişesi mevcuttu. Ta
sarıda bu hususta da tatmin 'edici hükümler 
konmuştur. Ham petroller Türkiye'de bulunan 
rafineride tasfiye edilmesi mecburiyeti bu tasa
rıda da mevcuttur. 

BİL' taraftan Hükümet rafinerileri tesis ede
bileceği gibi bu tesis edilen 150 milyon serma
yeleri Kurum vasıtasiyle diğer taraftan büyük 
kâr temin eden rafineri tesisi için ecnebi şirket
ler memleketimiz'e büyük bir arzu ile tehacüm 
edeceklerdir. Binaenaleyh bu nokta da halledil
miştir. Bugün memleketimizin bir milyon ton 
benzin ve müştekatma ihtiyacı vardır. Bunun 
kıymeti iki yüz milyon lira tutmaktadır. Bu
nunla kalrmyacak, s'eneler geçtikçe tezauf ede
cektir. Senede istihsal ettiğimizin petrolün mik
tarı yirmi bin ton gibi cüzi bir miktara baliğ 
olmaktadır. Bu petrole sarfedilen paralarla mü
tenasip olmıyaeak kadar ehemmiyetsiz bulun
maktadır. Petrolün istihsali büyük paraya ve 
çok derin tekniğe mütevakkıf bulunmaktadır. 
Petrol araştırmaları için Amerika'da sarfedilen 
paranın yekûnu senede üç milyarı bulmaktadır. 
Binlerce kişi petrol bilgisini genişleştirmek için 
çalıştırılmaktadır. Memleketimizin geçmiş sene
lerdeki tecrübesi göstermektedir ki, bu büyük 
sermayeyi koymaya ve büyük teknik mevzuları 
halletmeye maddeten imkân yoktur. Bütün bu 
bakımlardan arkadaşlar, vicdanen müsterih ola
rak reylerimizi bu petrol meselesine beyaz, müs
pet olarak verebiliriz. Bizi endişeye düşürecek 
tek nokta görmemekteyim. Evvelce de arz etti
ğim gibi, görmüş olsaydım bu cihetleri huzuru
nuzda müdafaa etmekten asla içtinap etmezdim. 
Yaptığımız bu kanun memlekete refah, maliye
mize bolluk ve millî müdafaamıza kıymetler 
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j sağlıyacak bir eserdir. Muvaffakiyetler dilerim 

arkadaşlar. (Alkışlar). 
RElS — Bürhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; memleketimizin iktisadi ta
lihini değiştirecek, iktisadi talihi üzerinde kuv
vetle müessir olacak bir kanun üzerindeyiz. Bu 
kanunun müstaceliyetle ve öncelikle görüşül
mesi mevzuubahis olduğu zaman, Server So-
muncuoğlu arkadaşım, bu kürsüden buyurdu
lar ki : «Bu kanun çok mühim bir kanundur, 
daha iki gün önce dağıtılmıştır, henüz tetkike 
imkân bulamadık, bu acele nedir? önceliği 
ve ivediliği bırakıp bunu enine, boyuna sonra 
konuşalım.» 

Arkadaşlar, bu kanunun ihtiva ettiği hüküm
ler bilinmiyordu, öğrenilmemişti de aylardan 
beri koparılan neşriyat ve bu mevzudaki gü
rültüler neydi?.. (Bravo sesleri) Biz alâkadar 
değildik de sade siz mi biliyordunuz? Müsaade 
buyururlarsa bu mevzuda en az kendileri ka
dar biz de alâkalandık ve hassasiyet gösterdik. 
O kadar ki, ta ilk gününden beri Ulusta çıkan 
yazıları, komisyonda vâki olan beyanları ken
dilerine ezbere söyliyebilirim. Bu mevzuda ilk 
beyanat Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız 
tarafından matbuata intikal ettirildi. Bunu 
okuduğum zaman çok sevindim arkadaşlar. Ha
kikaten şahsiyetine, hüviyetine yakışacak efen
dice bir beyanat idi, takılıyordu Petrol Kanu
nuna, beğenmediği tarafları vardı. Büyük bir 
memleket mevzuu gelince bunun üzerinde her 
çeşit münakaşa yapılır, her türlü lâf konuşula
bilir. Münakaşa bu seviyede ve bu vadide kal
mış olsaydı hakikaten çok güzel bir neticeye 

I ulaşmış olacaktık. Bu memleketin yüksek ik
tisadiyatı, yüksek menfaatlerini alâkadar eden 

I mevzular üzerinde iktidarla muhalefet kol ko
la, el ele, omuz omuza, diz dize çalışacaklar, 
bir netice elde edilecek diyecektim. Fakat bu 
sevincim uzun sürmedi arkadaşlar. Birkaç gün 
sonra Yeni Ulusta Hüseyin Cahit bir başma
kale yazıyor, bunun hemen her iki üç satırın
da bundan bahsediyor, bunun adı «Petrol Re
zaleti» dir. Diğer taraftan efkârı umumiyeye 
dönüyor diyor ki : «Ey ehli vatan, ne duru
yorsunuz, bizim İstiklâl Harbinden sonra mil
letin kanı pahasına elde ettiğimiz egemelik hak
kımız, istiklâl mefhumumuz elden gidiyor, mem-

I leket müstemleke oluyor, Kapitülâsyonlar yeni-
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den getiriliyor.» diyor. «Bu kanun bir Petrol I 
Kanunu değil bir kapitülâsyonların ihyası ka
nunudur.» . diyor. 

öbür taraftan arkadaşlar, öbür taraftan 
ecnebi sermayeye dönüyor. Deli misiniz? Diyor. 
Iran gözünüzün önündedir, ne cesaretle bu ka
nuna uyarak memlekete gelip petrol işletmeye 
kalkacaksınız, bu memlekette iki tane, beş on 
tane Musaddık çıkmıyacağmı nereden biliyor
sunuz?» Diyor. Beş on tanesine lüzum yok, bir 
tane çıksa kâfidir. 

öbür taraftan dönüyor Meclise, «Sakın di
yor, bu kanunu kabul etmeyiniz, ederseniz ağır 
vebal altında kalırsınız, mesuliyet altına girer
siniz.» 

Sonra, tekrar ecnebi sermayeye dönüyor, 
diyor ki : «Zinhar, eğer aklınıza uyar da bir gün 
petrollerimizi işletmeye kalkarsanız - açıkça 
söylemiyor ama - günün birinde yakında ikti
dara geleceğiz, iktidara geldiğimiz zaman ilk. 
işimiz bu kanunu ilga etmektir, sakın bu işe te
şebbüs etmeyiniz!» 

Arkadaşlar, daha ne söyliyeyim, elimde bir 
tomar gazete var. Gazetede bir başlık (Petrol -
Bed Rol).. Bir başlık; (Mr. Ball bal tuttu.) 
Yani parmağını yaladı. 

Memleketin yüksek iktisadi menfaatleri kar
şısında hassas olan, vatansever olan, kıskanç 
olan onlar; biz ise nasılsa serveti eline geçir
miş bir hovarda, miras yedi gibi, memleketin 
mühim servet membalarma el atan onları, ec
nebilere peşkeş çeken, göz yuman kimseleriz. 

Hayır, hayır arkadaşlar! 
Her şeyden^ evvel şundan emin olmalarını ri

ca ederim. Biz, en. az kendileri kadar vatanse
ver, (Soldan bravo sesleri) memleketin yüksek 
menfaatleri üzerinde en az kendileri kadar, has
sasiyetle duran insanlarız. 

Bütün bu neşriyat, bu mevzu etrafında ko
pan yaygaralara, gürültülere baktıktan sonra 
kendi kendime düşünüyorum : Ne istiyorlar? 

Bugün de arkadaşlarım, kanunun görüşülme
si geri kalsın, dediler. Bunun zımnında demek 
istiyorlar ki, canım başınızdan büyük işlere ne 
karışıyorsunuz, böyle işleri siz "yapamazsınız, 
girişmeyin böyle işlere. Birinci madde. 

ikinci madde : Hâlâ izah edemediğim bir 
şeyden dolayı Demokrat iktidarın elini petrol 
işletmesinden çekmesi.. Petrol işletmesine başla- | 
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masını istemiyorlar. (Soldan bravo sesleri) Var
dığım netice bu." 

ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Neyi is
tediler ki, bunu istesinler» 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, tasarı ilk defa komisyona geldiği 
zaman aksıyan tarafları vardı ve Halk Partisi 
muhalefeti hakikaten bunun üzerinde lüzumlu 
yerlerde durdu. Fakat zamanı gelince biz de 
müdahale edecektik ve nitekim ettik. Gazete
lerde ilân ettiler : «Biz demedik mi, 136 ncı 
maddeyi kaldırdınız işte.» dediler. 

Arkadaşlar, biz bunu görmemiş olsak dahi 
muhalefetin ihbarı üzerine, ikazı üzerinde eğer 
bunu kaldırdıksa, bizzat müşahade edip muha
lefetin ihbarı üzerinde kaldırdıksa bu hareketin 
muhalefet tarafından bir tenkid mevzuu değil, 
şayanı tebcil olması lâzımdır. Demekki memle
ketin menfaati karşısında dar bir politikacılık 
zihniyetine kapılıp inadım inattır diye tuttur
mamışız. Kaldı ki, bu mahzur ilk tasarıyı eli
mize aldığımız zaman - eğer inanmak isterler
se - bizim de nazarı dikkatimizi celbetmişti. 

Diyorlar ki : «Bu neden yalnız ecnebilere 
münhasır olsun.» 

Arkadaşlarım, anlayışım kıtsa beni mazur 
görsünler. (Ne münasebet, kıt değil sesleri, gü
lüşmeler). 

Birinci maddede; (Petrol kaynakları Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındadır) denilmekte
dir. Bu madde bu şekilde tedvin edildikten son
ra artık bu kanunun bir müstemleke kanunu ve 
bizi kapitülâsyonlara götüren bir kanun, millî 
servetimizi ecnebilere peşkeş çeken bir kanun 
diye kabulüne imkân var mı?. Kaldı ki, meçhul 
petrol sahasının yarısından mühim bir kısmını 
Devlet tasarruf ediyor. Bunun mânası nedir?. 
Bunu ecnebilere vermeliyim de dünkü Devletçi
lik zihniyetiyle biz mi işletelim?. 

Müsaade ederseniz bir müşahademi arz ede
yim : 1938 senesinde Antalya'da kliniğim var; 
bir sabah vapurdan iki kişi çıktı; birisi Türk 
petrol mühendisi, birisi ecnebi bir petrol mü
hendisi idi. Ecnebi mütahassıs ağır hasta idi ve 
kan kaybediyordu; izmir veya istanbul'a gitme
si imkânsız. Yatırıyorum kiliniğime; (Duvde-
num) denilen bir karhası var mütemadiyen kan 
kaybediyor. Ameliyat yapacağım, fakat masa 
üzerinde kalacağından korkuyorum. O zaman 
kan verme müessesesi de yoktu. Bir ecnebidir, 
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fcirçok ihtilâtlar doğabilir, nasıl öldü, neden öl
dü, ve saire ve saire. Cesaret edemedim. Kita
bın yazdığı yazmadığı ne varsa tatbik ettim, kan 
durmuyor. Nihayet benim gibi, adam da haya
tından ümidini kesiyor. 

Arkadaşlar, bir an vardır ki hekim Allah'
tan sonra insana en yakın olan mevcudiyettir. 
îşte öyle pisikolojik bir anda bu ecnebinin bana 
itirafları vardır : 

Hükümetinizden şu kadar bin lira maaş alı
yorum, memleketimde bir kardeşim vardır, ek
mekçilik yapıyor, benden daha mesuttur, karım 
Rus'lara esir düştü çıldırdı. İnşallah iyi olur
sam memleketime gideceğim. Gerçi sizden şu ka
dar para alıyorum ama, filân isimli - adını iyi 
bilmiyorum fakat tekrar etmeyi lüzumlu görmü
yorum - Amerikan petrol şirketinden bana kay
dı hayat şartiyle beş bin lira maaş bağlanmış
tır diyor. O zaman uyanıyorum arkadaşlar ve 
kendimi tutamadan soruyorum, diyorum ki : 
«Niçin veriyor size bu parayı?» Diyor ki : «Bu 
kumpanyalar ecnebi memleketlerde petrol ara
yanlara bu parayı verirler.» Sorarım size; Ame
rikan kumpanyalarından kaydı hayat şartiyle 
beş bin lira - o zaman çok kıymetli idi - alan 
adamın vazifesi Türkiye'de petrolü bulmak mı
dır, bulmamak mıdır?. (Bulmamaktır sesleri) 

Uzatmıyayım arkadaşlar; şimdiye kadar 
tatbikat göstermiştir ki, Amerika'da bir tröst 
vardır, petrol tröstü. Bu tröst isterse bir mem
lekette petrol bulunur, istemezse bulunmaz. Bu
lunsa dahi o tröst isterse o petrol işletilebilir is
temezse işletilmez. 

O şirket, o tröst Amerika Hükümetine dahi 
kafa tutmaktadır. Zamanında Amerika Hüküme
tine de dayatmaktadır, isterse bir petrol satılır 
isterse satılmaz. İngilizleri kapı dışarı ettikleri 
zaman İranlıların ellerinde yüz binlerce ton pet
rolleri vardı, satamadılar. 

Muhterem Vekilimiz buyurdular ki, bunu iş
letmek için 1 milyar 200 bin lira sarfı lâzımgelir. 
On milyar da sarfetsek işletemeyiz. Amerikalı
lara muhtacız ve şirkete muhtacız. Bu şirkete 
muhtaç olduğumuza göre memlekette en fazla kâr 
temin etmek meselesi mevzuubahs olur. 

Arkadaşlar bu had ne olabilir?. Halk Parti
sindeki arkadaşlarımız dediler ki, «Gelir Ver
gisini ne diye yüzde elli ile tahdit edelim. Bunu 
tahdit etmek doğru değildir.» Ben de tarafta
rım, tahdidetmiyelim. Falan yerde en az yüzde 
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ellinin üstündedir. Yüzde 60 - 65. Yüzde 25 te 
Devlet hissesi etti mi yüzde 90. Bir de ayrıca 
kârdan hisse alacağız, vergi olarak alacağız, 
yüzde 95 - 97 filân. 

Arkadaşlar, şunu şöyle demesek de1 Ameri
kalılara, «biz fakir bir milletiz, ihtiyacımız var, 
şu petrol kuyularını açııverin, ondan sonra da 
bize bırakıp gidiniz, bizim duamız size yeter» 
desek nasıl olur? ('Gülüşmeler). 

Hayır arkadaşlar. Burada kıymetli ve muh
terem muhalefetin kıymetli fikirlerinin inzima
mı ile memleketin dört bir tarafından ımilletin 
iradesi ile kopup gelmiş yüksek, vatanperver 
hisleri e meşbu, içlerinde çok kıymetli mütehas
sıslar bulunan koskoca Büyük iMillet Meclisinin 
elinde bu kanun incelenecek ve memleket men
faatlerine en uygun olan şekli bulacaktır. Yal
nız şu vi'ya bu endişe ile kanun un bir gün da
iri geri bırakılmasına taraftar değilim. 

Arkadaşlar, aklandık diyelim, 'bir yerinde 
" aldandık. Ne kaybederiz? Senede bir, iiki veya 

10 milyon dolar kaybederiz. - İnşallah kaybet
meyiz - ama bugün bu servetlerimiz toprak 
altında mahpus kalmasının ziyanı bize seı.ede 
elli milyon dolara malolmaktadır. Yazık de
ğil mi? Binaenaleyh müstaceliyet kararı yerin
dedir. Arkadaşlarımız yine fikirlerini kemali 
samimiyetle lûtfedeceklerdir. Heyeti Aliyeniz 
bu mevzuu en ince, en hassas, en alâkalı şe
kilde inceliyecektir. Meclisimiz kapanmadan 
evvel inşallah bu kanunu çıkarırız. Bidayette 
dediğim gibi bu kanun, memleketin iktisadi ha
yatını değiştirecektir. (Tevfikı ilâhî hüsnüni
yete âşıktur), Allah muvaffakiyetler versin. 
(Alkışlar). 

REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel huzurunuza 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun bu 'kanun 
üzerindeki görüşlerini inceliyen konuşmamı ya
parken, öyle zannediyorum ki benden sonra 
konuşan hatip arkadaşlarımın gösterdikleri 
hassasiyet ve bize tevcih ettikleri ağır tarizle
re meydan ve sebebiyet verecek bir şey söyle
medim. 

Sözlerime*sayın Burhanettin arkadaşımızın 
Konuşmasından bâzı ibareler alarak devam 
edeceğim : «Bu mevzuda muhalefetin faal bir 
alâka gösterdiğini büyük 'bir memnuniyetle 
karşıladık» dediler ve nâçiz şahsım hakkında da 
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iltifatkâr sözler sarf ettiler. Fakat hemen bunu» 
mütaakıben de muhalefetten beklenen vatân-
perverane vazifenin icabettiği şekilde yapılma
dığını ilâve ettiler. (Soldan: «Neşriyat dolayı-
siyle» sesleri). Burada gösterdiği ve isimlerini 
söylediği muhalefet gazetelerinin neşriyatı (ki 
'hemen bu yalnız Yeni Ulus'tur) memlekete fay
dalı olmuştur. (Soldan : Gürültüler, «efkârı 
ıbulandırmaya çalışmaktan başka ne yapıyor?» 
sesleri). Her ne kadar kendilerine has bir 
heyecanla hâdiseleri umumi efkâra... (Soldan: 
Gürültüler, «Yeni Ulus'un müdafaasını bırakı
nız» sesleri). 

REİS —• Bırakınız, kendi anlayışlarını if.uk' 
ediyorlar. 

CEMAL EEŞtT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
Gazete günlük hâdiseleri ibir heyecan uyandı
ran ve umumi efkârın dikkatini çeken ed'öbî 
kisvelere bürür, bunu tabiî bulmak lâzımdır. 
Meselâ ilkokullarda çocukların okuduğu gibi 
«Ahmet, Mehmet damdan düşmüş ölmüş» gibi 
yazacak değil. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Bunu başka türlü de yazamazlar mıydı?.. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Devamla) — 
arz ettiğim gibi, hâdiselerin basit, kuru cüm
lelerle ifadesini gazetelerde aramak beyhude
dir. Sonra gazetelerde ilmî bir hüviyet de ara
mak mümkün değildir. Onlar yalnız memleket 
meselelerini, salahiyetli çevrelerin dikkat nazar
larına arz ederler, öyle zannediyorum ki is
minden bahsettiğiniz «Yeni Ulus» ve diğer bâ
zı gazeteler de bu sahada memlekete faydalı 
olmuşlardır. (Asla sesleri) Hattâ buradan ko
nuşan arkadaşlarım da bunu bizzat kabul et
miş bulunuyorlar. Sayın Burhanettin Onat da 
136 ncı maddenin kaldırıldığından, bu münase
betle bahsettiler. 

NURÎ ÖZSAN (MUĞLA) — Bu maddeleri 
Ulus mu kaldırttı?.. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Bahis buyurduğunuz bu nazik mevzulara, ar
kadaşlarım, dikkat ederseniz, biz gurupumuz 
adına konuşmalarımızda derinliğine temas et
miş değiliz. Şu noktayı huzurunuzda fahirle arz 
ve ifade etmek isterim ki, vatanperverler Tür-
kiyede yalnız Büyük Millet Meclisinin muhte
rem azalarından ibaret değildir. Bütün Türki-
yeye şâmil olmak üzere, herkes eşit derecede va-
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tanperverdir, ve bu yarışın sonu yoktur. (Sağ
dan alkışlar). 

Şimdi Sayın arkadaşlar, C. H. Partisi bu-
kanuna, programındaki bir madde dolayısiyle 
muhaliftir. Memleket servetlerinin işletilmesi 
için her iktidarın kendine göre l i r tarzı, bir 
usulü olması icabeder C. H. Partisi, devletçi 
olarak, petrol konusunda birinci plânda Devleti 
ve Devletin faaliyetini görür, onun yamsıra 
eşit haklarla hususi teşebbüsün de iştirakini, yi
ne kendi programı icabı olarak, kabul eder; ec
nebi sermayenin bu memlekete gelmesini ve ça
lışmasına da canü-gönülden taraftardır. Bu söz
lerimle yabancı sermayeyi korkutmak şeklindeki 
iddiaları cevaplandırmak istedim. 

Sonra niçin endişe edil'iyor? C. H. Partisinin 
Devletçi olduğu meçhul bir hakikat değildir. Bu, 
programımızda apaçık gösterilmektedir. Ben, 
Demokrat Parti iktidarının, programında ne 
olursa olsun, şu dört senelik tatbikatında, hissi 
tarafları bir tarafa, fakat devletçilikten ayrıldı
ğının müşahhas misallerini görmedim. Hissî bir 
liberalizmin peşinde olduğunuz ve bundan dola
yı da programınızı da ihmal ettiğiniz bir haki
kattir. Bunların münakaşasına girişip efkârı 
umumiyede endişelere mahal verilmesin dedik. 

Sözlerime son verirken ifade etmek isterim 
ki bu kanun tasarısı yürürlüğe girince gayet ta
biîdir ki tatbik de edilecektir. Büyük Millet Mec
lisinin kanun şeklinde tedvin ettiği hükümleri, 
hükümetler bu kanun çerçevesi içinde tatbik 
edeceklerdir. Mer'i bir kanuna istinaden her han
gi bir şahsa tanınmış olan bir hakkın, fiilen ve
rilmiş olan bir hakkın iptaline matuf hareketle
rin, değil sadece hükümetlerden, hakkın menbaı 
olan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden de sâ
dır olmıyacağını herkesin bilmesi icabeder. 

REİS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) —• Muhterem arkadaşlar; kabul etmek lâ-
zımgelir ki Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız
dan sonra konuşan Demokrat Parti Grupuna 
mensup arkadaşlarımızın sözlerine temel teşkil 
eden duygular, Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşı
mızın burada okudukları sözlere münhasır ve bu 
sözlerden doğmuş değildir. Bunun etrafında çı
kan, yapılmış olan haysiyet kırıcı, şereflere te
cavüz edici, aşağı neviden neşriyatın mahiyeti
ni bizzat Cemal Reşit Eyüboğlu arkadaşımız çok 
'iyi bilirler. 
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Bir partizan zihniyet şayet hâkim olmamış 

olsa idi, burada kolayca ifade edilebilirdi. 
(Petrol rezaleti, şu şu..) Burada tekrarından 

çekindiğim, tekrar etmeyi kendime yakıştıranı ı-
yacağım tarzda yapılmış olan neşriyat haklı ola
rak Demokrat Parti Meclis Grupunun, haklı ola
rak bütün Demokrat Parti mensuplarının, hat
tâ haklı olarak vicdan ve insaf sahibi, partizan 
görüşten münezzeh, uzak olan bütün Türk mil
letinin infialini çekmiş bulunuyor. (Soldan bra
vo sesleri) Bunu gayet yumuşak bir eda ile 
ve bir mecburiyeti elimenin tesiri altında yumu
şatmaya çalışıyor, bize misal veriyor, diyor ki : 
«Gazeteler damdan düşen bir adamı yazarken, 
Ahmet damdan düştü demez, ona heyecan his
sesi katabilmek için türlü tahrifata uğratır, 
türlü edebiyata boğar.» Bu, falan gazeteyi 
müdafaa etmekten ziyade toptan gazeteleri it
ham altında bulundurmaktır. Bizim kanaati
mizce gazeteler, bilhassa memleketin yüksek 
menfaatine taallûk eden mevzularda ne derece
ye kadar ağır, tarafsız bir lisan ve eda taşıya
cak olurlarsa efkârı umumiye nazarında o de
rece makbul olur. Bu neviden matbuata şiddet
le muhtaczı. «Gün gibi açık' hakikati arı türlü 
tahrif sanatına uğratmak suretiyle memleketi 
aldatmaya çalışmak, hakikatlar üzerinde efkâ
rı umumiyeyi, millî vicdanı sapıtmaya çalışmak, 
gazetecilerin hüner ve marifeti sadece budur, 
gazeteciliğin aslında ve hüviyetinde bu mek
nuzdur, binaenaleyh bu hâdiseyi de tabiî gör
mek lâzımdır.» demek suretiyle mevzuu geçişti-
rivermek mümkün değildir. 

Vatanperverlik. Evvelâ bunu kimseye ver
mek istemezler, bu bir hakikattir muhterem ar
kadaşlar. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, âdeta bu 
memleketi idare .etmek mintarafillâh Halk Par
tisine ve onun şefine mevdu imiş gibi bir zih
niyet ve kanaatle hareket ederler ve başka par
tilerin icraatını malûl ve sakat hale getirecek 
bir alet halinde tasavvur ederler. Vatanperver
likte, vicdanlarının derinliğine girecek olursa
nız, onlara has bir metadan ibarettir, bunu baş
kasına vermezler. Esasen, bütün tenkid, ekalli
yette kalmış bir partinin tenkidi değildir, ekal
liyette kalmış bir partinin tenkidi ölçüsünü ge
çen tenkid nümuneleriyle, hücum, iftira ve is
nat örnekleriyle karşılaşmakta bulunmanız, bu 
tenkidlerin ve efalü harekâtın arkasında başka 
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j hakikatler yaratmakta olduğunu açıkça göster-
I inektedir. Onlara göre, onlar milletin sahibi, 

millî menfaatlerin koruyucusudur. Fakat nasıl
sa son bir kaza neticesinde Demokrat Parti 
denilen bir topluluk iktidarın başına gelmiş
tir, bunlar âdeta asıl hak sahibinin yerine ge
lip zorla oturmuş bir topluluktur. Ve «onlar 

j bizim malımızı, mülkümüzü tahribetmektedir.» 
I düşüncesindedirler. Dikkat edecek olursanız 
I Halk Partisinin bütün hücumlarının sebebini 

buraya bağlamak icabedecektir. Muhalefetle 
I beraber yürümekten bahsetmekle acaba Frenk-
I lerin «Partage du pouvoir» dedikleri iktidarı 

taksim etmek mânasına gelen tarzı mı arzu edi
yorlar? 

J Muhterem arkadaşlar, Cemal Reşit Eyüb-
oğlu arkadaşımız, kendisine karşı her hangi 
bir tariz yapmadan elimden geldiği kadar sa-

| kmarak konuşmak istediğim arkadaşım diyor 
I ki : «Biz petrol işletmesine prensip itibariyle 

muarız değiliz, fakat buna sadece programı
mızın bir maddesi mucibince muhalif bulunu
yoruz, yoksa işin esasına değil. Biz programın 
bu prensibine dayanmak suretiyle muhalefet 
yapıyoruz!» 

Bunu efkârı umumiyemizi feraha kavuştura
cak yahut da bâzı mütereddit fikirler üzerinde 
bir ferahlık tesiri yapacak konuşma olarak 
kabul ediyorum. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
madalyonun bir de ters tarafı vardır. Bizim 
de programımız vardır, bizim de programımı
zın icabı olarak onlarla asla bağdaşamıyacağı-
mız, bir araya getirip telif edemiyeceğimiz, ik-
titafım bir ortak formül olarak halledemiye-
ceğimiz türlü meselemiz vardır. 

Burada gayet yerinde olmak üzere Alakant 
arkadaşım İngiltere'den misal verdiler. 600 kü
sur mebusun içinde yedi on farkla iktidarda 
bulunan partinin takibettiği yolu ifade ettiler. 

Yani şöyle demek lâzımdır : Bir parti var, 
300 mebusu var; bir parti var 310 mebusu var. 
310 mebusu olan parti kendi programını tatbi-
ka koymak için iktisadi ve içtimai nizamı ta 
temelinden değiştiren kararları çatır çatır al
makta bir an bile tereddüt etmemiştir. Dünya
nın hiçbir tarafında «Bu, demokrasiye uymaz, 
niçin büyük meselelerde iki parti bir araya 
gelmiyor?» gafletini kimse göstermemiştir. Mu-

I ayyen bir programla iş başına gelmiş olan bir 
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parti için, onların dediği gibi, bunu yapama
yız, mesuliyet altına gireriz; yok. 

Biz iktidara gelmeden zaten ne dereceye 
kadar mesuliyet altına girdiğimizi biliyorduk. 
Mesuliyet Petrol Kanununda değil, memleke
tin ve dünyanın karışık bir zamanında iktida
ra gelerek demokratik hürriyetleri tam tatbik 
etmek gibi ağır bir mesuliyetin altında bulun
duğumuzu biliyoruz. Kore kararma iltihak et
mek hususunda, zamanında gözümüzü kırpma
dan karar vermiş insanlarız. (Soldan şiddetli 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, şöyle bir an tasavvur 
ediniz : Dünyada büyük bir badire içinde, 
kolektif emniyet 24 saatin içinde verilecek ka
rara bağlıdır, yani Türkiye veya onun gibi 
bir başka devlet, Kore kararı doğrudur, iltihak 
ediyoruz demek veyahut Kore kararma iltihak 
etmiyoruz demek suretiyle kolektif emniyeti 
ya teyidedip baki kılacak veyahut kolektif 
emniyeti ta temelinden sarsacaktır. îşjte böyle 
•bir anda Türkiye kendisinin bekasının temina
tını teşkil edecek olan kolektif emniyet fikri
nin b'erhava olmaması için, bu ölüm dirim mü
cadelesi karşısında uzun tarihî devirlere şâmil 
olabilecek bir kararı almak vazifesiyle karşı 
karşıya idi. Türkiye bu kararı almıştır. 

Türkiye bu kararı aldıktan sonra bu kararın 
bütün tesirlerini bertaraf edecek ve şayet te
şebbüsleri müsmir olduğu takdirde Türkiye'de 
bir inhidamı, kolektif emniyet fikrinde muaz
zam bir sarsıntıyı icalb'ettirecek teşebbüslere 
geçerler. Kore'ye gideceksiniz; hayır Kore'ye 
gidemezisiniz, diye eteğinizden çekerler. Usul
dür esastır, prensiptir, tatbikattır derler. Fakat 
ille Kore'ye gidemezsiniz, diye eteğinizden çe
kerler. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının 
sermayesini arttırmak, çiftçiye 300 milyon rad
desinde verilmiş olan gülünç bir ikraz hudu
dunu 1,5 milyara çıkanmalk için teşebbüse ge
çersiniz, eteğinizden çekerler. Hayır derler, ola
maz derler, kredi enflâsyonu derler.. 

Muhterem arkadaşlar, kalkarsınız Türk çift
çisinin emeğini değerlendirmek için, asırlar 
boyunca iktidarların soymuş olduğu Türk çift
çisine % 1 mukabil olması için dünya fiyatın
dan bir onifkltar aşağı buğdayı 30 kuruşa alaca
ğım dersiniz, Türk adaleti içtimaiyesi budur, 
Türk adaleti içtimaiyesi insanların yaşaması 
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mümkün olan hale ulaştırılmasını icabettirir 

| der ve milyonlarca baratalarda yaşıyanlarm 
! kaderini değiştirmek için tedbir almak istersi-
j niz, kalkarlar, eteğinizi çekerler, «hayır olmaz, 

derler, bu memleketi batırıyorsunuz, şunu şöy-
j le yapıyorsunuz» derler. «Toprak Mahsullerinin 

hali ne olacaktır, şu ne olacaktır, bu ne olacak -
j tır?» derler. Tultarlar eteğinizden, adım attır-

mazlar. Toprak Mahsulleri bonosu ne olacaktır'? 
Bunların hepsinin tedbir ve çaresi vardır. Kal
dı ki bunlar tamamiyle sebep ve bahane olmak, 
Demokrat Partinin millet nazarında mergup 
ve makbul olacak bütün icraatını kösteklemek 
içindir. 

Muhterem arkadaşlar, uzak yerlerden pişi
rilmiş toprağı nakledersiniz, buraya senede 
40 - 60 milyon lira verirsiniz ses çıkarmazlar. 
Bundan memleketi kurtarmak ve sabah akşam 
partimize bir vesilei taarruz olarak kullandık
ları döviz açıklarını kısmen kapatmak: maksa-
diyle memlekette çimento fabrikası yaparsınız, 
derhal, «vay, çimento fabrikacı mı yapıyorsu
nuz? Yapamazsınız, memleketi batırıyorsunuz.» 
derler. Çekerler eteğinizden. (Soldan: alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, kendileri rubu asırda, 
25 yılda dört şeker fabrikası yapmışlardır. 25 
yılda dört fabrika. Fabrikaların normal istih
sali 100 bin tonu bir az aşar. Türkiye'de iştira 
kabiliyeti yükselmiştir, nüfus çoğalmıştır ve 
fazla şeker yeme istidadı şeker istihsali ihtiyaç 
ve zaruretini doğurmuştur, buna rağmen 1949 
yılma kadar tam 16 sene bir tek şeker fabrika
sı yapılmış değildir. Şimdi 1949 yılında bulun
duğumuz noktadan konuşuyorum; iki rahmet
ten biri; ya dışardan döviz vermek suretiyle 
şekeri memlekete ithal .edeceğiz ve bu suret
le memleketin şeker ihtiyacını tatmin etmiş 
olacağız veyahut dâhildeki istihlâki baskı al
tında tutarak tahdidetmek yoluna gideceğiz. 
Çünkü dışarıya döviz verip şeker getirtmek her 
halde zor bir şeydir. Biz onun için bu işte sü
ratle hareket etmek yolunu tutmuş bulunuyo
ruz. Bunun için ne yapmak lâzımdır? Bir şey 
yapamayınca memlekette kesesine güvenen şe
ker yesin, güvenemiyen yemesin, diyerek, vak
tiyle yapıldığı gilbi şeker fiyatlarını birden bi
re yükseltme yoluna mı gideceğiz? Gidemeyiz. 
Bakınız 1949 Bütçe Encümeni mazbatasında 
bu mesele şöyle yazılmıştır: «Bir taraftan yük
selen ihtiyaç var, bir taraftan da şekerin te-
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darik imkânı yok. O 'halde 'şekere zam yaptık, j 
tâ ki yüksek fiyat 'baskısı altında istihlâk düş- , 
sün.» Gaye şu ki, bir taraftan istihlâk düşürül
sün, yani iştira kuvveti eksik olan vatandaş 
bunu iştira edemesin, yüz bin tonda, 120 bin 
tonda kalsın, bu memleketin istihlâki bunun 
üstüne çıkmasın. Ama öte taraftan verem al
sın yürüsün; buna aldıran yok. Diğer taraf
tan da vergi yükselsin ki, vatandaş şekeri yi
yenlesin. I 

Muhterem arkadaşlarım; Ecnebi Sermayesi 
Kanununu çıkarırsınız, «Memlekete kapitülâs
yonları mı getiriyorsunuz, memleketi satıyor ı 
musunuz?» derler. Onlar satmaz, çünkü hakiki 
vatanperverlik orada! Bütün ibu teşkilâtın 
kendisini bu memleketin sahibi sanmakta, kim
seye en ufak bir hak tanımamakta olduğu apa-
şikâr görülmektedir. 

Benden evvel ıburadan konuşan arkadaşımı
zın vatanperverlikten bahsedişi, vicdanından | 
kontrolsüz sünuh eden, hâdiselerin kendi vic
danından sanihasma geldiği gibi ifadesinden 
başka bir ışey değildir. Hakikaten de böyle
dir; bu parti kendisini 'bu millet ve memle
ketin mütevellisi addetmektedir. Gerilere doğ
ru gidiyorum, Millî Mücadele, daha o zaman 
milletçe yapılmış ve Büyük Atatürk'ün, daha 
partilerinin nüvesi bile ortada .bulunmadığı za
man başrdığı işlerdendir. Bunları bu parti 
âdeta 'benimsemekte, ondan sonraki birçok 
muzır icraatı bir tarafa bırakmak suretiyle, bu 
mânevi mameleke dahi tesahup etmekte ve 
onun üzerine bugün bile hâlâ poliçeler keşide 
etmektedir. (Soldan şiddetli alkışlar) Bu mem
leket bu nevi poliçeleri ödemekten (bıkmıştır 
arkadaşlar! (Alkışlar) Yetti bütün hu vatan
perverlik teraneleri, yetti bu memlekete sa
hip olmak hissinden nebean eden 'birtakım na-
beca duygular! Bu memlekette büyük .bir ek
seriyetle îş başına gelmiş ,bir iktidar mevcuttur. 
Bu iktidar devam ettiği müddetçe, kendisine 
salâhiyetler bahşedilegeldiği müddetçe o salâ
hiyetlerini kemaliyle kullanmakta haklıdır. 

Muhterem arkadaşlar, nihayet Petrol Ka
nunu gelir. Çıkarlar «Prensip meselesi, parti 
programı meselesi, şu meselesi, bu meselesi» 
derler. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partisinin yap
tığı birçok işler üzerinde pek çok ağır tenkid-
ler yapılabilir, fakat asıl tenkid edilecek ta- j 
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rafları, yapmadıklarıdır. Yani rübu asır içinde 
memleketi imkânlardan mahrum bırakmaları 
mütemadiyen fırsatları fevtetmeleridir. Petrol 
onlardan birisidir. 

Cemal Kesit Eyüboğlu arkadaşımız, 20 sene
yi hafifçe geçiriyorlar, «İcraatımız 1933 te baş
ladı ,1938 de Ramanı bulduk, ondan sonra da 
harb senesi geldi.» diyorlar. 

Dedikleri 1933 ten 1953 hattâ 1954 e kadar-
ki 21 senenin hikâyesi. Itapkâr olarak bize di
yor ki : «Siz diyor, iktidara geldiğinizden beri 
ne yaptınız? Yalnız petrol kanununu getirdi
niz. Petrolü, rafineriyi biz koyduk ortaya.» On
ların 20 - 30 senede sarfettiklerini biz bir ka
lemde sarf ettik. Daha ne yapsaydık arkadaşlar? 
Ondan sonra, bütün mukavemetleri bertaraf 
etmek için, milletin vicdanında meknuz vatan
perverlikten kuvvet alarak kemali cesarette, 
Meclis huzuruna Petrol Kanununu getirdik ar
kadaşlar! (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar). 

20 senede bir Raman bulundu. Tasfiyehane
nin temelini ne zaman atacakları belli değil. 
Ramandan başka bu imkânlarla toprak altında 
bulunan servetlerimizi işletmek için 20 - 30 se
ne beklenecek mi, beklenmiyecek mi? Belli de
ğil. Bütün bunlar petrolün ne derecelerde hu
susiyeti olduğunu gösterir. Petrolün, çimento 
fabrikası ve baraj yapmak gibi, traktör getir
mek gibi bütün iktisadi hamlelerde apayrı bir 
hususiyeti olduğunu bilir. Bu apayrı bir şeydir. 
Beynelmilel teessüs etmiş formüllerin, örnek 
mukavelelerin, örnek anlaşmaların mevcudiye
ti cümlece malûmdur. Bunların hepsi malûm iken 
(petrol rezaleti) ne demektir?. Hayır arkadaş
lar, petrol gibi çok hayati ve ehemmiyetli bir 
meseleyi vatanperver bir iktidar ele almıştır, 
mesele budur. Ortada ,bir petrol rezaleti değil, 
bir neşriyat rezaleti vardır arkadaşlar! (Soldan 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar eğer 
bu arkadaşlar, bu kürsüye gelipte memleketin 
büyük veya orta derecedeki millî meselelerinde 
iktisadi, siyasi, askerî meselelerinde «şu nokta
da iktidar doğru yürümüştür» diye hakikati 
teslim ve kabul etmenin bir tek örneğini vermiş 
olsalardı bugün petrol hakkında söylediklerine 
ve yazdıklarına bir dereceye kadar semü itibar 
etmek mümkün olabilirdi. Fakat falan parti re
isinin, falan adamın; falan parti mensubunun 
şurada kalkıp da şunu yapmış olması partizan-
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lık değildir, asıl partizanlık buradadır. Dört se
ne içinde hiç de Allah indinde, vatandaş nezdin-
de makbul olacak bir hareketimiz sebketmemiş 
midir?. Bunların birisi dahi mazharı takdirleri 
olmamıştır. İşte korkunç, dehşetli partizanlık 
burada yatmakta değil midir?. «İktidar şunu 
yapmıştır; lanet olsun. Neresinden bulup kötü-
lesek; bir yığın balçık atsak da şu güzel eseri 
nasıl kötülesek» mevzuu içinde kıvrandıkları 
ihtirasın ana kaynağını teşkil etmektedir. (Sol
dan bravo sesleri) Memleket için korkunç, mem
leket için felâketli olan işte asıl bundan ibaret
tir. 

Sevgili arkadaşlarım, bu memlekette dört se
ne içinde görülmemiş hamleler yapılmaktadır. 
Ne yaparsa yapsınlar, bütün sathı vatanda D. P. 
iktidarının temellerini atmış olduğu, inşa etmiş 
olduğu eserleri kazıyıp atamıyacaklardır. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) Bir de kalkmışlar, 
bütün ihmallerinin vatan sathına yayılmış man
zarası ile kendilerini müdafaa etmektedirler. 

Muhterem ve sevgili arkadaşlarım, size söy-
liveyim, bir Seyhan Barajı muazzam bir iştir 
diye memlekette çalkandı, bir Sarıyar Barajı 
senelerce bir hikâye olarak devam etti. Habe
riniz yoktur belki, arz edeyim : Seyhan ve Sarı
yar barajlarından daha mühim iki tanesi bu ayın 
içinde ihale edilmek üzeredir. (Soldan bravo ses
leri) Memleket bunları lemhai basarda tahakkuk 
ettirecek hale gelmiştir. (Soldan, şiddetli alkış
lar.) 

Sevgili rkadaşlarım, 70 milyon liralık Mer
sin Limanı bir ayın içinde ihale edilmek üzere
dir. Daha dün Soma Termik Santralini ihale 
ettik. Havai elektrik hatlarının 50 - 60 milyon 
lira tutan ihalesini .biliyorsunuz. Bugünlerde bir 
kısmı daha ihale edilmek üzeredir. (Soldan al
kışlar) 

izmir Limanı derdesti ihaledir. (Soldan şid
detli alkışlar). Silolar. Şu andan itibaren bu 
devredeki iktidarımızın bakiyesi olan 40 - 50 
gün içinde 6 - 7 yüz milyon liralık ihalenin ari
fesinde bulunuyoruz. Sadece bu 50 - 60 gün 
içindeki işlerimiz dahi onların dört senelik değil, 
seneler ve seneler süren iktidarlarının yaptığı iş
lerin kat kat üstündedir ve gölgede bırakacak 
derecededir. (Soldan şiddetli ve sürekli alkış
lar.) 

Bunların hiçbiri hakkında bir takcjjr yok. 
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I Kalkarlar, gelirler derler ki : Kredi enfalsiyo-

nu vardır. O neymiş Q?.İkrazat yekûnu üç mil
yarı geçmiş. Halbuki biz, bankalarımızın ikraz 
kabiliyet ve imkânlarının iki milyarın çok üs
tünde, üç buçuk milyara çıkmış olmasını büyük 
iftihar mevzuu olarak huzurunuza getirmiştik. 

Bir de bakıyoruz buna kredi enflâsyonu di
yorlar. İddiaları hangi ilmî esasa istinat ediyor. 
İlmî bir tetkikte bulunmuşlar mıdır? . 

Bir taraftan bankalardaki mevduat artmış, 
ne kadar artmış, yüzde 180 artmış. Banka kre
di hacmi üç buçuk milyarı geçmiş, o da artmış, 
yüzde 160 artmış. Bankalara yatırılan mevduat 
ile açılan kredi arasında muazzam fark vardır. 
Tenkidettikleri kredi enflâsyonu bu mu? Bu ar
tışı, bu artış nispetini kredi artışının aleyhinde 
olarak mı cereyan etmiş görüyorlar? 

Bütün bunları tetkik etmeden karşımıza çı
karlar, «üç buçuk milyara niçin çıkar» derler. 
Yani sizin dediğiniz gibi kendi yağımızla cazır 
cazır rubu asır kavrulduğumuz gibi, bundan 
sonra da kavrulalım mı? (Soldan bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bizim programımız da 
Devletçi imiş, şu imiş, bu 'imiş.. Program mad
delerinin umumi ifadeleri bir yana, Demokrat 
Parti iktidarının ve demokrasinin iktisadi ve 
malî tutumu ve prensipleriyle ve tatbikatı ile 
geçmiş devirlerde tatbika konulmuş olan iktisadi 
ve malî programın ve anlayışın bariz farkı or
tadadır. Ondan sonra çok sevgili Cemal Eyü-
boğlu arkadaşım bizim programımızın bu petrol 
kanun tasarısı mevzuunda ne şeekilde tefsir 
edilmesi, ne şekilde telif edilmesi lâzımgeleceği 
hususunu lütfetsinler, bizim grupumuza bırak
sınlar. (Soldan gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, doğru iş yapan, hu
lus ile çalışan insanların inanışlarını, içimizde 
en derin bir şekilde duyarak bu Petrol Kanunu 
tasarısını- yüksek huzurunuza getirdik ve bunun
la büyük bir millî menfaati tahakkuk ettirme 
yoluna girmiş olduğumuza iman etmiş bulunuyo
ruz. Sizin de bunu desteklemenizi rica ederken 
rahat rahat, gönül huzuru ile buna rey verebile
cek vaziyette bulunduklarını muhalif arkadaşla
rımıza ifade ederim.. 

Ondan sonra şurasını söylemek lâzımdır, ec
nebiyi bir taraftan tehdit ediyorlar, «ne hakla 
gelirsin, yarın iktidara biz geçersek ne olur?» 

1 Diyorlar. Ne olur : 
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Muhterem arkadaşlar, ne olursa olsun, ge- ; 

çer mi geçmez mi, bilemeyiz, fakat bu tehdit 
neden geliyor? Muhterem arkadaşlar, Farzımuhal, 
farzımuhal ve farzımuhal, iktidara geçmiş olsalar 
dahi yine eskisi gibi bir millî şefin iki dudağının 
arasından çıkacak sözler mi memlekette tatbik 
sahası bulacaktır arkadaşlar? (Soldan «Asla, 
asla» sesleri, alkışlar) Hayır arkadaşlar, o gün
lerin akşam namazı çoktan kılındı. (Soldan* 
bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Elfcette bunun 
üzerine, tabakatülarz gibi, birçok tabakalar 
serpildi. O devirler bir daha ortaya çıkamaz. 
Bir serbest matbuat, muhalefet matbuatı ve hür 
müesseseler daim ayakta ve isler halde kala
caktır. Farzımuhal, farzımuhal; biz muhalefe
te geçersek, burada değil miyiz arkadaşlar? 
eskisi gibi mi yapacaklar? O zaman bile 3 kişi, 
beş kişi, on beş kişi karşılarına dikildik ve 
kendilerini nasıl yola getirmeyi bildik. Artık 
bundan sonra bu memlekette demokrasi pren
sipleri kemaliyle tatbika başlanmıştır. Bunu 
kendileri iktidara gelseler de, «biz şöyle yapa
cağız, böyle yapacağız» diye, ne içte ne de dış
ta hiç kimseyi tehdidetmeye kimsenin hakkı 
yoktur! (Soldan bravo sesleri ve alkışlar).. 
Maziden, meçhule poliçe çekme âdet ve itiya
dından artık vazgeçsinler. (Alkışlar). 

Muhterem arkadalar, şu noktayı da buradan, 
bu kürsüden, açık olarak ifade etmek isterim 
ki; B. M. Merlisinin yaptığı kanunlar, kanun 
olmanın bütün kuvvetini taşır. Kendileri farzı
muhal iktidara geçecek olurlarsa, bizim iktida
rımızın yapmış olduğu kanunlardan daha iyi, 
daha kuvvetli bir kanun yapacak değillerdir. 
Onun içindir ki gerek içte, gerekse dışta tu 
nun böyle bilinmesi lâzımdır. Ve memlekette 
bugün hiçbir tehlike mevzuubahis değildir, Bü
yük Millet Meclisi meşru haklarını kullanmak 
meşru iradesini kanun haline getirmek suretiy-
Je kararlar almaktadır. Bu kararları almak 
kendi salâhiyeti dahilindedir. Eski Büyük Mil
let Meclisleri gibi, yapma, oyuncak, devşirme 
bir Büyük Millet Meclisi değildir; 60 - 70 bin 
sandığın tadadından çıkmış bir meşruiyeti mut-
lakaya sahiptir. Bu itibarla meşru t i r Büyük 
Millet Meclisi olarak meşru bir Anayasayı tat
bik etmekte olmanın bütün meşruiyetiyle ka
rarlar almaktadır. ı 

Ben, sadece şimdiye kadar yapılan nâbeca 
hücumlara cevap vermek üzere huzurunuzu bu 
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kadarcık tasdi etmekle iktifa edeceğim. Asıl ya
pılan tenkidlere karşılık olarak arkadaşlarım 
mütalâa ve cevaplarını huzurunuzda arz edecek
lerdi*. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Biraz da 
Orman Kanunundan behset. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Arkadaşlarım, huzurunuzdan ayrılırken 
bu gibi müşevveş mânaya gelecek sözlerle bu 
memleketin ardına kadar açılmakta olan ikbal 
kapılarını tereddüdün şaibesi, evhamı altında 
ve tereddüdün rehavete sevk edici yolları üze
rine konuşmasınlar, Büyük Millet Meclisinin 
vaktü saatini beraberce bu memleketin ikbali
ne müessir işlerin görüşülmesine sarfetmekte 
bize yardımcı kalsınlar. (Soldan bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). 

İŞLETMELER VEKİLİ SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, ben arkadaşımız Cemal 
Reşit Eyüboğlu 'nun bilhassa tasarının iki nokta
sına yönelttiği tenkidlerine cevap vereceğim : 

Birinci noktası, bilhassa ikinci maddeye daya
narak, Devletin her türlü petrol işlerinden elini 
ayağını çektiği ve mevcut olan petrol üzerindeki 
çalışmalarından tamamen uzaklaştığı şeklindeki 
ifadesini, bir meselede üzerinde günlerce uğraş
tığımız beraberce 'encümende çalışmış in
sanlar sıfatiyle nasıl gözümüze baka ba
ka tekrar ettiğini, burada hayretle ifade 
etmek mecburiyetindeyim Çünkü birinci ve ikinci 
maddenin bütün sarahatma rağmen kendileri de 
yakından biliyorlar, 121 nci madde hükümlerine 
göre Devlet şimdiye kadar kendi imkânlarımızla 
bulduğumuz petrollerin imtiyazına sahip ola
rak kalmaktadır. Bu şirket ayrıca Yüksek Huzu
runuza sevk edilmiş olan ve encümence ittifakla 
kabul edilmiş olan bir kanun lâyihasiyle tesis 
edilecek (Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı) va
sıtası ile işletilecektir. Ve yine Maden Arama ve 
Tetkik Enstitüsü tarafından aranan sahalarda 
aramalar yapmak, işletmeler açmak imtiyazı ta
mamen bu şirkete tanınmış bulunmktadır. 

Bu şirket hususi teşebbüsle, ecnebi şirketlerle, 
ayrıca Devlet İktisadi Teşekkülleriyle birleşerek 
yeni şirketler kurmak hakkına da sahip bulun
maktadır. 

Yine Devlet buna benzer, ayrıca şirketler 
kurmak hakkını 121 nci maddenin 4 ncü fıkra-
siyle kendine bırakmış bulunmaktadır. Bu kadar 
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sarih hükümler karşısında, Devletin bunlardan 
tamamen elini çektiği, bulunmuş petroller üze
rindeki haklarımızı bırakmış olduğu, eşit haklara 
sahip olmadığı hakkındaki iddia tamamen yer
sizdir. Bunu kendileri de bilirler. 

Şunu da ifade edeyim: Programlarına daya
narak yaptığı iddianın arkasından diyorlar ki, 
biz bu gibi şirketlere müsavi haklar tanırız. Bu
gün 121 nci maddeye dayanarak bugüne kadar 
aranmış, bulunmuş petroller üzerinde bu şirketin 
tercih ve imtiyaz hakkını tanımakla beraber di
ğer sahalarda Devletin elindeki rejserv haklar 
üzerinde arama yapmayı, işletmek rakkmı tale-
betmeyi, diğer şirketlerle müsavi haklar dâhilin
de çalışmak hakkını tanımış bulunmaktayız. 

Bu kadar sarih hükümler karşısında nasıl 
olur da buraya gelip Devlet tamamen bunların 
üzerinden elini çekmiştir, şeklinde bir iddiayı 
ileri sürebilir. Ben bunu hayretle karşılamak 
mecburiyetindeyim. , 

İkinci iddiaya gelince; bizler mevcut re
zerve göre yaptığımız hesaplarla bundan böy
le memleketimizin 240 bin ton, imkânlarına gö
re, eğer bundan evvelki 20 senede yapılan ça
lışmaları, Raman'da ve Garzan'da petrol bu
lunduğuna göre, dörtte bir nispetinde kısa bir 
zamana sığdırıyorsak, yani 20 senelik gayret
leri 5 senede yapacağımızı tasavvur etsek, ka
bul ettiğimiz senelik 4 milyon tonluk istihsale 
ulaşabilmek için yine 120 sene beklememiz ve 
bir milyar 200 milyon lira sarfetmemiz ieabet-
mektedir. Çünkü bizim kuyularımız günde 
100-150 ton ham petrol verdiği halde civar 
memleketlerdeki kuyulardan 10 bin ton istih
sal yapılmaktadır. 

Kaldı ki, arkadaşımız şöyle bir söz de söy
lemektedir; bu tempo bu ölçü, bu kıstas an
cak onların dört senelerine ait çalışma kısta
sıdır. Eğer Halk Partisinin yaptığı gayretler
le bizim bu son dört senelik gayretlerimiz ara
sında bir muakyese, bir hesap yapılmış olsay
dı netice bunu bulmıyacaktı, gibi bir telmihte 
bulundular. 

1935 ten 1940 yılına kadar, onların devrin
de yapılmış olan arama sondajlarının miktarı 
ile bunun için sarfedilen paraları, bir de bi
zim 1950 den bu yana yaptığımız sondajlarla 
sarfettiğimiz paraların miktarını sizlere arz 
edip takdirini Yüksek Heyetinize bırakacağım. 

3935 den 1950 ye kadar bütün bu devrede 
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onlar tarafından yapılmış olan bütün sondaj
ları 29 326 metredir. Halbuki bizim 1950 den 
1953 sonuna kadar yaptığımız arama sondajla
rının miktarı 38 bin metredir. Yani onlardan as
gari on bin metre daha ileri gitmiş vaziyette
yiz. 1935 ten 1949 a kadar; sarf ettikleri para
nın miktarı 29 320 000 liradan ibaret bulun
maktadır. Bizim 1950 yılından 1954 dâhil ol
mak üzere bu hususta sarfettiğimiz ve edeceği
miz paraların miktarı 85 066 000 liraya yüksel
miştir. Onların o kadar müddet içinde sarfet-
tikleri miktarın karşısında bizim üç yılda yap
tığımız % 300 e yakın bulunmaktadır. Şu hal
de arkadaşımızın ne kanun tasarısı üzerinde 
ileriye sürdüğü biraz evvelki mütalâası ve ne 
de bu müddet içinde ağır tempolu bir yürü
yüşü telmih etmesi katiyen yerinde değildir. 

Buna rağmen Türk Milletinin serbest irade
sine dayanarak teşekkül etmiş bulunan B. M. 
Meclisinin çıkarmış olduğu kanunlara hürmet 
edileceğini ifade etmesi karşısında; bu, hukuk 
rejimimizin temeli, demokrasinin esası olarak 
bir bedahat da olsa, kendisine teşekkür ede
rim. (Soldan alkışlar). 

REİS — C. H. Partisi Grupu adına Faik 
Ahmed Barutçu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Tralbzon) — 
Muhterem arkadaşlar, sayın Men'deres arka-
daşımrzın... 

•BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Dinlemedin ki birader. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Konuşmanızı kısmen içerdeki hoparlörden ve 
mütebakisini de buradan dinledim. 

Menderes arkadaşım izin mevzuu kendi saha
sının dışına çıkaran sözleridir ki beni söz alma
ya sevk etmiştir. 

Aziz arkadaşlar, huzurunuza gelen tasarı 
petrol kanunu tasarısıdır. Bu konuda grubu
muz adına arkadaşımız Eyüboğ'lu prensip gö
rüşlerimizi ifade etmiştir. Bizim programımıza 
göre petrol işletmesi, devleti ilgilendiren bir 
sahadır. Bununla beraber hususi teşebbüsle or
taklık esasını da programımız kabul etmiştir. 
Bu, hususi teşebbüs millî hususi teşebbüs ola
bilir, ecnebi hususi teşdbbüs olabilir. Sizin ge
tirdiğiniz tasarının istinadettiği prensip ise bi
zim parti programımızın arz ettiğimiz ana pren
sip ile tearuz halinde olduğu için bu kanun ta-
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sarısına prensip itibariyle muhalefetimizi be
yan etmekteyiz. 

Bu bir prensip muhalefeti olacak gayet ye
rinde ve mâkul karşılanmak lâzımgelir. Sayın 
Başbakan, bizim, bu prensip muhalefetimizi bir 
mebde ve mesnet ittihaz ederek muhalefetimize 
fazla dolgunlukla bir yaylım ateşi açmışlardır. 

Gerçi muhalefet her yerde iktidar için bir 
cenderedir. Fakat görüyoruz ki bizim muhale
fetimiz iktidar için çok ağır bir cendere tesiri 
yapmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; bir esaslı noktayı karşı
lıklı olarak göz önünde bulundurmak iktiza 
eder. iktidarı elde eden parti dört sene müd-
defe mîlletçe beğenilen kendi program ve pren
sipleri dâhilinde memleketi idare etmek hak
kını haizdir. Buna mukabil iktidarında kabul 
edeceği muhalefetin serbest murakabe hakkı
dır. muhalefet iktidarı körlükle takiibetmek 
mecburiyet ve mükellefiyetinde olmadığı gibi. 
bilinmesi gereken odur ki : Muhalefet, iktidarı 
medih için malzeme toplamak mecburiyetinde 
de değildir. 

Bütün demokrat memleketlerde bu müna
kaşalar, mücadeleler ve tatbikat gösterir ki mu
halefetin vazifesi tenkit için malzeme topla
maktır. îktidar bu tenkitlerden dolayı muhale
fete mânası olmıyan hücumlar yerine fikir ve 
prensip istikametinden asla şaşmıya.rak cevap 
vermeyi bilmelidir. 

Karşılıklı vezifelerin hududu üzerinde kala
rak yapılacak fikir münakaşa ve mücadelesi 
sayesindedir ki bu rejim feyzini ve meyvalan-
nı verir. 

Senin her filü hareketin hakkında, ben fi
kirlerimi ve tenkitlerimi söyliveceğim, iki ta
rafında söyledikleri bu akşamki radyolda... (Yo, 
öyle şey yok sesleri, gürültüler) Müsaade edin 
de Başbakanın verdiği vesileden istifade ede
rek bilmukabele bizde iktidar hakkındaki ten
kit ve haklı serzenişlerimizi ifade edelim. Ma
dalyanın bir de ters tarafı vardır... 

Muhalefet de, iktidarın aksiyonlarına karşı 
kendi fikirlerini ve tenkidlerini bu kürsüden tam 
bir serbesti ile beyan edecek ve bu fikirler res
mî yayın vasıtalariyle müsavi derecede umumi 
efkâra intikal ettirilecek ki neticede onun ha
kemliğine müracaat edilebilsin. Burada müna
kaşa ile dâva kazanılmaz. (Soldan, gürültüler). 
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j REİS — Müsaade buyurun, hatibin konuş

masını karşılamayın. 
FAÎK ATTMED BARUTÇU (Devamla) — 

Hattâ dört yüz küsur sandalyesi olan bir ekse
riyet partisinin istediği kararı, aded ekseriyeti
ne istinadetmek suretiyle, alması mümkündür. 
Bu, demokratik bir tarzdir, bir şey demiyoruz. 
Anti demokratik olan cihet tenkidimizin müsa
maha ile karşılanarak sesimizin iktidarın kul
landığı devlet vasıtalariyle, memlekette duyu
rulmasına meydan vermemeye, yarınki büyük 
maçı seyrederek hakemliğini yapacak olan mil
lete müsavi şekilde intikal ettirmemeye çalış
maktır. Demokratik olmıyan bu kabil hareket
lerinizi tenkid ediyoruz. (Gülüşmeler) 

Muhalefette iken çok şirindiniz, gayet cazip
tiniz, (Alkışlar ve gülüşmeler) 

ITÂMlD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Şimdi 
siz de öyle oldunuz.... 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muha
lefette iken, asildik de... 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Millet 
Partisiyle birleştiniz, buna ne diyelim?. 

REİS — Hüseyin Bey, muhavere şekline dö
küp hatibin sözünü kesmeyin rica ederim. (Gü
lüşmeler), (Gürültüler). 

FAÎK ATTMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ben sabırlı adamım, siz gürültüyü kesinceye 
kadar beklerim. 

REİS — Siz devam buyurun, rica ederim ar
kadaşlar, karşılıklı konuşmayınız. 

Buyurun siz devam edin. 
FAİK ATTMED BARUTÇU (Devamla) — 

Fakat iktidara geldikten sonra rüyet tarzınız 
çok değişmiştir (Misal sesleri) Ben objektif ko
nuşuyorum, en aktüel misali veriyorum : Muha
lefette diyordunuz ki : Bir memlekette radyo
nun... (Soldan gürültüler) Başbakan söylerken 
sesiniz çıkmıyor. Mevzu petrol işidir. Başbakan 
mevzuun dışına çıkınca ses çıkmaz. Bizim cevap
larımız müdahaleyi tahrik eyler.. 

REÎS — Lütfen sadet dâhilinde konuşunuz. 
FAİK AIIMED BARUTÇU (Devamla) — 

Sadet yalnız bir taraf için değildir. Riyaset bu 
kürsüde her bir âzanm hakkını müsavi derece
de koruyacaktır. İktidar Şefi için kabul ettiği
niz sadedin içindeyim. Burada konuşan Başba
kanın söylediklerine cevap veriyorum, (Gürül-

I tüler) Ekseriyet partisi başkanı konuşuyor, mu-
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(halefet cevap veriyor. Ekseriyet bu defa gürültü 
ile muhalefetin konuşmasına müsaade etmiyor. 

RElS — Rica ederim, siz fikrinizi söyleyin. 
Karşılıklı konuşmayın rica ederim. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şüphe yok fikirlerimi söyliyeceğim, imkân 

bulmaya çalışıyorum. 
REİS — Siz fikrinizi teselsül ettirmek sure

tiyle konuşunuz, ben arkadaşları sustururum. 
Rica ederim. (Bravo sesleri) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ben de o zaman teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, radyoda konuşma hürriyeti.. (Gü
rültüler, sadede sesleri) Bana nefes tüketmek is
tiyorsanız. Bu bana zulüm olur. Benim yükselen 
gürültülerin üstüne çıkacak kadar nefesim yok. 
Lütfedin, yahut bu bahiste size söz yok, deyin, 
mesele kalmaz. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, (bunlar demokratik o'lmıyan tat
bikatı düzeltmeye yanaşmak niyetine delâlet 
etmez. Radyodan 'bahsedilmesine tahammül 
dahi edilmemektedir. 

Tenkid hakkının gördüğü bu muka(bele iyi 
işaret sayılmaz. 

Aziz arkadaşlar, Başbakan Kore meselesin
de de karşımıza çıktınız, dediler. (Misal, mi
sal sesleri) 

Kore meselesinde muhalefetimizin söyle
dikleri açıktır. Meclis ve memleket huzurunda 
sarih olarak ifade edilmiş olan bir noktai na
zardır. 

Biz, Hükümetin Büyük Millet Meclisi ile it
tisal 'zihniyeti içinde olmamasını tekid ettik, 
ediyoruz ve daima tenkid edeceğiz. Biz, bu 
kararı usul noktasından haklı olarak tenkid 
ettik. 

Demokratik anlayışa .gelmek lâzımdır. Dış 
politikada, iktidarın, Meclisi ve muhalefeti yal
nız neticelerden haberdar etmesi parlâmentolu 
rejimin metodu değildir. Muhalefetin tenkid 
hakkını ve murakabe hürriyetini burada kabul 
etmezseniz, nerede kabul edeceksiniz? (Gülüş
meler) 

Muhalefetteki zihniyetiniz bu değildi, mu
halefetteki hareket tarzınız bu değildi. Deği
şen bu zihniyet ve rüyet tarzmızdır ki, tenkid 
mevzuumuzdur ve nihayet iktidarın körlükle 
takibi muhalefetten istenemez. Bilinmesi lâ-
zımıgelen mesele de bundan ibarettir. (Sağdan 
alkışlar) 
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[ REÎS — Başvekil Adnan Menderes. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım; Faik Ahmed 
Beyin mütalâaları ibir mihver etrafında diön-
nıüş dolaşmış ive o mihver etrafından asla uzak-
laştiıamıştır. Faik Ahmed Bey nihayet Mecli
sin dağılmasına üç, beş gün kalarak, İbir beşa
ret haberi mahiyetinde olmak üzere, Demok
rat Parti iktidarının kendi programı dâhilinde 
memleketi idare hakkına sahip bulunduğunun 
Halk Partisi Meclis Grupunca tasdik ve kabul 
edilmekte olduğunu ifade etmiş bulunmaktadır. 
(Alkışlar) 

Buna mukabil iktidar partisinin de muhale
fete hak tanıması, muhalefetin istediği gibi 
tenkid yapmak hakkının iktidarca tanınmış ol
ması lâzıımıgeldiğmi ifade ediyor. Mesele 
bu kadar basit, iki kere iki dört eder gibi ba
sit, bir mütearifeden ibaret. 

Bütün sözlerinin aslı esası bunun etrafında 
cereyan etmiştir. Ve muhalefetin tenkid hak
kına sahib olmadığını, radyonun kullanılması 
tarzındaki misalle teyidetmeye uğraşmıştır. 
Bir defa değil, saydım 12 defa radyonun taraf
sız olmadığından bahsetmiştir. Bu Devlet rad
yosu mevzuu bugün muhalefetin ağzında ilk 
ve son antidemokratik mevzu ve tatfbikat olimak 
üzere çiğnene çiğnene o hale gelmiştir ki, Dev
let radyosu kelimesi telâffuz edilir edilmez 
derhal sizler de gayriihtiyari hep birlikte gül
meye başlıyorsunuz. 

ıMuhterem arkadaşlar, insan hakikaten ib-
retâmiz olduğu t a d a r teessür verici, teessür 
verici olduğu Ikadar ifbretâmiz bir hâdise 'kar
şısında olduğunu kabul etmekten kendisini ala
mıyor. Radyonun kullanılması tarzı, usulü ve 
bunun etrafındaki kanunlar, ıo ikanunıların ya
pılması ve tatbikatı tamamiyle kendilerinin za
manımda tesbit edilmiş ve öylece idare edilmiş
tir. Zannediyorum Faik Abmed Barutçu Baş
vekil Muavini idi, iktidardan düştüğü zaman... 
öyle mi idi? (Nihad Erim'di sesleri). Başkası 
idi, evet. Ama Faiık Ahmed Barutçu o günkü 
radyonun 'kullanılması tarzına katiyen itiraz 
etmedi ve o zaman dedi İki : «Radyo Devlet 
vasıtası, Devletin icra vasıtası olan Hükümet 
tarafından ku'Hanıliır; Devlet radyosu başkası 
tarafından (kullanılamaz.» Muhterem ar&adaş-

I lar, belki pek nadir istisnalar mevcuttur, fakat 
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bu istisna bertaraf edilmek şartiyle Devlet 
Radyosu Hükümetin sözünü memlekete akset
tirmek yolunda çalışacağını ve bunu bir hak 
olarak kabul ettiğimizi kendisine bir defa da
ha izah edeyim. 

'Millet karşısında muhalefetle iktidarın mü
savi haklara sahip olmadığını iddia etmek hiç
bir *sas ve mantıka istkıadetmez; bunu ken
disine açık olarak ifade etmek mecburiyetinde
yim. Bizim muhalefette 'bulunduğumuz zaman
larda iktidarın tagallüp ve tecebbürü o derece
de idi ki mücadele etmek değil, nefes almakta 
dahi müşkülât çekiyorduk. 

Faik Ahmed 'Barutçu, her yerde muhale
fet iktidar için «bir cenderedir, dedi. Fakat 
kendileri kemali afiyetle yirmi beş sene ikti
darda kaldılar ve muhalefetin bir cendere ol
duğu hakikatini anlıyabilmelerine fırsat verme
mek için 'bütün kuvvetleriyle mâni olmaya ça-
'lıştılar. Muhalefetin iktidar için bir cendere 
değil, iktidarın muhalefet için nasıl bir belâ 
•kesilmiş olduğunu bıraksınlar Demokrat Parti 
milletvekilleri ortaya koysun. Dört senelik mu
halefetimiz zamanında çekmediğimiz kalmamış
tır. Bunu Faik Ahmed Barutçu'nun kemaline 
ve tarafsızlığına asla yakıştıramadım. Bildiği 
hakikati arın tam aksini söylemesinin hakika
ten biraz gülünç olduğunu ifade etmek mecbu
riyetindeyim. Kemali teessürle söylüyorum ki, 
bir taraftan gülmek ihtiyacı ile, bir taraftan da 
teessüre kendimi kaptırmış olaraik kendisini 
dinlemekteyim. Faik Ahmed Barutçu Demok
rat Parti iktidara geldikten sonra noktai na
zarının değiştiğini ifade etti. Kendi partile
rinin iktidardan düşer düşmez nasıl 180 dere
celik bir çark yaptığını, nasıl aşırı derecede 
hürriyetperver kesildiğini, biliyoruz. Asıl hü
viyetlerini nasıil gizlemeye çalıştıklarını 'bura
da ifade etmek, birçok delilleri ortaya koymak 
hakikaten lüzumsuzdur. 

'Muhterem arkadaşlarım, demokratik bir ni
zam tesis için ne ki arzu ediyorlar idiyse 'bun
ların hepsini yerine getirmek, hattâ milletin 
minnetini isticlâ'betmek kendileri için o kadar 
kolaydı ki, bunların yapılmamış olmasından do
layı izhari teessüfle bize hücum etmelerini cid
den mânâsız bulmaktayım. Hakikaten soruyo
rum kendilerine; bu derece hakikatları tahrif 
etmek, bu derecede iki yüzlü konuşmak için 
kapıldıkları hırs mebus olmak hırsı mı, iktidar 
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I hırsı mı? Değmez buna arkadaşlar! Faik ah

med Barutçu bu kürsüden yıllar beyıllar sa
vunduğu prensiplerin tam aksini karşımıza 
çıkıp dermeyan ederken, biraz da lâtife edası
na bürünerek; «Biz söyliyeceğiz, siz dinliye-
ceksiniz.» şeklinde işi lâtife edasına boğmaya 
çalışmaktadır. Bunun ciddîye alınmasına im
kân ve ihtimal mevcut değildir. (Soldan al
kışlar) Vaktiyle, kendisinin içinde bulundu
ğu bu parti şöyle söylüyordu : «Efendim, her 
şey tamam, murakabe ileri demokrat mem
leketlerden daha iyi işlemektedir. Eğer bir ek
siğimiz varsa o da Hükümet partisi karşısın
da bir muhalefet partisinin bulunmamasıdır.» 

Muhterem arkadaşlar, gülünçtür, gülünç! 
Dün bunu söyliyen arkadaşlar, bugün karşı
mıza çıkıyor ve neler söylemiyorlar. En gari
bi, bir tenazuru siyasiye olmak üzere bugün 
diyorlar ki, eskisi gibi «Her şey mevcuttur, 
hareketleriniz antidemokratiktir.» deniyor işi 
döndürüp dolaştırıyor, radyonun kullanması
na getiriyor. «Eh, şu radyonun kullanılmasın
da da müsavi olsaydık her şey düzelecekti.» 
diyor. Muhterem arkadaşlar, şurada beş, on 
gün kaldı. Eğer bizi radyoyu partizan hareket
lerimize vasıta kılmış telâkki ederek millet bi
ze teveccühsüzlük gösterirse gelirler iktidara 
ve bugün söylediklerini yerine getirirler. Yal
nız şunu ifade edeyim ki, radyo katiyen ve ka-
tıbeten partizan bir zihniyetle kullanılmamış
tır. Hükümetin icraatını memlekete yayması 
onun bir hakkıdır. Biz hipodromda at koştu-
ruyor değiliz. Yoksa sabahtan akşama kadar 
iki taraf söyliyecek, biri susacak öteki söyli-
yecek, ne olacak?... Bunun en iyisi buraya bir 
mikrofon koyalım, radyolar her zaman açık 
olsun, Faik Ahmed Bey konuşsun, ondan son
ra ben çıkıp konuşayım. Bu nihayet horoz do
ğuşu gibi at koşturur veya pehlivan güreşti
rir gibi devam etsin, sonunda bütün memleke
ti hakem yapalım. Buna imkân var mı? 

Muhterem arkadaşlar, memleket dört se
nede bir hakemlik yapar. Herkes hakemin 
kendi tarafında olduğunu iddia eder, şunu söy
ler, bunu söyler; o lâlüepkemdir. Bu hakem
liği yapacak vatandaşlar on milyondur. Mu
ayyen meselelerde nefsi mütekellim halinde 
onun ne söylediğini bilmeye imkân yoktur ki... 

Sonra arkadaşlar, bütün fikirlerin neşir va-
' sıtası radyodan ibaret değildir; namütenahi 
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neşir vasıtası vardır.Biz muhalefette iken bir 
tek gazetemiz yoktu, kendilerinin ise memle
ketin her tarafında gazeteleri, propaganda va
sıtaları vardı. Ayrıca ellerindeki radyoları tam 
bir partizan zihniyetle kullanmakta idiler. Rad
yoları yalnız Hükümetin icraatını bildirmek 
için değil, akıllarına ne geldi ise o şekilde kul
lanmakta idiler. Bunlardan bin tane misali or
taya koymak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Halk Partisinin 
elinde, halkevleri namı altında yüz milyonlar 
bulunduğu sırada akıllarına müsavat, adalet 
prensipleri gelmiyordu. Koskoca, büyük bir 
ekseriyet kazanmış olan bugünkü iktidar par
tisinin o zaman bir tek neşir vasıtası dahi 
mevcut değildi. O zaman ellerindeki mahsulü 
gaspolan memleketten bir kısmını verip müsa
vat tesis etmek acaba neden akıllarına gelme
di? (Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, sırası gelmiş iken so
rayım : Kore kararı usule uymuyordu da onun 
için muhalefet ettik diyorlar. Şimdi acaba 
Kore kararma esasında mutabıktık demeye cesa
retleri var mıdır? Bunu bu kürsüye gelsinler, 
söylesinler. Söyledikleri takdirde usullere, esas
lara da ne dereceye kadar muhalif olduklarını 
izaha yetecek vesaikimiz vardır. Yalnız diyorlar 
ki bizim Kore kararma muhalefetimiz Büyük 
Millet Meclisine danışılmadığı içindir. Esasa da 
muhalif olduklarını millet huzurunda söylemiş
lerdir. Başlarında bulunan parti reisleri «Bu 
memleketten bir taburun dahi dışarı çıkarılmış 
olması memleket emniyeti bakımından zararlar 
iras eder» demiştir. Bunun mânası, «Bir kısım 
kuvvetin Kore'ye gönderilmiş olması memleket 
müdafaasını zaıfa uğratmaktadır» demektir. Hal
buki mütemadiyen ısrar edip «Biz sadece Mecli
sin haklarını müdafaa için böyle söylüyoruz, kas-
dımız usuldür» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hakikat böyle değildir. 
Kendi aralarındaki müzakerelerin dahi usule de
ğil esasa sirayet eden bir muhalefet kararma mün
tehi bulunmuş olduğunu benden çok iyi kendisi 
bilir. Ne var? Bir nikap değiştiriyoruz, bir başka 
hüviyet iktisap ediyoruz, baloya giden insanların 
pijama giymeyip frak giymesi gibi âdeta hürriyet 
değiştirerek bu kürsüye gelmiş bulunuyoruz. Asıl 
mucibi teessür olan nokta budur arkadaşlar. Şu
radan ayrılacak zaman olarak etde ne kaldı? 
Memleket namına en fena neticelere müntehi ola-
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eak, demokrasimizi soysuzlaştıraeak vaziyeti der-

| ku teyakkun etmek lâzımdır. Böyle politika ol
maz arkadaşlar, inanmadığımız şeyleri buradan 

i söylemek politikacılık değildir. Mütemadiyen yap
tıkları bundan.ibarettir. Büyük bir acı ile sızı ile 
bir kısım insanlar bizim Halk Partisine lâyık 

i olan savletle savlet etmemiş olduğumuzu söyle
diler. Demokrat Partiyi muvazaa ile itham etti
ler. Bize Halk Partisinin bağlı olduğu inkilâpları 
yok etm'eye azmetmiş insanlar dediler, mürteci 
dediler. 

Bu memleket için en tehlikeli unsur olan geri 
kuvvetlere inanmıyorlar, gayrimeşru her vasıta-

I yi kullanma pahasına da olsa iktidara gelmek 
I için beraber hareket etmek üzere karar alıyorlar. 

Bu; kitapsızlığın, akidesizliğin tâ kendisi de
ğil de nedir arkadaşlar? (Soldan şiddetli alkışlar, 

I bravo sesleri) İşin tuhafı bunun millet huzurunda 
bir kuvvte teşkil edeceğine inanıyorlar. 

Bunlar şu, şu, şu.. Bunlar ayrı hüviyette in
sanlar. Bunlar aynı kafilenin içinde nasıl bulu-

I nabilir? Eğer onların sözlerine itimat etmek lâ-
zımgelseydi, bu kafile bu heyetiyle ortaya çık
maz demiyecek mi rey sahibi vatandaş? Elbette ki 
bunu söyliyecektir. 

Sözlerimin buralara kadar gelmesi, bu siya
si iki yüzlülüğün nerelere kadar sirayet etmiş 
olduğunu ve siyasi hayatımızın, siyasi mücadele
mizin ne derecelere kadar soysuzlaşmak istidadı
nı göstermekte bulunduğunu açıkça ortaya koy
mak içindir. 

Muhterem Barutçu arkadaşım beni bilir, ben 
de Barutçu'yu çok iyi bilirim. Gelmiş, geçmiş 
hâdiselerin mahiyetini birbirimize anlatmaya ih
tiyacımız yoktur. Fakat Allah ve lillah rızası 
için şu noktaya geldikten sonra artık kabul et
sinler ki, çok ileri gitmiş memleketlerde dahi de
mokrasinin bu derecesi yoktur. Yani nispet yap
tığımız zaman, çok ileri gitmiş memleketlerle mu
kayese yaptığımız zaman bâzı bakımlardan kı
sıntı mahiyetinde bâzı noktalar olmakla beraber, 
bizdeki hürriyet havasının ne kadar geniş oldu
ğunu kendisi de bilir. Eğer altı sene evvel ken
disine biz, memleketin şu dereceye gelmesini is
tiyoruz deseydik bunu tasavvur bile etmiyeceği-
ne ve bunu şiddetle reddetme yoluna gideceğin
de eminim. 

Şimdi buraya geliyor, «hürriyet yoktur» di
yor. îşin feci olan tarafı budur. Sizdeki bu mer-
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tebe hürriyet aşkı irsi midir ve acaba valide ta
rafından mı, peder tarafından mı geliyor diye 
insanın soracağı geliyor. (Soldan, bravo sesleri, 
gülüşmeler) 

İnsanın siyaset sahtekârlığını bu kadar ileri 
götürmesi görülmüş, işitilmiş şey değildir. Baş
ka yerlerde muhalefet böyle hareket etmemekte
dir. Bir siyasi teşekkülün bu kadar soysuzlaşı-
ması tehlikesi karşısında içim yanarak mâruzât
ta bulunuyorum. Demek lâzımgelir ki bugün de
mokratik esaslar geniş ölçüde tatbik edilmekte
dir, ama bunun eksiği vardır, bunu tamamlıya-
lım. Fakat b'ir insan kalkar da «bugün memle
kette hürriyet yoktur, dün vardı» derse buna 
kediler güler. Evet hangi hürriyeti bu memle
kete tattırdınız da bugün hürriyetin yokluğun
dan bahsediyorsunuz? Evet bu Demokrat Parti 
çıkmamış olsaydı, Demokrat Partinin etrafında 
Türk Milleti gayret sarfetmemiş olsaydı acaba 
kendiliklerinden bu hürriyetin zerresini memle
kete getirmeye niyet etmişler miydi? Şimdi de 
kalkıp demokrasi dersi veriyorlar. Bu, cidden 
fecidir arkadaşlar. îşi buralara kadar get'irmek, 
bu ayrılık günlerinde doğru olmasa gerektir. 
Gidip gelmemek, gelip de görmemek ver, tekrar 
'karşılıklı bu suretle konuşmamız mümkün ol-
mıya'bilir. Onun için arz ediyorum bütün bun
lar yazıktır, günahtır. Türtk Milletini şaşırtmı-
yalım, demokrasi yoktur diye, hürriyet yok
tur diye, onu (acaba hürriyet ne ola) diye bir 
serabın peşine takar gibi, fbir başka âlemin ol
madık hürriyetlerinin peşine talkmıyalum! (Sol
dan bravo sesleri). 

Bu memlekette vatandaş bütün emniyet ve 
huzuruna sahip değildir demek, acaba hürri
yet ne ola tecessüsünü memlekette yaratmaya 
çalışmak demektir. 

Ne biçim hürriyet arzu ediyorsunuz? Arzu 
ettiğiniz bir radyodan mı ibarettir, bütün me
sele Türkiye'nin bütün dâvaları buraya mı kal
dı? İktisadi meselelerden, bahsederler, dikiş 
iğnesinin gözünden Hindistan'ı seyreder gibi 
bütün millî ekonominin namütenahi sahalara 
yayılmış olan bütün problemlerini sadece paha
lılık veya ucuzluk zaviyesinden mütalâa eder
ler. Kaldı ki o noktada da kıstasları tamamen 
yalandır, tamamen yanlıştır. 

Arz ediyorum arkadaşlar; Türk vatandaş
ları 'bilsinler, fiyatlarda 1948 den 1949 a geçer
ken yüzde yirmi tereffü vardı, dört sene zar-
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I fında millî gelir -bir misli arttığı, 'kazançlar 

bir misli arttığı halde katiyen ve katıbeten 
yüzde 10 u geçeceğini ispat edecek bir tek 
adam çıkamaz. 

SAĞDAN BİR SES — Ya, öyle mi? 
ADNAN MENDERES (Devamla) — Evet 

efendim, evet efendim, evet efendim. Rakam 
getirirsiniz inanmazlar, hâdise getirirsiniz inan
mazlar. Devlet rakamları yanlıştır, derler. 

Onu bırakalım. Başka vesikalar namütena
hi doludur. Ve memleketin ikazancı, millî gelir 
bir misli artmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunları 
memlekette her kes biliyor. Her kes biliyor ki 
düne nazaran geniş bir yaşama ferahlığı var
dır. Bu geniş yaşama ferahlığı karşısında bir 

[ geçim zorluğu, bir pahalılık vardır demek su
retiyle memleketi yanlış istikamete sevketmek 
için gayret sarfetmektedirler. 1930, 1931, 1932, 
1933, 1934 ve ilâh... senelerde buğdayın üç ku
ruş olduğu, iki kuruş olduğu, 'bir buçuk ku
ruş olduğu zamanlarda acaba memlekette refah 
mı vardı? 

Muhterem arkadaşlar; zirai mahsulleri ve 
ımahallî istihsalleri değerlendirip çoğaltmak po
litikasını güden bir memlekette pahalılık 
mevzuunu daha ciddî olarak mütalâa etmek 
lâzımgelir. Bunun hangi sebep ve saiklerle 
meydana geldiğini burada samimî ve apaçık: 
olarak söylemek icabeder, 

Sonra, asayiş meselesini ele aldılar. Arka
daşlar, iftiharla söyliyeyim ki bugün Türkiye'
de asayiş, hiçbir tarihte görülımemiş derecede, 
mükemmeldir. Bir zamanlar iddia ediyorlardı; 
Şark silâhlanıyor, Şark silâhlanıyor. Bu şekil-

! de memleketi bir endişeye sevıketmek istemiş
lerdi. 

ıMuhterem arkadaşlar, bu gelmiş, geçmiş 
! mücadelelerin, iddiaların Demokrat Partiye 

karşı yapılmış ıolan hücumlarım hiçbirisinin bu
gün ayakta durmamalkta olduğunu görüyorsu
nuz. 

Sevgili arkadşlarım, İktidar, Demokrat Par-
I ti muhalefetten medih bekleniliyor; buna tenez-
! zül dahi etmez. Bunu prensiplerimizin dışında 

iadd'ederiz. Fakat bizim beklediğimiz medih de
ğil, ancaik ve ancak insaftır. Bu insafı bekle
mekteyiz ve* kendilerine soruyoruz : Kendileri 
bu yapılan neşriyatın doğru olduğuna kani 
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midirler? Tasvibediyorlar mı? Bu kürsüden 
gelip bir defa olsun ifade etsinler. İktidarla 
muhalefetin arasında iyi bir anlaşma münase
beti teessüs etmemiştir, Sebebi : Bu münase
betler aslında zehirlenmiştir de ondan. Bu zeh
rin nerelerden geldiği aşikârken, bunun ber
taraf edilmesi kolay ve mümkünken partizan 
bir zihniyetle, bâzılarını zarara uğratır diye, 
Ibirtakım endişelerle ne parti içinde ve ne de 
dışında. Memleketin istediği tarzda bir anlaşma 
yaratmak imkânını temin etmediler. Kendile
rini de asla beklemedikleri, sevmediklerine, 
vicdanen takbih ve tel'in ettiklerine yüzde yüz 
kaani olduğum o neşriyat hakkında şimdi kal
kıp iki kelime söyliyeeek durumda değildirler. 
tşte parti münasebetlerimizi zehirliyen unsuru 
burada bulmak lâzrmdır. Bu petrol meselesinin 
foir rezalet olmadığını Faik Ahmed Barutçu 
bilmez mi? Vatana geniş ölçüde 'hizmet ettiği
mizi Faik Ahmed Barutçu bilmez mi? Bende 
öyle bir kanaat vardır ki, 'belki bu kanaatimde 
yanılmış olabilirim, (kendimi Faik Ahmed Ba
rutçu 'nun hakiki vicdanına nüfuz etmiş bir 
insan gibi telâkki ediyorum, bu iman bende 
vardır,) Faik Ahmed Barutçu bütün bunları 
Ibilir. Sahneye çıkıp 'başka bir aktörün rolüne 
bürünen insan gibi hakiki inanışlarımızı bir ta
rafa bırakıyoruz, ondan sonra oyun oynar gibi 
hiç benimsemediğimiz bir fikri, bir kanaati 
yaymaya çalışıyoruz. Benim elemli gördüğüm 
mucibi teessür olan nokta budur. Ve nihayet 
bu mücadeleler gide gide sarih konuşmanın, ve 
konuşmalara bu memlekettin yüksek menfaat
lerini rehber ittihaz etmenin mutlaka lâzım ol
duğunun efkârı umuımiyede zaruri bir kanaat 
haline geldiğini anlıyacaklardır. Biz esasen 
bunu anladık ve ona göre hareket etmekteyiz. 

Muhiterem arkadaşlar, Faik Ahmed Barut
çu arkadaşımız bu konuşmalarımdan dolayı ba
na darılmasrnlar. Ben kendlerinin iç düşünce
lerine nüfuz ederek konuşmaya çalıştan. Fakat 
(biliyorum ki içten beni haklı bulmaktadırlar. 
(.Soldan: Gülüşmeler, alkışlar) 

Muhtrem arkadaşlar, bu akşam radyoda in
tişar edecek olan sözleri de kendisine söyliye-
yim. Bunlar mutlaka karşılıklı olarak yaptığı
mız konuşmalarımız oümıyacabtır, mutlaka be
nim konuşmamın da heyeti umumiyeti olmrya-
caktır; fakat radyo hakkında, muhtelif memle
ket meseleleri hakkında Hükümetin ne düşün-
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i düğünü, ne yapmak istediğini vatandaşın bil

mesi lâzımgelir. Bilmek istemesi de hakkıdır 
arkadaşlar. Bu bir propaganda meselesi değil
dir. Mamlefketin hangi erbabı mucibe ile, hangi 
yollarla sevku idare edildiği her an bilinmek 
icaJbeder. Yıoksa karşılıklı bir münazara halin
de değil. Demokratik idarede aslolan memle
ketin sevka idaresidir. Prensipleri ve tatbikatı 
vatandaşa vaatti zamanında duyurmaktan, es
babı mucibesiyle izah etmekten ibarettir. Yok
sa sadece, muhalefet ne demiş, muvafakat ne 
söylemiş karşılıklı bir münazara tertibi ile mil
letin haikemliğine gitme sekilinde değildir. Biz 
bu kanaate sahip olarak bütün meseleleri arz 
etmiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, benim maruzatım 
burada bitiyor. Eğer sözlerimde arkadaşımı 
rencide edecek bir şey varsa lütfen beni mazur 

I görsünler. Bunu kendilerinden rica ediyorum. 
(Alkışlar) 

REİS — Bir dakika... Muhalefet adma Cez-
I mi Türk arkadaşımız da söz aldılar. Binaen-
I aleyh Türkiye Köylü Partisi grupu adma ken-
I dilerine söz veriyorum. 

OEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 
Başkandan ve yüksek heyetinizden evvelâ özür 

I dilerim. Biz beyanımızı Petrol Kanunu üzerin-
I de yapmak istiyoruz. Bu arada siyasi münaka

şa zevkinizi bir an için tatile uğratacaksak bizi 
mazur görünüz. 

Efendim, memleketimizde petrol olduğunu 
şu Petrol Kanunu münakaşası dolayısiyle parti 
başkanları arasında tutuşma derecesine varan 
hararetli münakaşalarda göstermektedir. Bir
kaç saatten beri köyden kasabaya gelmiş ve 

I bir seçim savaşı esnasında miting meydanında
ki iki parti hatibini dinliyen köylü vaziyetinde 
kaldık. Hakikaten bir seçim plâtformuna ayak 
bastığımızı ve memlekette bu günden itibaren 
iki devâsâ ve dev eüsse parti arasındaki seçim 

I savaşma önce orta sikletteki boksörlerin sonra 
onlar kifayet etmiyerek ağır sıkletleri ortaya 
sürerek seçim ravuntlanna başladıklarını bir 
köylü hayret ve bir az da endişesiyle seyrettik. 
Fakat arada nakavt olan olmadı. An«ak bu ara
da pek anlamamakla beraber bu münakaşa başka 
birçok dikenli sahalara atlamış bulundu. Radyo
dan bahsedildi. Bir noktanın iki tarafça da unu
tulduğunu görüyoruz. Anadolu köylüsü kısmen 

| radyo kullanıyor, kullanıyor ama, radyosu ku-
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ru pilli bataryahdır. Bataryalar da karaborsaya I 
düştüğü için bunun bir çaresini ve yolunu bul- ı 
salar da ondan sonra radyoda söz düellosuna 
başlasalar ve köylüler de radyolarında bu söz
leri dinlemek imkânını bulsa daha iyi olacak
tır zannediyorum. Ve t u bakımdan da Halk 
Partisi muhalefetinden rica ediyorum, müsaade 
etsinler de Petrol Kanunu çıksın, belki köyler
de bir küçük motor koyarak elde edilen cere
yanla radyolarını dinlemek bütün köylerimize 
mukadder olur. 

Bu arada Sayın Başbakan bir nispî hürri
yet mefhumunu ortaya attılar. Bu da bu günün 
bir orijinalitesidir. Bugüne kadar böyle bir ter
kibi cedit lûtfetmemişlerdi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Benim sözümü aynen söyleyin ki.. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Nispî hürriyet, 
bu mefhum bizim parlâmento edebiyatımıza 
yeni girdi. Daha evvel ne femi âlinizden ve ne 
de bu beylerden işitmemiş idik. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bâzı memleketlerde komünizmin mene-
dilmemİT olduğu gibi.. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Nispî mefhu
munun yanında izafi de olması lâzım. Hakika
ten, hürriyet olmıyan memlekketler var... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (îstan-
tanbul) — Komünizme müsaade eden memleket
ler var, bu memlekette komünizme müsaade 
edilmiyor. 

CEZM^ TÜRK (Devamla) — Bu; sizin yeni 
tavzihiniz. Ben, deminki beyanlarınız üzerinde 
konuşuyorum. (Sağdan gülüşmeler) 

REİS — Cezmi Bey, Meclise hitap ediniz 
lütfen. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim; nispî 
hürriyet komünist partîli yerlerde değil; ko
münist memleketlerle kabilî mukayese olan baş
ka ve yakın dostlarımız, ismini söylemiyeyim... 

Sonra bu nevi rejimlerde Devlet gazeteleri 
Devlet tarafından çıkarılan gazeteler vardır, 
Devlet tarafından beslenen gazeteler vardır, yi
ne Devlet tarafından beslenen muharrirleri var
dır. Bunlar Devlet namına yazarlar. (Soldan gü
lüşmeler) Arnavutluk'ta olduğu gibi. (Soldan 
«Türkiye'de yok mu» sesleri) 

İzafi hürriyet!... 
Bu kürsüde, Sayın Menderes'in ağzına yakış

mıyor. Demokrasiyi getirmek ve demokratik 
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hürriyetler dâvası ile beraber bu «nispî» hürri
yet tâbiri, izafi hürriyetler tâbri yakışmıyor. O 
vakit hakiki hürriyetin nasıl olduğunu düşün
mek icabedecektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hakiki hürriyet yok mu1?. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Efendim, in
kâr etmenize rağmen dünyada hukuka müstenit 
(hakiki hürriyet, olduğunu biliyoruz. (Soldan gü
rültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hangisi?. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Hukuka müste
nit dedim, beyefendiler. Anarşi demedim. Dik
tatörlük olan yerlerdeki hürriyetler de belki 
kendi hukuklarına müstenittir... 

BATTADIR DÜLGER (Erzurum) Naza
riyat terennüm ediyorsunuz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Batılı demok
rasilerde mevcut olan hürriyeti beyan ettim. 

REİS — Rica ederim, görüşmeyi karşılıklı 
muhavere şekline sokmıyahm. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Dünya anaya
salarına geçmiş, kanun metinlerine geçmiş, 
dünya üniversitesinde tedvin edilen, Garplı 
demokrasilerde günlük hayat içinde yaşı yan ha. 
kiki hürriyeti kasdediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan-
tanbul) — Galiba 1948 de çıkan yazılarınızda 
tarif ettiğiniz hürriyet. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — 1948 de değil 
Saym Menderes, Hürriyette ilk defa 1945 te yaz
dım, kıymet verirseniz vereyim, bir defa oku
yun. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bende var, istersen getirteyim. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — O halde lütfe
dip burada okursanız bana büyük bir yardım 
yapmış olursunuz. Yalnız görüşler objektif ol
malıdır. Ben de metinleri aynen okurum... 

REİS —• Cezmi Bey kürsüye çıkış va'diniz 
gibi konuşmuyorsunuz, devam buyurun. (Gü
lüşmeler) 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sayın Mende-
T es'in vaitleri gibi oldu bendenizin va'di de. 

Bir nokta daha; son dört senede pahalılık % 
10 artmıştır dediler. Pahalılık % 10 artmıştır 
diye radyo ile ilân etsinler başka bir diyece
ğim yoktur. 



î : 57 4 . 3 . 
Asayişten (bahsettiler. Yine rakam vermedi- I 

ler. Bakamlara kendileri sahiptir. Asayiş düzel
miş, ne pahasına?. Şiddetli, drakoniyen ceza 
kanunlariyle, Silâh Arama kanunlaryle, Millî Se
lâmet kanunlariyle. ( Gürültüler) Müsaade edin 
de ben de noktai nazarlarımı arz edeyim. Eğer 
devraldığınız kanunlarla asayişi bugün güzel 
dediğiniz şekle getirmiş olsaydınız bu, idaredeki 
muvaffakiyetinizi gösterirdi. Ama devraldığınız 
kanun hükümlerini reşdidettikten sonra asayiş 
güzel oldu demek (Gürültüler) acayip oluyor. 

Beyanlarımı size beğendirmek için arz 
etmiyorum. Hakikati mahzaya mutabakatını dü
şünerek ifade ediyorum. 

Hakikaten arkadaşlar; Türk petrolleri me
selesi mühimdir. Cidden asırlardan beri nevral-
jik bir noktada yaşamaktayız. Memleketimizin 
petrol servet ve kaynaklarına malik olduğu da 
Allah'a şükür, açık bir hakikattir. Bu arada iki 
üç taassubu ele almak istiyoruz. Bu iki üç taas
sup şudur : Bir tarafta kızıl âlem Türkiye pet
rollerinin işletilememesini istemektedir, bu, bir 
mütearifedir. Kızıl âlem Türkiye petrollerinin 
işletilmesini istemiyor. Çünkü Türkiye toprak
larında gözü vardır. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Halk 
Partisi de istemiyor. . 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Ne çok itham-
kârsmız ve af buyurun; dokuz ay nasıl taham
mül etmişsiniz hayretteyim. (Gülüşmeler) 

Kızıl âlem işletilmemesini istiyor. 
Bir de 19 nçu asır kapitalizması var, o da 

Türkiye'deki petrol kaynaklarını bir an evvel 
boşaltayım diyor. Nevraljik noktadaki petrolü 
iki taraf zıt istikametlerden böyle mütalâa et
mektedirler. 

Hiç şüphesiz ki, Halk Partisi, Türkiye'deki 
petrollere dokunmıyalım derken, bu, kızılların 
iddiası değildir. Hiç şüphesiz ki sizin iddianız 
da §u petroller 5 - 10 senede tükensin demek 
değildir. 

Şu halde ikinizi yaklaştırıeı, uzlaştırıcı bir 
sahaya girelim. Türkiye'nin tabiî kaynakları
nı ihtiyacımız olduğu şekilde işletelim. Onlar 
diyorlar ki : «Bizim partimizin programıdır, 
Devlet işletsin.» Burada bir hataları vardır. 
Devlet yirmi sene işletmeye teşebbüs etmiş şu 
hale getirmiş. Bu tatmin edici değildir, ar
kadaşlar. Burada Yurealı'nm hakkı vardır. J 
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I Bu tempo ile gidersek asra yakın zaman geçe

cek ve işletemeyiz, gittikçe ihtiyacımız da ar
tacaktır. 

Fiilî vaziyet şudur ki; iki taraf da ifade et
miyor ; biz bugün tam mânasiyle bir döviz dar
lığı .içindeyiz. 

Dün Devletçi olanlar sondajları yapamıyor
du. Ben bizzat petrole malik en ümitli bir böl
genin milletvekili olarak Iburada bildiğimi, gru-
pumuz adına ilâve edeceğini; sondaj yapıla
cak boru gelmiyor, dövizsizlikten dolayı faali
yet duruyor. Ama ne kadar sürüyor? Aylarca 
sürüyor ve senelerdir sürüyor. Bu senelerde de 
böyle. Petrolü aratalım dedik. Ama sondajları 
dahi vaktinde yapamadık, iki bin metreye inil
di, üç bin metreye inildi, dört 'bin metreye 
inilmek lâzım denildi. Fakat burgu getirtmek 
için döviz yok. Aylar geçiyor, sonradan dedi
kodu .başlıyor. Yok boru iyi çakılmamış, iğri 
çakılmış, dibe inmemiş. Bugünün fiilî vaziye
ti de, onların devrindeki vaziyet de bu idi. Sa-
yln Yırcalı sene başında rafineri açılacak de
di. Maalesef R'aman petrolünde rafineri tesi
satı yıl başında açılacak durumda değildir. 
Çünkü, .getireceğiniz birçok aletlerin dövizini 
bulamayacaksınız. Ve bugün de lüzumlu dolar
ları 'bulamıyorsunuz. 

ihtiyaçlarımız gittikçe artmaktadır. Biz 
Devlet işletmesiyle rafineri tesisatını üç se
nede, derken altı senede yaparız. Kuyu açacak, 
sondaj yapacak; beş yerde açacağım diyecek 
ama iki yerde açabilecek. B'oru bulacak.. Bu 
vasıtalarla bu para ile - Ibillgimiz olsa dahi - bu 
şekilde bu petrol aramalarını kısa zamanda 
verimli ışekle getirmek mümkün değildir. Bu
rada Hükümetimizin hakkı var. Bu meseleyi 
kestirmiş ve getirmiştir. Biz ıgeçen sene Bütçe 
Komisyonunda dilimizin döndüğü kadar arz-
ettik, ziraat mahsullerimizden da>ha kıymetli, 
daha müstakar, sabit ve yüksek fiatli döviz 
getirir dedik. Hükümete bu tasarıyı getirdiği 
için teşekkür etmek lâzımdır. Bu arada mu
halefetin bir alarm zili çalmıştır. Bu alarm 
uzun çaldı, çok çaldı, baş ağrıtacak kadar çal
dı, (gülüşmeler) ama faydası oldu. Hepimiz 
bu işin üzerine eğildik. Bilhassa iki büyük 
parti arasında bu arada vatanperverlik taksim 
edildi. . Yedi kişilik âzası olan grupumuzun 
da bunda hissesi vardır zannediyorum. B i z d e 

J sizlerin yakınında, iki devasa parti arasın-
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dayız, küçük parti olmak dolayısiyle bizim de 
hissemize bir şeyler düşer. Biz de dikkat ettik, 
baktık, iyi oldu, alâkamız arttı, ama biraz 
dozunu fazla kaçırmışlar. Bu arada kendileri 
de hakaret yapmış 'derse, zannediyorum ki bu 
hakaret kelimesini kendileri de tasvibetmez-
ler. Bu hususta icabeden tedbiri de alırlar. Do
zunda olmak sartiyle bu iş yerinde oldu, bu 
kanun tadil edildi, daha güzel şekilde huzu
runuza gel'di. Sayın Bakanın 'beyanatından 
anladık ki, birçok noktalarda bizi tatmin edi
ci sözler söylediler. Buna karşı çıkıp da kır
mızı oy vereceğim, demek doğru olmasa gerek
tir. Devletçilik hudutlarını yeniden çizdilerse 
onu da bilmiyorum. Çünkü 'bendenizin eski 
ideologlardan Cemil Sait Beyin yazılarından 
aldığıma .göre, evvelki Devletçeiiğin dar hu
dutlarını daha ıgenişçe çizmekte idiler. Yeni
den daraldı ise ibilmem. 

Arkadaşlar; bugün Türkiye petrollerinin 
faydalı bir şekilde işletimesi lâzımdır. Bugün 
karşımıza gelen ise en iyi bir eserdir. Ve bil
hassa yanında bir de teminat taşımaktadır. 
Yani Petrol Kanunu yanında bir de Türkiye 
Petrolleri Anonim iŞirketi Kanunu 'gelmektedir. 
ismi bile hoşumuza gidiyor: Turkishe Petrole
um Company. înşaallah bütün dünyada tanı
nan, işliyen bir firma, 'bir müessese olacaktır. 

Arkadaşlar, petrol işinde küçük grupumu-
zun mühim gördüğü iki nokta var: Dünyada 
ham petrol istihsali, cümlenizin bildiği gibi, 
artmaktadır. Ve bu istihsali ise, bilhassa Orta -
Doğuda artmaktadır. Ama rafine petrol istih
sal aynı tempo ile artmamaktadır. Demek ki, 
bâzı Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ken
disine göre daha ucuz ve maliyeti farklı rafi
neri kurmak suretiyle de çalışmak mümkün
dür. Benim Bakanın beyanatından anladığıma 
göre bizim rafineriyi, Devletçe yapmamıza ve
ya, kurmak için bir teşebbüse, her hangi biri
sine vermeye ait yetkimize hiçbir mâni yoktur. 
Bu itibarla biz bu rafineri işini ham petrol
den daha çok mühim görmekteyiz. Binaena
leyh Devlet ister yerli ister yabancı şirketler 
kurarak, bu rafineriyi kurarak daha kolayca 
ve ucuzca memleket ihtiyacını karşılamak yolu
na gidecektir. Bu suretle hiç olmazsa şimdiye 
kadar kaybolan dövizimizin büyük bir kısmını 
bu suretle telâfi etmiş olacağız, ikinci nokta 
olarak; yabancı şirketlere vereceğimiz petrol 
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I imtiyaz veya inhisarı da olsa, buna karşı eli

mizde rafineri tesisatını bir ihtiyat olarak bu
lunduralım. Çünkü bilhassa ikinci Dünya Har
binden sonra dünya petrol istihsali içinde Or
ta - Doğuda büyük bir artış olmuştur, Abadan 
petrollerinin sona ermesine rağmen. Irak pet
rolleri fazla istihsal yaparak bilhassa 1953 te 
Abadan'ın eksikliğini derhal telâfi etmiştir. Bu 
da gösteriyor ki, Irak petrollerini işleten ida
re, ki, aynı zamanda Iran petrollerini de işle
tiyordu, Abadan kapanınca derhal faaliyete 
geçerek esasen daha evvel hazırlanmış olan te
sisatı işleterek Abadan'ın eksikliğini telâfi et
miştir. 

Burada bir noktayı Hükümete arz etmek 
istiyoruz : Bizim petrollarımızm tâli bölge va
ziyetinde kalmasına müsaade etmesinler. Mese
lâ Orta - Doğuda başka mıntıkalarda tesisatı 
vardır, onları işletmekte devam eder, bizde te
sisatını yapar fakat ikinci istihsal bölgesini 
ihtiyat olarak elinde tutar. Ne vakit ki, o mem
leketlerde bir hâdise olur veya ihtiyatı kal-

| maz veya Amerika'nın ihtiyacı çoğalır golf'de 
bir lüzum olur, o zaman gelir, bizimkini iş
ler. Bu sebeple bizim istihsalimiz az olur. Me
selâ şimdi Abadan ve Musul'da olduğu gibi. Bu 
sebeple Hükümetin nazarı dikkatini celbederiz. 
Biz ihtiyat bir petrol kaynağı olarak ortada 
kalmıyalım. Bu noktaya Hükümetin nazarı dik
katini celbederim. 

Bu Petrol Kanununun memleketimizin bu
günkü ihtiyaç ve ıstıraplarına hattâ istikbaldeki 
inkişafına cevap verecek bir kanun olarak ka
bul edilmesini bizim de buna beyaz oy verece
ğimizi arz ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, gayet kısa arzı 
cevap edeceğim .Çiftçi Partisi namına... 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Çiftçi değil, 
Köylü Partisi... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) —• Köylü Partisi... 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Türkiye Köy
lü Partisi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Türkiye Köylü Partisi... Çiftçisi yok mu? 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Çiftçisi de var, 
esnafı da var... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-
I la) — Türkiye Köylü ve Çiftçi Partisi... 
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CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Ben konuşmak 

istemiyorum, bu Mecliste artık sizi dinliyemem, 
muhalefet olmaya lâyık değilsiniz.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, ben kendisi için 
konuşmuyorum. Ben sizlere hitaben yaptığım 
konuşma ile vazifemi yapmaktayım, tster din
lerler, ister İmlemezler, bu cihet beni alâkadar 
etmez. 

Şimdi, (nispî hürriyet) yeni çıkmış bir tâ
birdir. Nispî hürriyet derken, demokratik re
jimlerin esasta müşterek unsurları olmakla be
raber, muhtelif memleketlerdeki tatbikatının 
başka başka şekiller arz etmekte olduğunu işa
ret etmek ve memleketimizde, çok ileri hürri
yet rejiminin tatbik etmekte olan memleketle
re nazaran bâzı tahditlerin mevcut olduğunu 
belirtmek maksadı ile arz etmiştim, bunu tav
zih etmiye mecburiyet duydum. 

Meselâ demokratik prensipleri tatbik eden 
bâzı memleketler vardır ki, komünist partileri 
kurulmasını menetmiş değildir. Gene bâzı mem
leketlerde demokratik prensipler tatbik edil
mektedir. Bizde olduğu gibi aşırı sağcılığı tah
dit ve takyideden hükümler mevcut değildir. 
Ben sadece bunlara işaret etmek istemiştim. 
Bunları dile dolamak suretiyle olduğundan ve 
benim kasdettiğimden başka türlü ifade etmek 
doğru olmaz. Bunun için tavzih etmek mecbu
riyetini duydum. Bu arada dinlemek istemeyişi
nin haklı olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü, 
kendisine 1947, 1948, 1949 senelerindeki yazıla
rını hatırlatmak istedim. Hürriyetin kül oldu
ğunu, yani her yerde tatbika tâbi bulunduğu
nu ifade etmek istedim. Kendisinin vaktiyle 
hürriyeti nasıl telâkki etmekte olduğuna dair 
yazılarını hatırlatmak istedim. Bana dedi ki, 
bunları kürsüde oku, fakat benim vereceğim 
cevabı dinlemeden Meclisi terketti, gitti. 

Ben bunları, çok ileri hürriyet taraftarlığı 
yaptığı için, çantamda taşırdım, halen de evra
kım arasında mahfuzdur. 

Yine 1946 senesinden itibaren, Demokrat 
Parti kurulup mücadeleye başladığı za
mandan itibaren bu arkadaşın Demokrat 
Parti aleyhine en aşırı bir mücadeleye girişti
ğini gösteren bâzı yazıları elimde mahfuzdur. 
Bunu istediği yerde okumak, açıklamak imkânı
na malikim, fakat bunu dinlemek istemedi, bı
rakıp gitti. 
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I Asayiş meselesinde rakam istediler. Kendile

ri bir milletvekilidir. Eğer asayiş hakkında Hü
kümete bir sual takriri vermiş olsalardı, asayi
şin düne nazaran ne kadar iyi olduğunu ra-
kamlariyle beraber ve kemali iftiharla vermek 
mümkün olurdu. 

Sonra, drakonyen kanunlar yaptınız ve böy
le asayişi temin ettiniz, dedi. Biz yapılan ka
nunların Türk Milletinin bünyesine tamamiyle 
uygun bulunduğunu ve Türk Milleti tarafın
dan tamamiyle benimsenmiş ve memnuniyetle 
kabul edilmiş olduğunu kemaliyetle bilmekte
yiz. Biliyorsunuz ki, saat 7 den sonra Beyoğlu'-
nda hanımla beraber gezmek imkânı yoktu. Sa
at 7 den sonra Ankara'nın en işlek caddesinde 
yürümeye dahi imkân yoktu. Nihayet Anka
ra'nın içine kadar eşkiyalar bastı. Onların za-
maniyle bugün memlekette mevcut olan sükun 
ve huzuru karşılaştırarak aradaki tezadı belirt
mek istiyorum. Aradaki bu tezat tamamiyle ha
kikattir. Ve bugün memleket asayiş misli görül
medik derecelerde müemmen ve mükemmeldir. 

Muhterem arkadaşlar, petrol işletmesinin 
Hükümetin uhdesinden alınıp yahut Hüküme
tin inhisarında bir iş olarak bırakılmayıp bey
nelmilel teşekkülle el birliği etmek suretiyle 
işletilmesi lâzımgeldiği yolundaki Hükümet 
kanaatine iştirak etmekte olduğunu ifade etti, 
aynı arkadaş. Hükümetin haklı bulunduğunu 
söyledi. Fakat Hükümetin haklı bulunduğunu 
söylemekle beraber arada haJkikata uymıyan 
birtakım telkinlerde bulunmayı da asla ihmal 
etmedi. O cihetten tavzih etmek mecburiye
tindeyim. O Hükümetin bununla meşgul olma
masının, meşgul olamıyacağmm esbabı mucibe-
sitıi, şimdiye kadar Hükümetin boru getirse 
döviz bulamaz, makine getirse gümrükten çı
karamaz olduğuna ve Hükümetin aciz içinde 
bulunduğuna bağladı, «ve bu yüzden dış teşek
küllerle iştirak halinde işletmek kararını ver
di» yolunda ifadede bulundu, ki haki'kata uy
gun değildir. 

Bundan evvel konuşan Sıtkı Yırcalı arka
daşım, derhatır buyuracağınız üzere o zama
nın 1933 ten, 1934 senesinden 1949*senesine ka
dar, petrolün bulunup çıkarılması için 29 mil
yon lira sarfedilmiş olduğunu, onu ımütaakıp 
bizim zamanımızda 85 ımilyon lira sarfedilmiş 
olduğunu ifade etti. Demek ki bu 'boruların ge-

I tirilmediği, makinelerin gümrükten çıkarılma-
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dığı şeklindeki itirazlar kökünden varit değil
dir. Üç senede 85 milyon lira tahsis ve sarfet-
ımek imkânını bulmak gibi bir gayret sarf et
miş bulunuyoruz. 

Şurası muhakkaktır ki bu çok derin ve 
uzun bir ihtisas işidir. Uzun gayretler sarfını 
istilzam eden bir iştir. Ondan sonra da çolk mu
azzam sermayelerin tahsisini mucip olan bir 
iştir. Onun için bu teşekkülleri, bu tesisleri 
vücuda getirmiş olan memleketlerden başka 
hiçbir memleket, kendi petrollerini kendisi iş
lemek imkânına sahip olamamıştır. 

Sonra bu tempo ile - arkadaşım gayet güzel 
izah etti, bu tempo ile bir başka Raman'm bu
lanması için belki yirmi sene geçecektir. Bu, te
sadüfi mi olacaktır, bilmiyoruz. Ondan sonra bu 
memleketin süratle kalkınması, süratle sanayi
leşmesi, süratle Garp devletleri standardına uya-
bilmesi için bütün hamlelerini ortaya koyması lâ-
zımgelir. Dünyanın kaderi önümüzdeki beş sene, 
on sene ve belki de on beş sene zarfında taayyün 
edecektir. Büyük badire kopacaksa bu yakın ta
rihlerde kopacaktır. Bu büyük badire koptuğu za
manlarda herkes gibi biz de bütün imkânlarımız
la hazır olmak durumundayız. Üzerimizdeki 
mesuliyetlerin ne derecelerde ağır olduğunu tak
dir ederek iktidarımız memleketin bütün imkân
larını harekete getirmek suretiyle iktisadi cihaz-
lanmayı süratle ikmal etmek gayretinredir. İk
tisadi cihazlanmanm süratle ikmali; memltketin 
hudutlarının müdafaasını kifayetle başarabilecek 
bir ordunun kendi imkânlarımızla elde bulundu
rulmasının yegâne teminatını teşkil etmektedir. 
Bu itibarla muhterem arkadaşlarımız petrol me
selesini, bizi ayni zamanda bu topraklar üzerinde 
bekamızın ve millî müdafaamızın en kuvvetli 
teminatı ve en hayati bir mevzuu ve meselesi 
olarak kabul etmekteyiz. Biz bu tesadüfleri 10, 
20, 30 g%i müstakbele, tasavvuri hayallere bağ
lamak niyetinde değiliz. Hattâ şimdiye kadar bu 
mevzuda harcanmış olan zamanlara acımaktayız. 
Şimdi getirilmiş olan kanun tasarısının bundan 
20 sene evvel getirmiş olsalardı bugün % 99 bir 
ihtimal ile petrollerimiz akmakta bulunacaktı. 
Bu petrol için her sene sarf etmekte olduğumuz 
yüz milyonları tasarruf etmekle beraber Devlet 
Hazinesine geniş bir kaynak teşkil etmiş ve millî 
müdafaamız, iktisadi cihazlanmamız o derece te
kemmül ettirilmiş olacaktı. Bu güzel fırsatın 
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j fevt edilmiş olmasını memleketimiz hesabına bü

yük bir mahrumiyet olarak kaydetmekteyiz. 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Devletin 

elinde rafineri kurmak hakkı daima mevcuttur. 
O sahada da memleketimizin menfaatlerini temin 
etmek niyetindeyiz. 

Türkiye Köylü Partisi muhterem sözcüsü, lâ-
tifeci bir lisanla iki tarafın aralarında vatanper
verliği taksim ettiklerini lâtife tarzında söyle
mekle beraber, kendisinin iki parti arasında, 
hattâ memlekete yüksek hakem rolüne çıkmış ol
duğunu tamamiyle unutmuş oluyorlar. Ve bu 
rolü kendisine çok yakıştırmış bulunuyor ve da
ima huzurunuzda bu rolü ifa etmekle bir mahzu-
ziyet duymakta olduğunu her haliyle gösteriyor. 
Yüksek Meclisinizin böyle bir hakemliğe ve iki 
partinin aralarında böyle bir hakeme ihtiyaçları 
olmadığı aşikârdır. Fazla tasdi etmemek için hu
zurunuzdan ayrılıyorum arkadaşlar. (Soldan: 
Alkışlar) 

REİS — Faik Ahmed Barutçu. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten giderayak bir
birimizi incitmemeye dikkat etmek lâzımdır. Gi
dip gelmemek, veya gelip bulamamak vardır. 
Yerlerimizi değişmiş bulmak ihtimali de vardır. 

Bu, milletin hâkimiyetine taallûk eden bir 
keyfiyettir. 

Aziz arkadaşlarını; kibar mizah zevkle din
lenir. Politik mizah ise bizim mevzuumuz değildir. 
Hele maske kullanmak benim işim değildir. Ben 
hürriyet kahramanlığının nazlandığı zamanın 
muhalifi de değilim. Ben bu kürsüden daima 
inandığım dâvaları müdafaa ederim.. Samimî ola
rak müdafaa ederim. Arkada koca bir mazi var. 
25 senelik iktidarımızdan bahsettiler. 25 sene
lik koca bir mazi içinde tenkid edecek çok şey
ler bulmak mümkündür. Bugünkü dâva ise ye
ni bir nizamın dâvası olduğuna göre bu yeni ni
zamın müdafaası mazideki tek parti devrinin 
hattı hareketi ile tezat teşkil ediyor, diye, iki 
yüzlülüğün vasfı olarak ileriye sürmek garip 
bir mizah olur. Demokratik nizamın dâvası, dü
rüstlük ve samimiyet içinde müdafaa edilmek 
lâzımgelen bir dâvadır. Aksine hareket iki yüz
lülük olur. Terakkileri istemek demokratik ni
zamı bir yüzlü olarak savunmaktır. 

1945 te başladığımız ileriye doğru terakki 
ettirdiğimiz adımların tevalisini ve daima tekâ-

1 mülü istemek suretiyle burada tenkidlerimizi 
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yapmak her zaman hakkımızdır. (Sağdan alkış
lar) Başbakanın söylediği gibi millet dört se
nede bir hakemliğe davet edilir. Ama dört se
ne zarfında cereyan eden işler hakkında ne sev-
kü idarenin istikameti üzerinde malûmat sahibi 
olmak ve partilerin fikirlerini karşılıklı olarak 
dinlemek ve bilmek ihtiyacmdadır. Ben radyo
yu demokratik olmıyan tatbikatların tipik mi
sali olarak zikrettim. Nihayet radyoyu kullan-' 
ma hürriyeti fikirleri ifade hürriyetinin tatbi-
kından ibarettir. Demokratik memleketlerde 
başka türlüsü düşünülemez. 

Barutçu Başbakan Yardımcısıydı. Bu radyo 
kanunu onların zamanında çıkmıştır, biz tatbik 
ediyoruz dediler. Evet Başbakan Yardımcısı bu
lunduğum Hükümet tarafından ilk defa muha
lefetin seçimlerde radyoda konuşması esası ka
nununa konulmuştur. O zaman, kendileri de ha
tırlarlar, Demokrat Partinin Sözcüsü olarak 
rahmetli Eskişehir Mebusu İsmail Hakkı Çevik 
bizim karşımıza muhalefetin radyoda her hafta 
üç defa konuşma hakkının tanınması teklifiyle 
gelmişti. î lk tezimiz bu idi : Radyoda politik 
yayınlara hiç müsaade etmemekti. İlk adım ve 
başlangıç olmak üzere bu esas tercih edildi. Sa
dece Hükümet icraatının radyoda yaymlanma-
siyle iktifa olunuyordu. Ancak kabul etmek lâ
zımdır ki, bu ilk adımdı, son adım değildi. Bi
zim için örnek olarak tatbikatı, Halk Partisinin 
mazisinden değil; demokratik memleketlerden 
almak lâzım gelir. 

Bizim yaptığımız birinci adımı atmaktı. Siz 
ikinci adımı atabildiniz mi1? Bilâkis radyoyu 
dinliyenler, Hükümet icraatı olarak Hükümet 
adamlarının konuşmalarını değil, politika adam
larının muhalefete bir taraflı mütemadi hücum
larını dinliyorlar. Radyo hürriyetinin demokra
tik tatbikatı bu mudur? Arzettiğim gibi demok
ratik olmıyan tatbikatın tipik misalini veriyo
rum. 

Başbakan dediler ki; «Muhalefet için, ikti
darla müsavi hak iddia edilemez.» Bu çok yan
lış bir görüştür. 

Demokratik hakların istimalinde partileri ve 
vatandaşları tefrike imkân yoktur. Ekseriyet 
bir imtiyaz değildir. Ekseriyet bir tatbik niza
mından başka bir şey değildir. Bu muhalefetin 
esas haklarını çiğnemek yetkisini vermez, ikti
dara. Benim bir kararı ekseriyete empoze etme
me imkân yoktur. 
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j Ama fikirlerimizin, telkinlerimizin ve ten-
| kidlerimizin hürmet görmesi ve kaldı ki, «Siz 
! iktidarla müsavi hak iddia edemezsiniz» sözü-
I nün sarfedilememesi lâzımdır. 

Biz tenkid ediyorsak vaktiyle müdafaa etti
ğiniz hürriyet esaslarına bağlılıktaki rüyet tar
zınızı iktidara geldikten sonra değiştirdiğiniz
den dolayı tenkid ediyoruz. 

I Hürriyetler, demokrasi anlayışı içinde ni-
I zamlanır. Hürriyetlerimizin birçok demokrat 
j memleketlerdekinden daha da geniş olduğunu 
I söylemek realiteye uymaz. Ve bir şeyi ispat et

mez. Hürriyetleri demokratik esaslara göre nizam-
lamak mümkündür. Mücerret nizam diye bir 
şey yoktur. Muhalefette hürriyetçi iken iktidar-

I da nizamcı olmak, mücerret nizameı olmak. Iş-
j te bizim tenkid ettiğimiz budur. Nizam nedir? 

Nizam; millete sunulan programın icaplarını 
i yerine getirmektir. Nizam; sözlerin icabını 

yerine getirmektir. Nizam; nihayet bildiğiniz 
demokratik rejimin anlayışını ileriye götürmek-

j tip. 
| Arkadaşımız dediler ki ; «Müsavattan bahse-
I diyor» Barutçu. Niçin halkevleri meselesinde 
! müsavatı düşünmediler. Çok parti devrine gir-
| dikten sonra bütün halkevlerinin bir partinin 
j inhisarında bulunması mâkul olur mu idi? Diye 
| sordular. Olamazdı şüphesiz. Ve onun için biz 
i nasılki kendilerine halkevlerini bir tesis halin-
I de millete maletmek teklifinde bulunmuştuk. 

Bunu bir tesis haline getirelim teklifini ge
tirdik. (Gülüşmeler) 

I PERlD TÜZEL (Samsun) — O güne kadar 
aklınız nerede idi? 

I FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Münakaşasına girmiyelim, neden yapılmadı, ne-

! den olmadı, dâvanın bir talihsizliği deyip geçe
lim. (Bravo sesleri, gülüşmeler) 

j Bâzı neşriyattan bahsederek cevap versin 
I Barutçu doğru mudur dediler. Toptan ret ve 

inkarcılık hangi tarafın toprağından fışkırırsa 
j fışkırsın yerinde değildir. 

Biz, bütçe tenkidlerimizde D. P. nin aktifi
ne konması lâzımgelen işler olduğunu söyledik. 
Fakat gördüğümüz mukabele bütün bir mazinin 
ret ve 'inkârı oldu. Sade bütün bir mazinin ret 

i ve inkârı olmakla da kalmadı, muhalefetin De-
I mokrat Parti aktifine iş koyması samimiyetsiz-
I lik olarak vasıflandırıldı. Toptan bir ret ve in-
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kârcılık hangi taraftan gelirse gelsin, yuvarlak 
söylemiyorum, bir dâvayı ispat etmez. Tenkit 
ise ret ve 'inkarcılık değildir. 

Başka memleketlerde muhalefet böyle değil
dir dediler. Aziz arkadaşlarım, başka memleket
lerin tatbikatını takibeden bir nâçiz arkadaşınız 
olarak söyliyeyim ki; bizim buradaki muhalefeti
miz müspet muhalefettir ve hattâ en mutedil bir 
muhalefettir. , 

Biz, ilk günden milleti aldattınız sözünü te
lâffuz etmedik, ingiltere'de muhalefet liderleri 
Çörçil'e karşı defaatle söylemişlerdir bu sözü. 
Biz, gemiyi batırmak istiyorsunuz diye de bağır-
madık. Söyliyebilir; bağırabilir, muhalefettir. 
Muhalefetin vasfı bu. Sizi iktidara getiren bir 
program vardır, onu unuttunuz, dediğimiz bu
dur. 

Arkadaşlar; tenkid bir bakıma kolaydır der
ler. Muhalefetin tenkidlerini kolaylaştıran ve 
yerinde tenkidlere tahammül gösteremiyen za
yıf iktidarlardır. 

Sayın Başbakan, Kore meselesinde muhalefe
tin daima usulden bahsederek tenkidlerde bu
lunduğunu söyl'iyerek, esasa hiç- girmemişlerdir 
dediler. (Yooo, sesleri) 

Bizim Kore meselesi üzerindeki konuşmaları
mız zabıtlarda mevcuttur. Hiçbir zaman kararın 
esasını reddetmiş değiliz. Muhalefet (kabul et
miş de değilsiniz sesleri) Kore teravüzü karşı
sında müşterek yardımlaşma esasını yerinde ola
rak müdafaa etmiştir ve Kore dâvasında esasa 
muhalefet yolunda hiçbir kelime sarfetmiş değil
dir. (Soldan gürültüler) Kararı usul bakımın
dan delillerini, mesnetlerini göstererek tenkid 
ettik. Mesele bundan ibarettir. 

Başbakan, iktidar partisine mensup adamla
rın, vatansız olmadıklarını elbette kabul etme
mizi söylediler. Böyle bir sözün ve sualin hatır
lanmasını bile yersiz bulurum. Biz, siyasi rakip
lerimizin vatanperverliği hakkında şüphe taşı
yan insanlar değiliz. Karşısındakinin vatanper
verliğinden şüphe eden, kendi vatanseverliği 
hakkında iştibah uyandırır. Hamiyet ve vatan
perverlik kimsenin inhisarı altında değildir. Ve 
inhisarı altında olamaz. Bunda zerre kadar şüp
he yoktur ve dâva bu değildir. Dâva, memleke
tin kalkınmasını sağlıyacak yolların usul ve va
sıtaların her partinin kendi anlayışına göre ay
rı esaslara bağlı olmasından ibarettir. Münaka
şanın mihverini teşkil eden nokta budur. Ten-
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I kidlerimiz ise programınızı tahakkuk ettirmed'i-

ğinizdendir. Demokrat Parti, cazip ve şaşaalı 
hürriyet ve ıslaüat programının dununda kal
mıştır. Dâvanın hulâsası bundan ibarettir. 

Aziz arkadaşlarım; petrol konusunda bir 
yanlış anlayışa meydan vermemek, bir esaslı 
noktayı tekrar belirtmek yerindedir. B'iz, mücer
ret Devlet işletmeciliğini tek esas olarak almış 
değiliz. Devlet işletmeciliği, bizce esas olmakla 
beraber, gerek millî, gerek yabancı sermaye ve te
şebbüs ile de ortaklığa taraftarız. Bunu Eyüboğlu 
arkadaşımız etraflı oalrak izah etmiştir. Köylü 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın fikirlerine hürmet 
ederiz. Kendileri kanuna beyaz oy vereceklerdi. 
Bizce bu, nihayet tatbikat nizamından ibaettir. 
Biz, kendi prensiplerimize aykırı gördüğümüz 
için neticede kırmızı oy vereceğiz. Ancak, sizin 
prensipleriniz dâhilinde dahi millî menfaatler 
bakımından kanunun daha iyi çıkması için lü
zumlu gördüğümüz çalışmaları, komisyonda ol
duğu gibi, muhalefet olarak, maddeler üzerinde 
burada da esirgemiyeceğimizi ifade ve tekrar et
mek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım; netice olarak, bu kubbe
de hoş bir seda bırakarak gidelim. 

REÎS — Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, insafın esası ken
disi için mubah ve haklı gördüğünü karşısın
dakiler için de mubah ve haklı görmekten iba
rettir. 

Sayın arkadaşım söze başlarken dediler ki, 
«maziye bakmıyalım biz muhalefet yaparken 
maziye bakmayız, âtiye bakarız.» Sözlerine 
böyle başladı, fakat mütaakiben : «iktidara 
geldikten sonra rüyet zaviyenizi değiştirdi
niz, onun için sizi tenkid ediyoruz.» demeye 
başladı. Demek ki, âtiye bakmak değil mazi
ye bakıp mukayese etmek suretiyle bizi ten
kid etmektedir. Ve ilk söze başlarken ifade et
tiği fikri biraz konuştuktan sonra bir tarafa 
bırakmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Faik Ahmed Ba
rutçu arkadaşım, «Biz, radyoda bir adım attık, 
siz bu adımı ileri götürdünüz mü?» dedi. «Halk
evleri çok partili bir devre girildikten sonra 
Halk Partisinin inhisarı altında tutuldu mu?» 
dedi. 

I Çork partili devre girdikten sonra halkev-
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leri namına Umumi Bütçeden aldıkları 2,5 
milyon liranın 500 bin lirasını doğrudan doğru
ya o sırada toplanan büyük kurultaylarının 
masraflarına tahsis ettiler. Delege olarak gelen
lerin harcırah ve iaşesinde kullandılar. («Bi
rer elbise verdiler.» sesleri) Ayrıca halkevleri 
namına bütçeye konan paralardan kurultaya 
üyelerine birer kumaş hediye ettiler. Bu bir ha
kikattir. Ve Faik Ahmed Barutçu'nun mesuli
yet devresine isabet eder. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
O daha evvel, tek parti devrinde, o zaman siz 
de oradaydınız. 

BAŞVEKİL ADNAN^ MENDERES (Devam
la) — Hayır 1947 - 1948 kurultayıdır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Tek parti zamanı idi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — 1947 - 1948 Kurultayı.... 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
O zamanki tek parti idi... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Müsaade ederseniz arz edeyim, 1947 
senesi Bütçesindeyiz. Bütçe müzakerelerinde 
Bütçe Encümeni âzası olarak bulunuyorduk ve 
bizden, Bütçe Encümeninden iki buçuk milyon 
lira istedikleri zaman, «siz bir taraftan halkev
lerini bir tesis haline getirmek istiyoruz diyor
sunuz, bir taraftan da bir senelik tahsisat olan 
iki buçuk milyon lirayı bir kalemde almak is
temiyorsunuz, hakikaten niyetinizde samimî 
iseniz iki buçuk milyonu bir kalemde istemeyin, 
üç ay içinde tesis haline getireceğiz demekte 
olduğumuza göre Bütçe Komisyonundan üç ay
lık tahsisat talebediniz» dedik. «Ya üç ayda 
tahakkuk etmezse» dediler. «Üç ayda tahakkuk 
etmezse, o halde altı aylık tahsisat verelim, bir 
marj bırakalım, kendilerine bir imkân bıraka
lım» dedik. Qnun üzerine Bütçe Komisyonunda 
halkevleri noktai nazarını müdafaa etmek için 
vazife almış C. H. P. li arkadaşımız kalktı ve 
dedi ki ; iki buçuk milyon liranın hepsini bütçe
den toptan almak kararındayız. 

Bunun üzerine dedik k i ; «Siz, halkevlerini 
tesis haline getirmek iddianızda samimî değil
siniz, iddia doğru değildir, biz buna inanmıyo
ruz.» 

Zannediyorum, 1948 de fevkalâde olarak top
lanmış parti kurultayında olacak, bu tarihe te
sadüf eden bir hâdisedir. 
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I Binaenaleyh çok partili bir devre girdikten 

sonra ânti demokratik tatbikatın ne suretle te
celli ettiği hususunda misaller zikretmek mec
buriyetini, kendilerinden çok rica ederim, bana 
tahmil etmesinler. 

I Ben, sözlerime başlarken, «insaf ölçüsü ken-
j dişi için mubah görüleni başkası için de mubah 

görmektir» diye ifade suretiyle başladım, ayni 
şeye tekrar geliyorum. 

Arkadaşlar, çok partili devre girdikten son
ra bir şibih demokratik devre kademnihade ol
duktan, biz muhalefet partisi olarak vazifeye 
başladıktan sonra kendileri bize çok zulümler 
yaptılar. Bugün çok sevimli ve sempatik arka
daşlarımız olarak yine kendileriyle karışı kar
şıya konuşuyoruz. Fakat kabul ve itiraf etmek 

| lâzımdır ki, bize çolk zulüm yaptılar. 
i Şimdi diyorlar ki, ' bunları tadat etmeyin, 

bunları kaale almayın. Bizim muhalefetimiz za
manında örfî idareyi kaldırmadılar. 2 - 3 sene 
uğraştık, neden sonra artık mucibi hicap ol
duktan sonra kaldırmak mecburiyetinde kal
dılar. 

Sonra ımuhtereım arkada'şlarraı, İzmir'de bir 
toplantımızda zabıta kuvvetlerine halkın üze
rine ateş açtırmak kadar ileri gittiler. Ondan 

I sonra, nutuklarımda İstiklâl Mahkemeleri Ka
nununun henüz yaşıyor olduğunu ifade ettiler. 

Simidi, bize diyorlar ki : «Maziye ne balkı-
I yorsunuz. Muhalefet, muhalefet olduktan iti

baren âtiye bakar» diyor ve iktidarı maziden 
'misal almakla suçlandırmaya çalışıyor. 

iŞimdi, bütün bunun toptan bir muhasebesi
ni şöyle yapmak l'âzımgelir : 

Düne nazaran, onların bulundukları devir
lere nazaran ibu memlekette demokratik hayat 
daha münikeşjif midir, değil imidir? Demokratik 
hayatta ilerliyor muyuz, ilerlemiyor muyuz? 

»Birtakım demagojilerle münferit bâzı hâdi
seleri, misalleri ve meseleleri kendi dâvalarının 
lehlerine iğva ve tefsir etmek suretiyle işi mu
galataya boğup, (düne nazaran hürriyet yok
tur) dâvasMiı ispat edeceğim demek beyhude 
bir gayretten ibarettir. 

1945 senesindeki demokratik hayatın bugü-
I ne nazaran daha imünkeşif olduğunu ispat ede-
i bilmek hakikaten iz'an sahibi olanlar için müm-
| kün değildir. 
I Dikkat ediyorsanız görüyorsunuzdur ki bir 
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radyo 'meselesini ele alıyorlar ve diyorlar k i ; j dar şayanı şükrandır ki 
'tipik bir misaldir, birçok tatbikat daha vardır, 
'burada söyleyip uzatmıyahm. 

Acaba bu tipik misaller nelerdir, diye so
racak olursak bize bir tek misal dahi vermek 
imkânından mahrumdurlar. 

Mühtrem arkadaşlarım; o zaman, bizim gu-
rupumuza mensup bir arkadaş radyoda 'konuşa
bil m e-miz iç/in bir talepte bulundu. Ona karşı 
verilen cevap; seçimlerde konuşma müsaadesi
nin verileceği cevabı değildir. Çünkü o takri
rin verilmesiyle seçim kanununda seçimlerde 
konuşmak müsaadesinin verilmesi arasında ilci 
senelik bir müddet vardır. O talep olunduğu 
zaman bize verilen cevap senede bir saat konu
şabilirsiniz şeklindeydi, zannediyorum. Biz d..1 

dedik ki ; vaz geçtik bundan. Esasen biz muha
lefette iken bizi müztarip eden zulümlerin n 
derece tenevvüü, o derece kesreti vardı ki bir 
radyo meselesi üzerinde saplanıl» kalmamıza 
imkân yoktu. Bunlar arasında bir arkadasın 
diline, kaleımiue radyo meselesi dolaşmış olabi
lir. Fakat bunun üzerinde Demokrat Partinin 
şimdiki muhalefet partisinin yaptığı gibi İsrar
la durup tepinmiş olduğunu iddia etmeye im
kân mevcut değildir, gelip geçerken baihsedikm 
meselelerden bibisi olmuştur muhalefetini iz za
man in da. 

Muhalefetimiz zamanında sabahtan aks:;ma 
kadar takibetmekte olduğumuz hâdiseler. Ars-
lanköy hâdisesi, parti kapat malar, silâh atma 
lar, polisler tarafından takibediluıeler, hepimi
zin fişlenmesi, ilâh.. 1945 ten 1950 senesine ka
dar şahsım hakkında tutulan, yazılan evrakın 
ağırlığı benim 75 kilo'mdan da!ha fazladır. Bun
ları iktidara geldikten donra bulduk. 
' FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
İnşallah biz bulamayız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Hangi gün hangi saatte kaç numaralı 
otoınolbille hangi otele gitimişim, orada ne yap
mışım, hangi telefonla konuşmuşum, bu konuş
mam ne kadar sürmüş, bütün bunlar zabt ve 
testbit edilmiş. Bunları iktidara gelince bulduk. 
sadece muhalefette olmak fişlenmek için kâfiy
di. Biz muhalefete geçtik diye bizi vatan haini 
olarak, mazanneisu ashabından olarak her han
gi bir kötülüğü her an ika a müstait nisanlar gibi 
talkibedildik. Hamdolsun o devirlerden çok 
uzaktayız. Ne kadar şayanı iftihardır ve ne ka-
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bütün mesele bugün 
şurada toplandığımız zaman, iki tarafın sözlerini 
radyoda niçin müsavi olarak dinletmiyorsunuz 
ve iş 'bu teraziye, bu muvazeneye gelmiş, iken 
niçin bize daha az yer verdiniz, siz bizden bir 
az daha fazla söylediniz» şeklinde bir dâvaya 
inhisar etmiş bulunuyor. 

Sevgili arkadaşlarını, demokratik esaslar, 
memlekette takakkuk etmiş olan demokratik 
nizamın tatbik a konulmasiyle meydanda iken 
bugün külliyen mevcut değildir desek dahi rad
yo meselesinin, bu sabaya taallûkunu düşünme
ye müsait olmıyacak şekilde olduğunu asgari 
bir insaf ile kabul etmek lâzımdır. 

R-adyo meselesi bütün bir nizamı temsil ve 
örnek teşkil etmez. Radyoda iktidarın daha faz
la konuşmuş olması iddiası Türkiye'de demok
rasinin ademi mevcudiyetini ispat eden bir de
li] olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; radyo meselesinin ya
nında vaktiyle neler neler vardı. Nazarlarınızı bir 
az maziye irca, edersek neler neler görürüz. O za
manki tatbikatın nasıl tecelli ettiğini, o devrin 
güçlüklerini nasıl söküp buraya geldiğimizi be
lliniz biliyorsunuz. 

«Türkiye'de demokrasi yoktur, Türkiye'de 
antidemokratik bir nizam vardı, bir Peron ida
resi vardır.» Yollu iddialarda bulunmak gü
nahtı;', ayıptır, vicdan ashabına yakışmaz. Bun
ları söylemek için, «her ne hesabına olursa ol
sun, mutlaka çatmam lâzım, onu baltalamam 
lâzım» prensibine kendisini inandırımış olmak 
I âzım gel ir. Buna inandırmadıktan sonra vicda
nında böyle bir esbabı mazeret yaratmadıktan 
sonra bir insanın (hele o insanlar dünün istib
dadını tesis ve tatbik etmiş bir teşekkülün için
de mevcudiyetlerini idame ediyorlarsa) gelip 
de «bu memlekette istibdat idareci var, demok
ratik prensipler ayaklar altına alınmıştır» de
mek müsaade ve imkânını vicdanında bulun
ması muhaldi'/. 

ijarutçu benimle bunda iştirak ediyor, bili
yorum. 1950 yılının son zamanlarında son anma 
kadar bu istikrarı ve demokratik prensipler 
tatbik etmemek için elden gelen bütün gayreti 
sarfettiler. Memlekette hakikatleri kabul ediyor 
olduklarını söylediler. Biz de muhalefet yap
tık, nasıl muhalefet yaptığımız mydandadır. Biz de 
bütçe tenkidleri yaptık, bunun nasıl esaslı ça-
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lışmalara dayandığını zabıtlardan çıkarıp göre
bilirler. Biz bugünkü muhalefetin bu ciddiyetle 
çalıştığını görmemekteyiz. Ortaya esaslı tenkid-
ler koymamışlardır. Faik Ahmed Barutçu arka
daşımın söylediği sözlerin % 90 ı bütçe harici 
kalmıştır. Biz bunu, muhalefet namına, esefle 
kaydederiz. 

Sonra, şimdi tenkid ettikleri Seçim Kanunu
nu, 1950 senesinde bu kürsüde müzakere ettik
leri zaman böyle bir eseri bize vermiş oldukla
rından dolayı Demokrat Partinin derin bir şük
ran hissi ile mütehassıs bulunduğunu bizzat ben 
söyledim. Şimdi, o gün kendi yaptıkları kanu
nu yerin dibine batırmak talihsizliğine düşmüş 
olan arkadaşlarımız o kanunu bir hamlede te
kemmül ettirmiş olmamıza rağmen, kaç paralık 
ehemmiyeti vardır, diye ileri olarak atılmış bü
yük bir adımı dahi hiçe saymak suretiyle kü
çük bir teşekkürde bulunmak lüzumunu dahi 
hissetmemektedirler. 

Sevgili arkadaşlarım, o zaman ve bugün için 
de seçim mazbatalarının B. M. Meclisinde tetki
ki ile bir yüksek mahkemede veya bir yüksek 
seçim kurulunda tetkik edilmesi arasındaki 

/ fark cümlece malûmdur. 1946 seçimlerinin na
sıl bir elîm manzara arz ettiği de yine cümlece 
malûmdur. Bir itimat buhranı bütün memleket
te hükümferma, hiç kimse serbest bir seçim 
yapılacağına asla kaani değil, kimse bu yolda 
bir emniyet hissi beslememekte. 1946 seçimleri 
o derecede pervasız bir siyasi tegallüp zihni
yeti içinde getirilmiştir ki, onu takibeden se
çimleri dürüst yapacakları hakkında milletçe 
bir noktai nazar mevcut değil, hattâ sureta bâ
zı müsaadekârlıklar göstermekle beraber bu 
memlekette uzak 'bir istikbalde dahi demokra
tik prensiplerin hâkim kılınacağı birçok va
tandaşlar tarafından, haylimuhal olarak te
lâkki edilmekte. İşte böyle bir zamanda yani 
emniyet 'buhranının bütün şiddetiyle 'hükümfer
ma ibulunduğu bir zamanda tutanaklar Büyük 
Millet Meclisi tarafından değil ve fakat bir 
mahkeme veya yüksek bir kurul tarafından tet
kik edilmesi prensibinin kabul edilmesindeki 
arz ettiği ehemmiyeti elbette takdir edersiniz. 
Böyle emniyet buhranının hüküm sürdüğü bir 
zamanda muhalefet, olarak 1946 seçimlerini id
rak etmiş bir partinin, maalesef bir emniyet ara
ması zarureti aşikâr iken, yine böyle bir za
manda (Bu tutanaklar Büyük Millet Meclisinde 
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I değil, bir mahkeme tarafından tetkik edilsin) 

denildiği zaman 'bunu şimdi muhalefette bulu-
[ nan arkadaşlarımız sureti katiyede kabul etme-
I diler. Bütün bunlara rağmen o günkü kanuna 

göre bunu bir ilerleme telâkki ederek parti 
namına teşekkürlerimizi ifade ve iblâğ ettik. 
Toptan kötüleme acaba bu mu idi? Sonra 
umumi politikada kırk defa dilimize gelen ağır 
tenkidler de mevcut idi. Bir defa dilimiz sürç e 
uğrayıp da yanlış söz dahi söylemedik. Hari
cî politikada bir defa tenkid ettiğimizi hatırla-
mıyacaklar, daima kendileriyle beraber oldu
ğumuzu ha'tırlıyacaklardır. Bugün kucak ku
cağa gelip de birleşme teşebbüsüne geçtikleri, 
o zaman bizim içimizden ayrılma 'hazırlığında 
olanlar yapmıştı haricî politikada tenkidi, Fa
kat Demokrat Parti Ihiçfbir zaman haricî politi
kaya dil uzatmamıştır. Ve söz aldığı zaman
larda bunun millî bir mevzu olduğunu ve mil
letçe beralber 'bulunduğumuzu sarahaten ifade 
etmiştir. Fakat muhterem arkadaşlar, buna 
mukabil «Kore kararının esasına muhalif değil
dik, usulüne itiraz ettik» diyorlar. Ve fakat 
Kore kararı gibi dünyanın en tehlikeli anında 
ve Türkiye'nin hakikaten tam millî hir vahdet 
içinde bulunmasının zaruret teşkil ettiği bir 
anda esasta mu'talbık olmanın, ö'zü kabahatin
den büyük pervasızca daha ziyade aleyhlerine» 
bir sebep teşkil ettiği aşikârdır. Madem ki yal
nız usul meselesidir, madem ki esas kararda 

j beraberiz, yapılacak şey bunu apaçık ortaya 
I koymaktı. Geçmiş gitmiş Ibir şeyi altın madeni 

gibi işliyerek millî bünyeye mütemadiyen zarar 
kaseden bir hale ıgefcirmek elbetteki revayı hak 
değildi. ' Barutçu arkadaşımız nedense bunu 
sarahaten ifade etmiyorlar >ama dolambaçlı 
yoldan; «Türk ordusu bizim zamanımızdaki or
du ise ondan bir tugay gönderilmiş olması 
memleketin esaslı müdafaa esbabını zedelerdi» 
diyor. Bu tamamen esasa müteveccih bir ten
kid değil midir? Bunun daha birçok .delilleri 
mevcuttur. Bir hatip kürsüye gelince kolayca 

I bâzı iddialar serdedebilir, Faik Ahmed Ba
rutçu arkadaşım esasına itiraz etmediklerinin 
delilini ortaya koyabilmemiz için, zabıtları açıp 
okuyunuz, demektedir. Zabıtların şimdi açı
lıp okunması ve Ibu suretle hakikatin tebyin 
edilmesinin gayrimümkün olduğu meydanda. 
Bekâra karı boşamak,'gurbette övünmek kabi-

I linden şeyler. Saatler süren ve diğer taraftan 
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da aylar ve yıllarca devam eden zehirli pröpa- j 
gandaları Iburada za'bıtları getirip okuyup on- ı 
dan sonra ispatı müddeaya muktedir olmanın 
gayrimümkün olduğunu biliyorlar ve onun için 
rahat rahat «Açın zabıtları okuyun» diyorlar. 

Hâtıralarını ve sizlerin hâtıralarınızı tek
rar ihya etmek için derhal arz edeyim, burada 
usule ait itirazları yanında, partileri namına 
konuşanlar mütemadiyen ve mütemadiyen [Bir
leşmiş Milletler Paktının - şimdi 'hatırlamadı
ğım - (42 nci madde sesleri) 42 nci maddesi 
mucibince falan teşekkül kurulmadığı için ! 
oraya bizim için asker göndermek mecburiyeti , 
asla mevcut olmadığını mütemadi surette ile
ri sürmüşler ve asker göndermenin caiz olma- I 
dığmı bu kürsüde - güya esasında müşterek ol- | 
dukları bir dâva olmak üzere - mütemadiyen 
iddia etmişlerdir ve bu prensibi sonuna kadar 
söylemişlerdir. Burada başka esaslı deliller | 
aramaya lüzum yoktur, bütün neşriyatları mey
dandadır. Hattâ çok sevdiğim sabık merhum 
Hariciye vekilleri, çok sarih konuşmuştur : 
«Oraya asker göndermektense tütün, ilâç, in
cir v. s. göndermemiz kâfidir, asker gönder- ' 
mek mecburiyeti yoktur.» demişlerdir. Ve ni
hayet bütün Türk Milleti bilir ki, Kore'nin ta
rafımızdan bir Yemen haline getirildiğini ve 

.Türk Milletinin sinesinde açılmış bir yara ol
duğu ifadesinin, Türk Milletinin gözünden 
Demokrat Partiyi düşürmek için en müessir si
lâh olarak en uzak köylere kadar götürülmüş 
olduğu cümlenin malûmudur. Bunlar bütün ha
fızalarda menkuş ve Türk Milletinin fikrinde 
mahkûk hakikatlardır. 

Şimdi, ben bugünü dahi bir terakki kayde
diyorum. Bugün muhalefette mesul bir arka
daş bu kürsüye geliyor, biz de esasa muhalif 
değildik diyor. Şayet bunu. 3-4 sene evvel 
vaktü zamanında ve sarahaten söylemiş olsalar
dı memleket birtakım üzücü bocalamalar için
den kurtulmuş olurdu ve o zaman ferahlık du
yardı. Maalesef bunu vaktinde yapmamışlar
dır. 

Ben söyliyeyim : Muhalefet Grupu olarak -
bunlar gelip geçmiştir - aralarında konuşmuş
lardır : «Demokrat Parti iktidarı Kore Harbi
ne iştirak kararı vermiş. Bunlar en vahim var
taya düşmüşlerdir, işte burada batacaklardır, 
bunlarla verilecek meydan muharebesinin saha
sı işte burasıdır.» demişlerdir ve müterekkip 
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beklenen fırsatın bu olduğuna karar vererek 
taarruza geçmişlerdir. Biz o tehlikeli şartlar 
altında dahi umumi istizahı kabul ettik. Bura
da ne derecelere kadar hırpalanmak istendiği
miz malûmdur. 

Bir defa insanın, fikir ve kanaatinin doğru 
olup olmadığını muayyen bir mehekge vurup 
aksini anladıktan ve bu taayyün ettikten son
ra artık aynı şey üzerinde ısrar etmemesi lâ-
zımgelir. 

Bir vakitler Büyük Millet Meclisinin ka
rarlarının hiçbir suretle aleyhinde konuşula-
mıyacağım söyliyen insanlar; Kore kararı do-
layısiyle Büyük Millet Meclisinde açtıkları is
tizah neticesinde; Büyük Millet Meclisine ge
tirilmeden Hükümetin böyle bir karar verme
sinin Anayasa mucibince nehyedilmiş bir key
fiyet olmadığı tebeyyün ettikten sonra dahi 
mütemadiyen ve mütemadiyen, senelerce Kore 
kararını bir koz, bir silâh olarak kullanmakta 
devam etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; hulâsa; meseleyi ge
tirip, getirip bir rejim meselesi haline koymak
tayız. Meseleyi rejim meselesi haline getirince; 
şu suali sormak lâzımgelir; 1945-1950 devresi
ni (ki, bu devreyi şibih demokrasi devri addet
mek lâzımgelir.), 1950 den bu yana tatbik edil
mekte olan devirle . karşılaştırdığımız takdir
de demokrasi tatbikatının inkişaf a mazhar edil
diği mi yoksa 1950 ye kadar istihsal edilmiş 
olan neticelerin demokratik nizam bakımından 
bugün şu bulunduğumuz noktadaki manzaraya 
nazaran daha müsait olduğu mu bir hakikattir? 
îşte mesele bundan ibarettir. Kaldı ki, 1945 -
1950 devresi Halk Partisinin teşebbüsü veya 
inisiyatifi ile tesis edilmiş bir devir de değil
dir. Bunu gayet iyi bilmek lâzımgelir. Ellerin
den gelse bir ikinci partiyi değil, kukla ola
cak bir partiyi kurdurmak isterlerdi. Bunlar 
tarihin en şaşmaz hakikatları olarak nutukla
rı ile, tatbikatı ile mahkûk kalacaktır. Sevk ve 
idare edilmekte olan bir demokrasi, kukla ne
vinden bir iktidar onların idealiydi. Böyle baş
ladı ve fakat hâdiseler ilerledi ilerledi; hâdise
lere hâkim olabileceklerini, istedikleri anda 
hâdiselerin seyrini değiştirebileceklerini veya 
hâdiseleri oldukları yerde durduracaklarını 
vehmettiler, farzettiler, fakat millî irade, mil
letin azim ve kararı onların bu tasavvurların
dan baskın geldi, onların bu tasavvurlarını mağ-
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lâbetti ve tam «artık zamanı gelmiştir, bunları ! 
durdurmak lâzımdır.» dedikleri zamanda ar
t ık iş işten geçmiş ve ateş bacayı sarmıştı. 
Demokratik inkılâp böylesine, onun rağmına 
inkişaf etmiştir. Bunda sonuna kadar gidip ce
bir yani bir tenkil hareketine, bir iç harbe 
gitmemiş olduklarını belki lehlerine kaydetmek 
yerinde olur. Çünkü ellerinde bir silâh ve bir 
kuvvet vardı, onu bir tenkil vasıtası olarak 
kullanabilirlerdi. O devirden, lehlerine kulla
nılabilecek olan tek sebep ve tek hakikat bu 
olabilir. O dereceye kadar gitmediler. (Soldan 
gidemediler, sesleri) Onu da yapabilirlerdi. 
Yoksa hakikat şudur ki, muhterem arkadaşla
rım, kendileri arzu ettiler de bu demokratik 
nizamı derece derece, bir tedriç ve tekâmül
le inkişaf ettirdiler şeklinde değildir... Havır; J 
siz bunları bilirsiniz, kendileri de bilir. Bir I 
umumi cebir karsısında, bir sel önünde kendi
lerini 1950 nin esiminde buldular. Bir kaza ne
ticesinde - kendi telâkkileri olarak sövlüvorum -
bir sabah erken kendilerini muhalefette bul
dular. Hakikatin ta kendisi bundan ibarettir. 

Şimdi rüyet zaviyesinin değişmesi meselesi
ne »piMim : 

îkt^dardan muhalefete düşer deşmez asın 
bir hürrivetcilik h a s t a ^ m a kanıldıkları görü-
lüvor Ook sev-'m^ arkadasnrn beni mnznr kör
sün. hfirriveti telâffuz ederken sekiz te«hit ve 
dokuz besmele ile sövlemesi bu hastalıkta ne 
dereceve kadar ileri bir savlet ve şiddete sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Şimdi, rüyet zaviyesini değiştirme mevzuu 
ileri atıldığı için ben de bunu kendilerine ha
tırlatmak mecburiyetini hissettim. Ben de ken
dilerine diyorum ki muhalefete geçtikten sonra 
rüyet zaviyeniz değişmiş midir? Bize, kendile
rinden bahsetmiyorlar, mücerret muhalefetten 
bahsediyorlar, muhalefet şöyle yapar, böyle yapar, 
diyorlar. Bahsimiz mücerret bir muhalefet üze
rinde değildir; bahsimiz Halk Partisi muhale. 
feti üzerindedir, (Halk Partisi muhalefetinin 
nasıl olması lâzımgelir) i mütalâa ediyoruz. 
Umumi ve ayet halinde ibarel'er, tâbirlerle hür 
kümlerle konuşmakta değiliz, memleketimizin 
hakikatlerini konuşmaktayız. Biz diyoruz k i : 
«Siz iktidarda iken şu şu şu efkâra sahiptiniz, 
iktidardan düştüğünüz andan itibaren 180 dere
celik bir inhiraf oldu. Bizi bir tarafa bırakın, 
çünkü bize dil uzatmak kolay değildir. Asıl rü- I 
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yet zaviyesi değişmek demek olan, sözlerin ve 
kanaatlerin değişmesini kendinizde arayın.» 
Derhal cevap geliyor: Maziye ne bakıyorsunuz 
biz ileri bakarak muhalefet yapıyoruz!» 

Muhterem arkadaşlar, size çok enterasan, 
çok şayanı dikkat olarak 18 Mayıs 1950 tarihli 
Ulus gazetesini okumanızı tavsiye ederim. Ora
da altı umde gayet derin ve felsefî fıkralarla 
bezenmiş Halk Partisinin bir beyannam'esi var
dır. O beannameyi okumanızı rica ederim. Mu
halefette iken hangi prensiplere bağlı olarak ha
reket edeceklerine dair bir beyannameleri var
dır : (Memlekette bir kardeş kavgasına gitmi-
yeceklerini, âzami suhulet ve tahammül göste
receklerini, asla sen, ben kavgası ile şahsiyatı 
çirkef vadisine düşürmiyeceklerini) tantana ile 
ifade ediyorlardı. Bundan inhiraf ederek şahsi
yat bataklığının en vahimine düşmeleri bizi bu
nu söylemeye mecbur etti. Türk milleti demok
ratik nizamı inkişaf ettirmektedir, demokratik 
nizam mütemadi bir inkişaf halindedir ve bunda 
hâkim olan unsur Türk milletinin olgunluğu ve 
dirayetidir. Kalkıp da tatbikatın geriye doğru 
olduğunu iddia etmek bu memleketin menfaa
tine uygun olmaz. İktisadi kalkınmayı, malî 
vaziyeti, bütün memleketin geniş bir nefes alma 
manzarasını kötüliyebilmek için seyyal bir sa
haya gelip muharebeyi bir bataklık içinde kabul 
etmek mânasına gelen «Demokratik siyasi reji
mi tahakkuk ettirmediniz» gibi umumi, müp
hem ve meşkûk bir ifade ile konuşmak, belki 
kendilerince seçilmiş siyasi bir taktik olabilir, 
fakat her halde demokratik rejimin hayrına 
olmaz arkadaşlar. 

Dünyanın hiçbir yerinde sabahtan akşama 
demokrat nizamın bir anda kurulduğu görülmüş 
değildir. Kendilerinin vaktiyle vermiş olduk
ları bir misali tekrar edeyim; Fablen'lerin bir 
travailliste parti kurmak için harekete geçme
lerinden itibaren tam seksen senede tekemmül 
edebildiler ve iktidara ondan sonra gelebildi-. 
ler. 

Diğer taraftan daha memlekette okuma ve 
yazma bilenlerin sayısı % 25 - 35 olan vatan
daşların bir umumi seçimde daha isabetli neti
celer tesbit edebilip demokratik nizamı tahak
kuk ettirebileceklerin'e inanmanın bir hayal ol
duğunu ileri sürüyorlar ve diyorlardı k i ; «Mem
lekette birçok mektepler açarak eğitmenleri ve 
muallimleri yetiştireceğiz, hızla çoğaltacağız, 
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bu suretle memleketin % 90 ı okumuş yazmış 
lolacaktır. Bunlar reylerini kullanacak bir hale 
geldiği zaman haik£ki demokrasi tahakkuk ede
bilir.» Yani (yonca bitsin, ye ve ondan sonra 
öl) kabilinden bir şey. 

işte böyle tedricî ve mühletlemeye bağlanan 
ibir demokrasiyi en ileri memleketlerin asırlar
ca tetkik ve tahakkuk ettirdikleri şekilde ileri 
götürmeyi arzu ediyorlardı. Arzu halinde ifa
de etseler,bir şey değil, bunu bir itham halin
de bir hücum silâhı olarak kullanmakta idiler. 
öyle olmadığımız için bizi istibdat yapmakla 
itham etmektedir. Işkı asıl hazin ve latifeye 
tahammülü olmıyan tarafı budur. 

Biz demokratik nizamı memleketin şartları 
içinde alıkoymadan tahakkuk ettirmekte oldu
ğumuza kaaniiz ve milletçe bugün almış oldu
ğumuz mesafenin muazzam olduğunu Türk 
Milleti naımü hesabına büyük bir iftihar vesi
lesi olarak arz ediyoruz. Memleketimizin, mat
buatı ile, halkı ile, her şeyi ile göstermiş 'oldu
ğu bu gayreti küçümsememek lâzrmeglir. 

Sevgili arkadaşlarım, bunda Türk Milleti
nin h'ssesi 'büyüktür. Muhalefet, daha iktidara 
geldiğimizin ikinci ayında başlamak üzere, va-
itleri tahakkuk ettiremediğimizden ve antide
mokratik kanunları kaldırmadığımızdan bahse
diyordu. O zaman kendilerinin, iki ay evvel 
iktidarda iken kaldırmamış olduğu kanunların 
iki ay sonda biz:m tarafımızdan kaldırılmamış 
olduğunu bir bühtan olarak ileri sürmeleri da
hi ne kadar haksız oMuk^armı açıkça gösterir. 

Türk Milleti aldandı, dediler. Belediye se
çimleri için büvük bir ümit içindeydiler. Türk 
Milleti salim görüşüy^, olgun sezişiyle oyları
nı Demokrat Parti adına kullandı. Aradan bir 
sene geçti tekrar başladılar. 

Buraya gelmişken şurasını arz edeyim, Faik 
Ahmed Barutçu 'ıran şimdi buradan söylediği 
şeyleri ta o zamandan söylemiye başladılar. De
mokrat Parti va'dini tutmadı yolundaki söz
lerin mebdei 1950 ortasından başlar. Ondan 
sonra ara seçimler geldi. Bütün 'bu 'antidemok
ratik tatbikat kendi dilleri ve tefsirlerince, ol
duğu gibi fâşedilmiş olmasına rağmen, ara se-
çim^r'nin neticesi de maydandadır. Ara seçim
leri 1951 Eylülünde olmuştur. Bütün demok
ratik, antidemokratik münakaşalar geldi geçti, 
Türk Milleti bütün 'bunların muhasebesini ya
pıp reyini kullanabilecek vaziyette idi. Ondan 
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i sonra Kore kararını hükme bağladığı tarih ola

rak kabul edebiliriz, iktidara Mayısta gelmiş 
olduğumuza, ara seçimleri 1951 Eylülünde ya
pılmış olmasına göre aradan 16 - 17 ay geçtik
ten sonra burada şimdi serdedilen iddia, hattâ 
o zaman bütün yaygınlığı ile sathı vatana ya
yılmış iken, Türk Milleti siyasi istikran te
min hususundaki siyasi olgunluğunu, iradesi
nin tecellisi ile gösterdi ve Demokrat Parti le
hine reyini kullandı. 

Bir insanın karnı tok iken, karşısındakine 
sen açsın, demekle netice elde edilmez. Asıl teh
likeli tarafı açsın dediği adamın hakikaten aç 
olmasıdır. Memlekette hürriyeti gerektiği gibi 
kuşanmakta olan vatandaşlarla dolu 'bir mem
lekette kalkıp da siz, «demokratik hürriyetler
den istifade edemivorsunuz» demekle netice al
mak mümkün değildir. Esasen sevsrili arkadaş
larım, bu tasvir etmek istediğim Peronizm hava
sı memlekette hâkim olsa idi bunlar böyle ko
nuşmak imkânım bulmazlardı, bu yolda daha 
zivade kuvvete tâbi olmıya kalkarlardı. Bunu 
Faik Ahmed ve diŞer arkadaşlarıma söylemek 
istemiyorum, bu bahisleri daha cok ilerive gö
türen insan için sövl em ekteyim, şahsiyatın ne
relere kadar götürüldüğü meydandadır. 

Memlekette matbuat baskı altındadır diven 
ve buradan çıkan arkadaşımızdan çok rica ede
rim, arkadaşlar hiçbir iktidar aleyhinde bir 
memlekette bu derece cok gazete aleyhte bulun
muş değildir. ITele nazarlarımızı gerive irca ede
cek olursak, ara seçimlerinin yapıldığı 1950 
senesi sonlarında matbuatın ne derecelere ka
dar tahrik edilmiş olduğunu takdir edersiniz. 
Ben buna hak veriyorum. Bir alaca karanlıkta, 
yani demokratik rejimin kurulmasının fecrinde 
birtakım şaşırtmacalar olabilir, bu şaşırtmaca 
hareketler muvaffak da olabilir, fakat arkadaş-

I 1ar seçimlere 58 gün kaldığı bir zamanda de
mokratik rejimin mevcut olmadığım iddia et
mek, en serbest bir şekilde seçimlere gitmekte 
olan bir iktidara karşı «Peronizm» v. s. gibi id
diaların bu etekte ve bu sahilde daha önceden 
tutunmuş olması lâzımgelir. Bırakalım Türk 
milleti rahat hükmünü versin, birbirimizi mazi
den aldığımız misallerle rencide etmeye mecbur 
etmemeleri lâzımgelir. Bu derece ileri ve aşın 
hürriyetçilik onların mazisinde, ananesinde ve 
hayatında mevcut değildir. (Soldan, bravo ses-

! leri). 
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Muhterem arkadaşlarım; muhalefetin yerin

de tenkidlerine tahammül etmek lâzımdır, di
yorlar. 

Tenkid, kolaydır, fakat tenkide tahammül 
etmek zordur. Çünkü, tenkid kolaydır, dilin ke
miği yoktur, herşeyi söyliyebilir, fakat tenkidte 
haklı çıkmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahtan akşama 
kadar türlü hareketlerine mâruz kaldığımız in
sanları makamı tevkirde dile almaktan başka 
yaptığımız bir şey yoktur. Zihniyetleri ve tarihî 
hâdiseleri ek alarak itham etmek suretiyle şuna 
buna kusur bulmaktan mütemadiyen tevakki et
mek istiyorum. Fakat asıl hazin olan tarafı, si
yaset iki yüzlülüğünün hâkim oluşunda bulu
yoruz. 

Bunu söylemekten maksadım, kurulmakta 
olan demokrasimizin mânevi iklimini sağlam 
tutabilmek endişesinden ibarettir. Yoksa kendi
lerini her hangi bir surette itham etmek maksa
dımızın tamamen dışındadır. 

Çörçil Atli'ye (milleti unuttunuz, diyebilir) 
diyor. Arkadaşlarım; şu anda sokaklara dökü
len şahsiyat selinin bir eşini acaba İngiltere'de 
gösterebilirler mi?. (Asla sesleri) Siz de vatan
perversiniz diyorlar. Arkadaşlarım; bir (petrol 
rezaleti) ne girmiş olan iktidarın, (bal tutan 
parmağını yalar) itabına mâruz bırakılan bir 
iktidarın vatanperverlikle alâkası kesilmiş ol
mak lâzımgelir. Bunları rahat rahat söylüyor
lar. Kendileri partilerinin .birinci derecede mesul 
insanlarmdandır. Ben buna taraftar değilim de
mek lûtfunda bulunsa kendisinin meseleler üze
rinde yapacakları tenkidleri başımızın tacı ya
parız. Fakat bunu yapamıyorlar. Ben şuradf 
oturan arkadaşlarımın vicdanlarına hitap ede
rek sorsam : «O yazılanlar doğru mudur, inanı
yor musunuz?» Parti mecburiyeti olmasa, «ha
yır» diveeeklerdir. Bu revnvı hak mıdır drser>-> 
bana «katiyen doğru değildir» diyeceklerdir-
hattâ daha ileri gidecekler söğüp savacaklar 
«Allah cezalarını, belâlarını versin, bâzı nam^p 
hissinden mahrum insanlar bunu yapıvor» divr-
ceklerdir. Fakat yine siyaset iki yüzlülüğü ola
rak bunlar aleniyete çıktığı zaman başka türlf 
konuşacaklardır. Siyaset iki yüzlülüğünden ötü
rü o zevatla bir arada bulunup dostça muaşereti 
idameye mecbur olacaklardır. 

Benim şkâyet ettiğim budur. Böyle olmamak 
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I lâzımgelir ve böyle olduğunu kendileri de bilir

ler. Binaenaleyh D. P. iktidarı, tenkidlerine ta
hammül etmemek şöyle dursun, tenkid sayılmı-
yacak, tenkid. hududunu çok tecavüz eden, hat
tâ bazan elim, leîm derecelere kadar ilerliyen 
teşebbüsleri karşısında mukabelenin onda biri
ni dahi yapmamak yolunu ihtiyar etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir Cumhurreisinin, bir 
Devlet Reisinin bir başka dünyanın en büyük 
milleti, devleti tarafından görmüş olduğu hara
retli kabulü milletimizin dünyada ne derecelere 
kadar makbul bir hüviyet arzetmekte olduğu
nun delili alarak mesut olmak lâzımgelirken na
sıl çırpındılar, nasıl yırtındılar, ki bunun ehem
miyeti olmadığını ispat etsinler. Muhterem ar
kadaşlar siyaset iki yüzlülüğü bakın nerelere 
kadar gidiyor. Reisicumhurun gördüğü hararetli 
kabul Türk milletinin eseridir! (Soldan şiddetli 
ve sürekli alkışlar). Bu hararetli kabulü değer
den düşürmeye çalışmak Türk milletinin ya
rattığı mucizevi eseri değerden düşürmek de
mektir. Fakat siyaset ihtiraslarının insanları 
nerelere kadar sürükleyip götürmüş olduğu aşi
kârdım 

Muhterem arkadaşlar; mesul ve vazifeli bir 
insan olarak arz edeyim; Devlet Reisimize bü
yük Amerikan milletinin, dost ve müttefik Ame
rikan Hükümetinin gösterdiği dikkat, nezaket 
ve hararetli hüsnü kabul ve samimiyet her türlü 
tasavvurun üstünde olmuştur. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

Kalkıp, bir taraftan, «yarın Hapeş İmpara
toru gidecek, aynı hararetli karşılamaya mazhar 
olacak» demek suretiyle, dünyanın en büyük 
milletinin göstermiş olduğu bu büyük tezahürü 
gözden düşürmeye çalışmak ayıptır, günahtır. 

I O bizim eserimizdir, kötülemek istedikleri şey 
nedir; Türk milletinin eseridir. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhurbaşkanımızın 
Amerika seyahati münasebetiyle neşredilen ma
kalelerin sayısı, sayılabileni 17 000 i geçmiştir. 
, Şimdi diğer taraftan bunu küçük düşürmeye 

çalışmak şimdiye kadar bu gibi tezahürleri âdet 
edinmemiş olan büyük bir milletin bize göster
mek için çırpındığı o yakınlığı, o dostluğu, o 
muhabbet duygusunu tamamiyle menfi bir pro
pagandaya mâruz bırakmak manasını taşımaz 
mı? Bütün bu mülâhazaların hepsini bir tarafa 
bırakmak, bunların hiçbirini kaale almamak 

i hakikaten siyasi iki yüzlülüğün,* iftiraya ken* 
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dini kaptırmış olmanın en acı örneklerini teşkil 
eder. Fakat muhalefetler aslında vatanperver 
olmalarına rağmen, bir Miralay Sadık Bey mi
salinde olduğu gibi, bir adamın memleketi ıslan 
için Rus Çarına tel çekmek mezelletine düşmesi 
kabilinden ihtirasların insanları nerelere kadar 
götürdüğünü zikredebiliriz. Bunların hepsi 
acıdır. Bu türlü ihtiraslarına hâkim olamıya-
rak, memleket menfaatlerini bir tarafa bırak
mak haleti ruhiyesinin yaygın ve memlekette 
anane haline gelmesi hakikaten elimdir. Ben 
arkadaşımdan bunları beklemezdim. însan gay
yaya bir anda iner, adım adım inmez, kendini 
anide gayyanın ka'rmda bulur. Bu nevi mu
halefet devam ede ede asıl memleket hizmeti 
olan gaye unutulmuş olur. Bunlar demokratik 
hayata yerleşmem elidir. Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımdan «bunlar doğrudur, hakikaten 
memlekete hizmet edilmiştir, tempo çok ileri 
ama biraz ağır gitseniz doğru olur, şurada bir 
hatanız vardır, bunları düzeltmeniz icalbeder, 
bunları yapmadınız, şun]arı yaptınız, bunu yap
madınız» demesini beklerdim, fakat bunları 
demesine imkân vt; ihtimal mevcut değil. 

Üç rakam dahi bu memleketin ne büyük 
hamlelerle ilerlediğini göstermeye kâfidir. Dev
let Bütçesi, 1950 de bıraktıkları noktadan, 
1 180 000 000 lira artmak suretiyle, ikinci bir 
ıbütçe meydana çıkmıştır. îkrazat yekûnu umu
misi iki milyardan 3,5 milyara yükselmiştir. 
Bankalardaki mevduat göz kamaştırıcı bir 
hız1 a artmıştır ve artmaktadır. Sarıyar barajı
nın velvelesi dünyayı tuttu. Dört barajı daha 
ihale etmek üzereyiz. Zirai sahada istihsal 7 
milyondan 14 milyona yükselmiştir. Hangi ra
kama el uza.tırsanız uzatınrz 'bu devrede mu-
muhayyiriukul işlerle karşılaşırsınız. 

Hakikati sanki ispat etmiş olmak için «biz 
bütçe tenkidimizde iyi o1 an tarafları da söyle
dik» diyorlar. îyi taraf olarak kabul ve tasdik 
ettikleri neresidir, pek bilmiyorum. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ordu ve zira
at işleri iyidir dediler. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Evet, biraz da ziraattan memnunuz 
dediler. Sanayide umumi bir kalkınmamız yok 
mudur, bunun rakamlarını vermiyor muyuz1?.. 
Sanayide dört senede bir mislin artan istihsal 
nerede görülmüştür? Zirai istihsal ise bundan 
daha fazla hamleli bir şekilde devam ediyor. 
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I Maden istihsalinde hâıkeza bir misli artış var

dır. Biz bütün bu terak'kiyata ve artışa rağmen 
lâyuhtiliğimizi iddia edecek değiliz. Bu eserler
de yüzde yüz muvaffak olduğumuzu asla iddia 
etmiyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen hâsıla 
ve muhassalayı ortaya koymak lâzımdır. Bugün 
Amerika'da dahi Türkiye'de olduğu gilbi gerek 
demokratik bakımdan ve gerek mânevi bakım
dan kısa zamanda bu derece hamle kaydedil
memiştir. Arz ettiğim gibi Türkiye mânevi ba
kımdan da hamle halindedir. Türkiye çağ de
ğiştiriyor, gömlek değiştiriyor, hüviyet değiş
tiriyor denecek kadar hareketlidir. Üç, dört 
sene sonra bütün bunların neticeleri meydana 
çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, iktidara geldiğimizin 
dördüncü ayında.... 

MUHTAR ACAR (Sinob) — Petrol Kanu
nunu mu konuşuyorsunuz. Demokrat Partinin 
icraatını mı? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem Muhtar Bey, kerem buyurun, 
oradan çıktık zaten. Bir sual takriri için beş 
saat konuştuğunuz malûmdur. Sözcünüz böyle 
bir muhasebe lâzımdır, diye söze başladı. Mü
saade edin ben de böyle bir muhasebeyi yapa
yım. 

iktidarımızın 4 ncü ayında Hilton Otelinin 
temelini attık. Dört sene içinde Türk Milletinin 
hayatında çok şeyler yapmak imkânı yoktur. 
Buna rağmen birçok eserin çok yerde temeli 
atılmış, çok yerde çatısı atılmış ve sirkülasyo
na girmek üzeredir. Bu sirkülasyon ya belirmiş 
veya belirmekte bulunmuştur. Bütün bunlar 
ortadayken toptan inkarcılıkla karşı karşıya 
kalmak insana elem vermektedir. 

Ama bunun yanında daha elim bir hâdise
yi ortaya koyacağım. Diyorlar ki, bunlar niha
yet 3 - 4 senede yapılacak şeylerdi, fakat niçin 
yapılmadı? işte o zaman maziye meddinazar et
mek zarureti kendiliğinden doğmaktadır. «Ma
dem 3 - 4 senede yapılacak işlerdi de" neden 
yapmadınız? O zamanlar bu memleketin sine
sinde daha büyük imkânlar meknuz iken niçin 
yapılmadı?» Diyerek, Devletçilik prensiplerini 
müdafaa ederlerken bütün bunları ortaya ap
açık koymaktadırlar. Türk Milleti içinde ham
le halinde bulunan kalkınma iştiyakı, vatanın 
sinesinden fışkırmış olan kalkınma imkânları 

[ sanki bir sed ile önlenmiş gibi tamamen hapis 
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olunmuş vaziyette idi. Bugünkü inkişaflar, par
timiz prensipleri ortaya konulunca, o şeddin 
ortadan kaldırılması neticesi o hapis ve tazyik 
altında bulundurulan feyzin sathı vatanı istilâ 
etmesi suretiyle tecelli etmiştir. Ben insafa yer 
vermenin, demokraside çok esaslı bir prensip 
olduğunu, insaf üzerinde iki türlü ölçü kulla
nılmaması lüzumunu ve yine insafım, kendisi 
için mubah ve makbul gördüğünü, muhatabı 
için de mubah ve makbul görme şeklinde düşün
menin isabetli olacağını ifade eedrek Yüksek 
Huzurunuzdan ayrılıyorum (Soldan, sürekli al
kışlar). 

PAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; bir noktayı vuzuhla 

belirtmek ve kabul etmek lâzımdır. 
Muhalefetin birinci vazifesi, iktidarın prog

ramı ile icraatını karşılaştırmak ve tenkidetmek-
tir, bir. Maziyi tenkidetmek demek değildir, bu, 
halin üzerinde durmaktır. 

Bizim yaptığımız da; Demokrat Parti iktida
rının programını ele alarak dört senelik icraatı 
ile karşılaştırmaktan ibarettir. 

Başbakan eski iktidar partisinin bünyesi için
de vazife görenlerin tenkid haklarını tahdit 
eden bir eda'içinde konuşmuşlardır. Bu antide
mokratik garip telâkki, aynı zamanda mâzisizli-
ğin müdafaasıdır. Bir partinin mazisi mânevi 
hazinedir, ingiltere'de Muhafazakâr Partinin ta
rihinde de çok safhalar vardır. İngiltere'de za
man olmuş, matbuattan «idrak Vergisi» diye 
para almışlardır. Şimdi, bir partinin mazisinde 
böyle tatbikat yer almıştır diye bugün o parti
nin hürriyetleri müdafaa edemiyeceğini söyle
mek bir mizah olur. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Ekseriyet yoktur, içtüzüğe göre yoklama yapıl
masını teklif ediyoruz. (Cemal Reşit Eyüboğlu, 
Muhtar Acar, Hikmet Fırat, Mehmet Kartal, 
Mustafa Nuri Okcuoğlu, Arif Hikmet Pamukoğ-
lu ayağa kalkarak aynı teklifi tekrar ettiler) 
. RE IS — Eyüboğlu sinirlenmeyin. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Başvekil salonu terketmiştir. Barutçu yarın ko
nuşsun. 

RE IS — Arkadaşlar burada, 5 dakika istira
hat için dışarı çıktılar. Müzakereye devam ediyo
ruz. (Sağdan gürültüler) Müzakereye mâni bir 
hal yoktur. Arkadaşların cümlesi buradadır. 
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(Sağdan, gürültüler, sıra kapaklanna vurmalar) 
Bu türlü hareket ederseniz nizamname hüküm
lerini tatbik etmek için harekete geçerim. Hatip 

I kürsüde konuşurken Cemal Eyüboğlu mütemadi
yen müdahale etmektedir. (Sağdan, gürültüler) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Müsaade buyurun arkadaşlar. 

Geçen gün Reis Bey bir arkadaşımız konu
şurken, ekseriyet yoktur diyerek celse tatil edil
miştir. Hükümet erkânı ayrılmıştır, sıralar bo
şalmıştır. Yarın devam ederiz. 

RElS — Hatip konuşurken yoklama yapıldı
ğı bu Mecliste görülmüş müdür? (Gürültüler) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Müsaade edin. (Soldan, «kimse dinlemeye mec
bur değil» sesleri, gürültüler) 

Beyefendi, usule riayet edelim, eğer devam 
edilecekse, Riyaset ekseriyet vardır diyorsa mü
zakereye devam edelim. (Soldan, gürültüler) 

RE IS — Faik Ahmed Bey, çok rica ederim, 
arkadaşlarınızın telkinine bari siz tâbi kalmayın.^ 
Bu müzakerelerin devamı sırasında arkadaşların 
bir dakika teneffüs için dışarı çıktıkları her va
kit vâkıdır. Eğer ekseriyet olmasa müzakerelere 
devam için sebep de yoktur. Sıcağı sıcağına ko
nuşmak istediniz söz verdim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Karşımızda ekseriyet yoktur. (Gürültüler; ne
reye gidiyorsun sesleri, konuş konuş Sesleri) 

RElS — Arif Hikmet Pamukoğhı. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Usul 'hakkında. 
REİS — Buyurun. 

I ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar; hepinizin hatırmda-
dır. Bir türlü bu parlâmento oyunlarının so
nu gelmiyor. Benim üç buçuk sene evvel tek
lif etmiş olduğum dışişleri hakkındaki bir ka
nunum üç senedir komisyonla Heyeti Umumiye 
arasında mekik dokuyor. ıSon defa hepiniz 
hatırlarsınız, şurada Dışişleri Bakanı oturduğu 
yerden baktı ki.... 

RElS — Arif Hikmet Bey usul hakkında 
konuşmanıza bu mevzu olamaz. 

ARİF HİKMET PAMÜKOĞLU (Devamla) 
— Usul hakkındadır. 

Bundan evvelki bir celsede hangi kanunda 
hatırlıyamıyorum, beş kişi ayağa kalktı, ek
seriyet yoktur, dendi ve müzakere kesildi. Şim
di de aynı durum hâsıl olmuştur. Ben de kal-
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kanlar arasmdaydım. Nedense bilmiyorum; 
Riyaset Makamı tüzüğü tatbik etmek istemi
yor. Ekseriyet yoktur. 

Halbuki reye arz edilecek, heyeti umumiye-
si üzerinde söz istiyen yoktur denildikten son
ra maddelere 'geçilecektir. Mühim bir mevzu 
üzerindeyiz, daha birçok 'hukuki noktalara do
kunulmadı. Nitekim ben de hirçok hukuki nok
talar üzerinde duracağım. Soldan «konuş yahu 
konuş» sesleri) 

Nasıl konuşayım? Ben de ayağa kalkan beş 
kişi arasındayım. Usul meselesini halledelim. 

REİS —- Arz edeyim. Hatibin kendi arzusu 
ile istemiş olduğu sözü Riyaset verdikten son
ra ve hatip kürsüye gelip Meclise hitap ettiği 
zaman beş arkadaş - ki o sırada ben Faik Ah-
med Beyle meşgul idim, onun da farkında de
ğilim - ayağa kalkıp ekseriyet olmadığını ileri 
sürdüler. Cemal Reşit Eyüboğlu'nun yapmış 
olduğu çıkışın tesiri altında kalmak suretiyle 
hitap ettim. Bu şekilde müzakerenin inkıtaa 
uğratılması hiçbir parlâmento usulüne uyar 
şey değildir. 

GEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Söz istiyorum. Usul 'hakkında. 

REİS — Ne usulü? 
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CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

İsmimden bahsediyorsunuz. 
REİS — Sizin hareketinizi ifade ediyorum. 

Meclisi sevk ve idareye memur vazifeli sıfatiy
le bunu ifadeye mecburum. Arkadaşınızı, tesir 
altında siz bırakıyorsunuz. Bu itibarla iş mü
zakereye devam edilmiş, edilmemiş meselesi ol
maktan çıkmıştır. Usul hakkında. Arif Hikmet 
Pamukoğlu söz istiyor. Dışişlerine ait bir mese
leden bahsediyor. Bu müzakerenin cereyanın
da usule muhalif hareket neresinde? İnsafınıza 
müracat ederim. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Parlmanter oyunda, Riyasetin vazifesini 
yapmamakta... 

REİS — Yeniden 21 kaza kurulması hak
kındaki kanun tasarısına (263) rey verilmiş
tir. (252) kabul; (1) çekinser. Muamele tamam
dır. Lâyiha onanmıştır. 

Yeniden 10 kaza kurulması hakkındaki kanun 
lâyihasına (251) rey verilmiştir. (250) kabul, 
(1) çekinser. Muamele tamamdır. Lâyiha onan
mıştır. 

5 Mart Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,50 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

TAHRÎRİ SUALLER 

i. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, na
hiye karakol komutanlarına birer at verilmesi 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine Dahili
ye Vekili E t em Menderes'in tahrirî cevabı 
(6/1409) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Vekilinden yazı

lı olarak cevaplandırmalarını saygılarımla rica 
ederim; 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

Nahiyelerde karakol komutanları bulunan 
astsubaylara (Başçavuşlara) birer at verilmesi, 
bu feragatle çalışan arkadaşlar için çok hayırlı 
olacaktır. Bunlar atlarını kendileri alacaklar, 
yalnız yem bedelini Hükümet verecektir; atlar 
zatî ve şahsi olacaktır. Bu hususta dağ, taş ge

zen ,vazifelerini zorlukla gören birçok başça
vuşlar bu şekli arzu etmektedirler, bu hususta 
Sayın İçişleri Vekili ne düşünmektedir? Yazı 
ile cevaplandırmasını saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
• İçişleri Vekâleti 3 . I I I . 1954 
Jandarma Umum Komutanlığı 

Vet. Şb. Ks. 
Sayı : 480 

özeti : Burdur Mebusu 
Mehmet özbey'in Ast
subaylara özlük hayvan 
verilmesine dair sorusu 
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Umumi Kâtip Kanunlar Müdürlüğü 24 Şu-
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bat 1954 gün ve 6535/15144 sayılı emirleri 
karşılığıdır : 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in astsubay
lara özlük hayvan verilmesi hakkındaki soru
larının cevabı aşağıya çııkarılmıştır. Saygı ile 
arz ederim. 

İçişleri Vekili 
E. /Menderes 

Halen mevcut idari taksimat bünvesinde 
883 nahiye vardır. Bu nahiyelerde görevli J. 
karakol K. nı astsubaylara özlük at alma hak
kı tanındığı ve bu hayvanların da Devletçe 
beslenmeleri saklandığı takdirde her yıl için 
J. Umum K. lığı bütçesine 508 608 liralık malî 
bir külfet tahmil edecektir. Kaldı ki, nahiye ka
rakol kuıma#ndanı astsubayların atlı alarak tek ba-

.1954 C : İ 
sına vazife görmeleri J. hizmetleri icap ve esas
larına aykırıdır. Bu mahzurun giderilmesi ha
linde ise beher nahiye karakoluna asgari iki
şer atlı J. eri kadrosu verilmesi lüzumluduf. 
Bu şekilde de nahiye karakollarına ceman 
2 649 baş at kadrosu tahsisi icabeder. 2 649 bâş 
binek atının da bir yıllık beslenme masraf tu
tarı 1 525 824 liradır. Bu malî külfet dışında 
her nahiye karakolunda inşası lüzumlu üçer 
atlık 883 tavla için de ayrıca 2 207 500 liralık 
bir tahsisata ihtiyaç vardır. Ve bu suretle Öe 
tahmil edilecek malî külfet yekûnu 3 733 324 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bu sebepler dolayısı ile bugün için nahiye 
karakol K. m astsubayların özlük at alma hak
larının tanınmasına ve bunların Devletçe bes
lenmelerinin teminine maddi imkân yoktur, 

>!>-©-<« 

7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

1. — 60 yaşını ikmal eden emekli ve dulla
rın Gelir Vergisinden istisnasını temin eden ka
nunun çıkarılması münasebetiyle Tire'deki Mil
lî Eo-itiım. Mali ve. Ordu, îç'Jşleri mensupları 
emeklilerinin gönderdikleri teşekkür telgrafı. 

2. — İlkokul öğretmenlerinin kadrolarının 
intibakını temin ederek mağduriyetlerine niha-

vet veren kanunun çıkarılması münasebetiyle 
Merzifon öğretmenler Derneğinin gönderdiği 
tefekkür telgrafı. 

3. — Tıp mensupları hakkındaki mecburi 
Hizmet Kanununun 'kaldırılması münasebetiyle 
Ankara Tıp öğrenci Derneği Başkanı M. Ce
mal Cankat'ın gönderdiği teşekkür arizası. 

TASHİH CETVELÎ 

(Bu İnikat Zabıt Ceridesine bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler 
yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Yanlış Doğru 

198 
198 
179 
179 
179 
179. 
179 

29 
31 
m 
50 
52 
58 
68 

Çelilkkan 
Kökağaç 
(Tencereli) 
(Hörmüz) 
Otlukbeli 
Karaharlı nahiyesinden 
IGaflet 

• • • 

Celikan 
Gökağaç 
(Tencerli) 
(Hömrüz) 
Çayırlı 
Merkez nahiyesinden 
Galfet 
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Yeniden 21 kaza kurulması halandaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Ovnaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Oelâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
TT— JJ • T» 1 1 -
namdı Bulsmrln 
Osman Şevki Çiçekda£ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât ti tekin 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhan ettin Onat 
Ahmet Tekel i oğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasım 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi folkum en 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
253 
252 

1 
2 1 3 

21 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkuı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğln 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim nerkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen* 
Mithat San 
Haluk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioglu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesnd" Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni üral 

ÇORUM 
Sedat Baran 

1 Baha Koldaş 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Eneinün 
Rükneddin Nasuhioglu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Erarene 
Mehmet Şevki Yazman 
Ham i t Mî Vönpv 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Giinaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
T?ıfici Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülerer 
Sabri Erdnman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuo&lu 
Memiş Yazıcı 

Ahmet Başıbüyük ESKÎSEHtR 
Şevki Gürses Ali Fuad Cebesoy | 

I nasan Polatkan 
Kemal Zcvtinofclu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tiifekeioglu 

GÜMUŞANE 
Cevdet Bay bura 
nalis Tokdemir 

HATAY 
Cavit Yıırtman 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Tnrsrnt 

İSTANBUL 
thsan Altmel 
Andre Vahram Baya 
Bedri Nedim Göknil 
Hndi Hüsmau 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fümzan Tekil 
Nazlı Tl a bar 
Celâl Türkgeldi 
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Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üst ün d ağ 

KARS 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mtihto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusnf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik fWün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük bası 
TTalil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ. 
Ekrem Alie.an 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
LÛtfi Tckoğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
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Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Oiindüz 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet. Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcnoglu 
Ahdülkadir özbay 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Semi Ererin 
Adnan Karaosmanoirln 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Knrez 
Sndi Mıheıofclu 
ATuhlî«î Tümav 

MARAŞ 
Abdnllah Avtemiz 
Ahmet Rnzdafc 
Ahmet Kadoglu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal nünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Pojfozoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman KavrakoŞln 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mnrsrîl 

SAMSUN 
Tevfik Tl eri 
Firnz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
TTnsnn Fehmi UstanjrV 
TTnrli TVor 

STÎYHAN 
\r if Vihnt A«?va 

ATahmut TT^nrn$ln 
StTRD 

Mehmet Daim Siialp 
Şefik TürkdnŞan 
Cemil Yardmı 

SİN08 
Muhtar Aear 
Nuri Serto§lu 
Server Somu nen oğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damatı , 
tbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Halil tmre 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Ooloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Canin* Zaman^il 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Needet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
nasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamo&lu 
Hâşim TatlınŞlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
SEYHAN 

Salim Serçe 
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(Reye katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Ol ıraç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Miimlnz Faik Fenik 
Abdullah Oedikoglu 
Seyfi Kurt bek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazi fi Şerif Nabel 
Akif Sjırıo§lu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Ynkıış 

AYDIN 
Nail Oeveei 
Cevat Hlkn 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
E*at Budako&lu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Müeteba Tştm 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahva Pelvan 
Muharrem Tuneay 
Sıtkı Yırcalı (Vekil) 

BlTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat T)ayıo§la 
Mahmut Güçbilmess 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem ( i ) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (I. Â.) 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmnnlar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasin&ln 

ÇANKIRI 
Kâ/ım Arar 
Kemal Ataknrt 
Celâl Boynuk 
Kemin Çıg-man 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakr>ıo£lu 
Sair» Özer 
Hasan Ali Vural 
TTakkı Yem<»nif»il«r 

DENÎZLÎ 
Mll«î t f>^n r î ' i l ^ f i r r i l 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım Önen 

EDÎRNE 
Cemal Köprülü 
TTasan Osm a 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğhı 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlıı 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir, Koeatiirk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tan kut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adaknn 
Salam on Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat. Sözer 
Ahmet Topef 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

IZMÎJt 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe, 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Ak üzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Ah has Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Rifat. Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioglu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet Ozdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KOCAELİ 
Ziya Atıg-
Salih Kalemcioğlu 
Yeredog- Kişioğlu 
Saim önhön 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
gaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer " 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 

— 242 — 



İ : &t 4.â,İÖ54 Ö : İ 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
îsmej I&öp/i , 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdiilkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu , 

I Aziz Uras 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

1 ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
ilamdi Şarlan 
Atıf Töpaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban | 

[Açık me\ 

Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

I Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziytf Efeer 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 

SİNOB 
Âli Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Bptil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

busluklar] 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

1 Saffet Baştımar 
Cteütal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
ilamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
griller 
Cemal Kıpçak 
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Yeniden on kaza kurulması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 

A W A ^> A 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çicekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid A sena 
Müfijt Erkuyumcn 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yalıya Pelvan 

Âza sayısı : 487 
Bey verenler : 250 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 1 
Reye katılmıyanlar : 216 

Açık mebusluklar : 21 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümııü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

"RIIRSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Ilerkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Hnıin Kalafat • 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

| ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

! Şevki Gürses 

Baha Koldaş 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükne d d in Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
İlâm it Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

ÎSTANBUL 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
F\ıad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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Mehmet Aldemir 
Ayni Başman, 
Behzat Bilgin ** 
Tarık Gürerk 
Necdet lncekara 
Vasfi Menteş 
HalU özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KHtŞBHÎB 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz. Kavaleıoğîıı 
Saim önhoa 
Lûtfi Tokoflu 
Ethem Vassaf 

KONTA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 

Tar:k Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad ÂU Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
S*H Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

Nadir Nadi 
Nuri özsan. 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıflar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doganay 
Fahri Köşkeroğlu 
HalU Nuh Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet MorgU 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Mahmut Kibaroğln 

SOBD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Bakattin tanet 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZOAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu 
Fuat Nizampğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başo) 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
8ETHAN 

Salim Serçe 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSÂR 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan İSâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Külrevi I 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vast'i öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif öariüğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırccalı (Vekil) ? 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gül ez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (I. Â.) 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihal iyrıboz 
İhsan Karasıoğlu 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celal Utman 

ÇORUH 
Abbas Gıgın 

. ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saıp Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gulcugıl 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpıskender 
Yusuf Azızoglu 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan- Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Eıduman 
Eııırullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Fotuoğlu 

I GAZİANTEB 
Galip Kınbglü 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GUMUŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
nalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Kemal D^miralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Dernirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

iZMtR 
Hal^e Edip Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Ererier 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküziim 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit V alçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ki tat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
tsmail Berkok 
timin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahıran Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 
Hakkı Creâik 
Asım Gündüz 
Ahmst Kavm.eu 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Aenoglıı 
Faruk îlker (t.) 
Refik Şevket înce (î.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin nüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDtN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 

t : 57 4 . 3 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ura s 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
nüseyin TTlkü 

ORDU 
Rpfet Aksoy 
Yıısnf Ziya Ortaç 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topalofflu 

RtZE 
R"pmal Balta 
M'phmpt Fahri Mete 
Zeki Rıza Sr>orpl 

SAMSUN 
Hasım A lisan 
VaH Bprkman 
tsmail Tsın 
Şükrü TTlnoay 
Hasan Fphmi Usta oğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz A n k v , 

1954 0 : 1 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Oüçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

StNOB 
Ali Şükrü Savlı 

Muhit Tfimerkan 
STVAS 

Nnretrin Ertürk 
Halil Tmre 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKÎRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Binj^ül 
Şevket Mooan 

TOKAD 
Zihni, Betil 

TRABZON 
Faik AhmeJ Barutçu 
Saffet BaştiLi« 
Cemal Reşit Eyflbofr1 

Süleyman Fehmi Kâ-
laycıoğlu 
Ham d i Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamanffil 

TUNCELİ 
Hıçlır Aydın 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Viyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Abdürrahman Boyacı-
Mriller 
Cemal Kıpçak 

[A çılğ^busl30ar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
ı 
2 
X 

2 
1 
2 
1 

Manisa 
NTi£de 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
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S. SAYISI : 43 
Mahmudiye ve Çifteler adliyle yeniden iki kaza kurulması hakkın

da kanun lâyihası ve içişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/632) 

T. C. 
Başvekâlet 2 .VII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2271, 6-2060 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza kurulması hakkında içişleri Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 11 . 6 . 1953 tarihinde Yüksek Mecclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyim birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

1. Eskişehir Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı Çifteler Nahiyesinin merkezi olan Mahmudiye Ka
sabası Eskişehir Merkezine (50) Kim. mesafede bulunmaktadır. Yol, elektrik gibi âmme hizmet
leri iyi bir şekilde tanzim edilmiş olan bu kasabanın imar plânı yaptırılmış olup plânın tatbikına 
devam edilmekte olduğu, bu kasabayı manen ve maddeten süsliyen ve zenginleştiren müesseselerin 
başında tarihî hara ve aygır deposu müesseseleri bulunduğu ve bugünkü halde (300) kimsesiz çocuk 
için yuva olarak kullanılan köy enstitüsü binalın ve bunun yanrbaşında yer alan Toprak Mah
sulleri Ofisi, sağlık evi, yetiştirme yurdu dispanseri, eski ve yeni belediye binaları ile (22) 
odalı muntazam bir Hükümet konağı, PTT, Tekel, iki ilkokulu, (3) camii, hamamı ile henüz 
inşaatı devam etmekte olan ceza ve çocuk ıslah evi gibi Devlet ve özel müesseselerinin bu bölge
de mevcudiyeti ve vilâyetin zirai istihsal ve hayvancılık bakımlarından da en önemli ve en verimli 
bir bölgesini teşkil etmesi ve Ankara - Yalova ve Ankara - Afyon anayollarının kavuşak nokta
sında bulunması ile muhitin iktisadi bir merkezi halinde inkişafı günden güne artmakta bulunan 
bu kasaba kalabalık nüfusu ile, çarşısı ile ve haftada bir kurulan ve tesirleri nahiye sınırları dı
şına taşan pazar ve panayırı ile etrafındaki bütün köylerin iktisadi ilgilerini tamamen üzerinde 
topladığından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere halen kendisine bağlı olan köylerin 
bir kısmı ile ve esasen (11) köylü bulunan îsmetpaşa Nahiyesinin (3) köyünün niünasebeti ve halk 
temayülâtı bakımından evvelce Çifteler (Mahmudiye) Nahiyesine 'bağlanmış olması ve diğer köy
lerinin de yine münasebetleri bakımından kurulması düşünülen (Mahmudiye) ve (Çifteler) ka
zalarının merkezine bağlı olarak gösteril emsi ve 'bu haliyle nahiyelik vnsfını tamamen kaybettiği 
nazara alınarak kaldırılacak olan îsmetpaşa Nahiyesinin de bir kısım köyleri alınmak suretivle 
(13) köy ve (9 614) nüfusu ihtiva etmek merkezi Mahmudiye kasabası olmak ve (Mahmudiye) adiy
le anılmak üzere, 

2. Yine Eskişehir Vilâyeti Merkez kazasının Çifteler (Mahmudiye) Nahiyesine bağlı Çifteler 
Kasabası (504) hane ve (2 808) nüfuslu olup civarındaki köylerle bağlı bulundukları vilâyet mer
kezine (50 - 60) Kim. uzakta bulunması, en uzak köylerinin ise (80 - 90) Kim; mesafede bulunmuş 



yüz ölçüsünün oldukça geniş ve nüfus kesafetinin çok oluşu, vilâyetin zirai istihsal ve hayvancılık 
bakımlarından en önemli ve en verimli bir bölgesini teşkil etmesi ve hususiyle; ileriden beri te
essüs etmiş pazarı ile geniş bir bölgenin iktisadi ilgisini üzerinde toplıyan Çifteler havzasının müs
takil kaza haline ifrağını haklı kılacak kuvvetli mucip sebepler arasında görülmekle beraber Çifte
ler kasabasında yeni teşekkül edeecek bir kaza merkezinde kurulacak Devlet teşkilâtı bina ihtiya
cını karşılıyacak ve memur ailelerini barındıracak miktar ve vüsatte binaların mevcudiyeti ve ni
hayet kuvvetli müstahsil durumda bulunan bu mmtakanın âmme hizmetini halkın ayağına götür
mek gibi ana prensiplere de uygun düşeceği; bahsi geçen çevrenin süratle inkişafı imkânlarını ha-
zırlıyacağı düşüncesiyle vatandaşların umumi ve içten gelen arzularına uyarak bağlı (1) sayılı cet
velde adları yazılı (21) köy, (15 526) nüfusu ihtiva etmek, Merkezi Çifteler kasabası olmak ve 
(Çifteler) adiyle anılmak üzere yeniden iki kaza kurulması uygun görüldüğünden bağlı kanun lâyi
hası bu maksatla düzenlenmiştir 

Bir kazanın 

(3) aylık giden (6) aylık gideri (9) aylık giden Yıllık giden 
Lira Lira Lira Lira 

23 670,99 47 341,98 71 012,97 94 684 

Kurulacak bir kaza için kider müfredatı 
Lira 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Yakacak zammı 

Kira ayda (100) lira hesabiyle 
Kırtasiye senede (50) Lr. hesabiyle 6 daire için 
Döşeme demirbaş (6) daire için 
öteberi her daire için (50) Lr. hesabiyle 
Her daire için (50) Lr. hesabiyle aydınlatma 
Yakacak (6) daire için 
Yolluk her memur için (100) Lr. hesabiyle 

63 900 
2 7C0 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 

1 200 
300 

12 000 
300 
300 

1 200 
•*- 2 100 

94 684 
X 2 

tki kaza için gider masrafı 1$9 368 
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9 
12 
12 

13 
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[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

12 

6 
10 
10 
13 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

Müftü 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Malmüdürü 
Vergi memuru 

> 0 
Veznedar 

Diyanet İşleri Reisliği 

Içiişleri 

• 

Maliye 

Saymanlık memuru 
Tahsildar 

1 25 

Vekâleti 
1 70 
1 35 
1 35" 
1 20 

Vekâleti 
1 35 
1 25 
1 20 
1 20 
1 25 
1 20 

200 

475 
250 
250 
175 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

2 400 

5 700 
3 000 
3 000 
2 100 

3 000 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
2 100 

2 400 

13 800 

14 100 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet tabibi 1 40 300 
Gezici sağlık memuru 1 25 200 
Muayene ve tedavi evi 
sağlık memuru 1 25 200 
Hükümet doktorluğu kâtibi 1 20 175 

600 
400 

400 
100 

10 500 

7 

9 
11 

12 
13 

Adalet Vekaleti 
Hâkim veya C. müddeiu
mumisi 

» 1 » » » 
Mahkeme başkâtibi veya 
zabıt kâtibi 

» 1 » » » 
Mübaşir 

2 
1 

1 
1 
1 

-
60 
40 

30 
25 
20 

800 
300 

225 
200 
175 

9 600 
3 600 

2 700 
3 400 
2 100 

20 400 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
11 Tapu kütük memuru 1 30 225 2 700 + 2 700 

63 900 
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[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

İçişleri Vekâleti 

Odacı 1 50 50 600 

Udiye Vekâleti 

Odacı 1 50 50 600 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 1 50 50 600 

Adalet Vekâleti 

Odacı 1 75 75 + 900 

2 700 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 3 . XII . 1953 

Esas No. 1/632 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki 
kaza kurulması hakkındaki kanun lâyihası, İçiş
leri Vekâleti temsilcisi hazır olduğu halde ko
misyonumuzda görüşüldü : 

1. Hükümetin mucip sebepler lâyihasında; 
Eskişehir merkez kazasına bağlı Çifteler Nahi
yesi merkez Mahmudiye Kasabasının Eskişehir'e 
elli kilometre mesafede olup imar plânı mevcut, 
yolu, elektriği, hara ve aygır deposu, Köy Ens
titüsü binaları Sağlık evi Hükümet Konağı, pos
ta, Telgref ve Telefon ve Tekel binaları bulundu
ğu iktisadi merkez halinde olduğu halen mevcut 
köyleriyle beraber Eskişehir'e bağlı Ismetpaşa 
Nahiyesinden alınacak köylerle beraber ceman 12 
köyü ve 9614 nüfusu ihtiva edeceği, 

2. Çifteler Kasabasının ise 504 hane ve 2808 
nüfusu muhtevi olup Devlet teşkilâtı ihtiyacı
nı karşılıyacak binaları mevcut bulunduğunu 
ve kazanın 21 köyü 15 526 nüfusu ihtiva edeceği 

ve bu sebeplerle bu iki kazanın teşkili uygun 
görüldüğü tasrih edilmektedir. 

Hükümetçe ileri sürülen mucip sebepler, ko
misyonumuzca da kabule şayan görülerek, Es
kişehir Vilâvetinde Mahmudiye ve Çifteler adiy
le yeniden iki kaza kurulmasına dair olan kanun 
lâyihasının kabulüne ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

İçişleri Ko. Reisi Reisvekili 
Edirne 

. B. Nasuhioğlu 
Sözcü Kâtip 
Amasya Muğla 
K. Eren Y. Ba§er 

Balıkesir Bursa Çoruh 
Muhalifim R. Aylar Z. Ural 
8. Başkan 
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Elâzığ İsparta İstanbul 
Ş. Yazman K. Demiralay €. Türkgeldi 

Kastamonu Kütahya 
Muhalif im, muhalefet şerhi ilişiktir B. Besin 

F. Keçecioğlu 
Ordu Rize Sivas 

F. Boztepe A. Morgu Tek kaza taraftarıyım 
E. Damah 

Trabzon Van 
H. Orhon /. Akm 

îmzada bulunamadı 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki 
kaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 2.VII.1953 
tarihli ve 6/2060 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası, İçişleri Komisyonu raporiyle bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla İç
işleri ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Eskişehir Vilâyeti merkez 
kazasına bağlı Çifteler ve Ismetpaşa Nahiyeleri 
kaldırılarak bu nahiyelere bağlı köylerle Afyon 
Vilâyetine bağlı Emirdağ Kazasından altı köy 
ve yine Eskişehir Vilâyetine bağlı Sivrihisar Ka
zasından da iki köy alınmak suretiyle merkezi 
Mahmudiye olmak ve (13) köyden mürekkep bu
lunmak üzere (9 614) nüfuslu Mahmudiye Kaza
sı ve yine merkezi Çifteler olmak üzere (21) 
köy ve (15 526) nüfuslu Çifteler Kazası kurul
ması malçsadiyle hazırlanıp sevkedilmiş bulun
maktadır. 

Lâyiha üzerinde komisyonumuzda yapılan in
celeme ve görüşmelerden her iki kazanın kurulma
sı ve Afyon Vilâyetinden (6) köyün bu kazala
ra ilhakı hususi an hakkında İl İdaresi Kanunu 
gereğince Vilâyet İdare Heyetleriyle Umumi Mec
lislerin müspet mütalâa dermeyan ettikleri an-

Mu ha lef e t şerhi 
İktisadi, coğrafi ve idari icaplar dolayı-

siyle, yurdun birçok bölgelerinde yeniden 
kaza ve nahiyeler teşkilinin zaruri bulun
duğu ve bu hususun topyekûn nazara alına
cağı İçişleri Vekâletince kabul ve komisyon
larda mütaaddit defalar beyan edilmiş bu
lunduğu halde Eskişehir'de iki kaza teşki
lini istihdaf eden kanun teklif edilmesini bu 
mütalâaya aykırı gördüğümden muhalifim. 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

i laşılmıştır. 
Bu lâyiha ile teşkil edilecek Mahmudiye Ka

zasının merkez vilâyete (50) kilometre mesafede 
3 bulunduğu ve bir kaza merkezi olmak için aranı-
ı lan şartları haiz olduğu ve bu kasabada tarihî 

hara ve aygır deposu, (300) kimsesiz çocuğu 
barındıran yuva, Köy Enstitüsü, Toprak Mah
sulleri Ofisi, sağlık evi, belediye ve (22) odalı 
Hükümet konağı binasının mevcut bulunduğu ve 

ı Çifteler Kazasının ise keza kaza olmak vasıfları-
i nı haiz olup 504 hane ve 2 808 nüfuslu olduğu 
ı lâyihanın mucip sebeplerinden ve bu hususta Hü-
T kümet mümessilinin verdiği izahattan anlaşıl

mıştır. 
i Lâyiha komisyonumuzca da kabule şayan gö

rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve bi
rinci madde eki bulunan (1) sayılı cetvel ile bir-

) likte Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Nahiye kurulması ve kaldırılması 5442 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendi gereğince 
İçişleri Vekâletinin karariyle yüksek tasd'ika ik
tiran suretiyle olabileceğine göre lâyihanın ikin
ci maddesinin tedvinine komisyonumuzca lüzum 

ı görülmediğinden madde tavyedilmiştir. 
Lâyihanın 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak 

ve bu maddeye ilişik kadro cetveli, yeniden (22) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 . XII . 1953 
Esas No. 1/632 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 
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kaza kurulması hakkında ahiren kabul olunan 
6068 sayılı Kanun ile kabul olunan kadrolara 
uygun olarak değiştirilmek suretiyle kabul edil
miştir. 

Geçici birinci madde, kelime değişikliği ya
pılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti Bütçesinin 425 nci (kaza teş
kili masrafları) faslından bu lâyiha ile teşkil 
edilecek kazalara ait tahsisatın da karşılanabile
ceği anlaşıldığı cihetle bunu teyiden yeniden bir 
madde tedvinine lüzum olmadığından, geçici 
ikinci madde komisyonumuzca tayyedilmiş ve 
lâyihanın 4 ncü maddesi 3 ncü ve 5 nci maddesi 
4 ncü madde olarak şeklen değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Rize İstanbul Konya 

/. Akçal H. Hüsman M. Â. Ülgen 

Kâtip 
Siird 
B. Erden 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Elâzığ 
O. F. Sana*, 
Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
M. Sarol 

Konya 
R. Birana 
Ordu 

R. Aksoy 
Siird 

M .D. Süalp 

Trabzon 
N. F Kalaycroğlu 

Ankara 
M. Ete 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İzmir 

B. Bilgin 
Malatya 

M. S. Eh 
Rize 

O. Kavrakoğlu 

Antalya 
A. Sarıoğlu 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

S. Oran 
Kırşehir 

R. özdeş 
Muğla 

. ıV. özsan 
Sivas 

H. İmre 
Sinob 

S. Somuneuoğlu 
İmzada bulunamadı 

Urfa Zonguldak 
F. Ergim fi. Balık 

««•» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde adla
rı, merkezleri ve kendilerine bağlanan köyleri 
gösterildiği veçhile Eskişehir Vilâyetinin mer
kez kazasına bağlı Çifteler (Mahmudiye) Nahi
yesinin merkezi olan Mahmudiye Kasabası mer
kez olmak üzere (Mahmudiye) ve aynı nahiyeye 
bağlı Çifteler Kasabası merkez olmak üzere 
(Çifteler) adiyle yeniden iki kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — Eskişehir Vilâyeti merkez ka
zasına bağlı Ismetpaşa Nahiyesi kaldırılarak bu 
nahiyeye bağlı köyler Mahmudiye ve Çifteler 
kazalarına bağlanmıştır. 

MADDE 3. — Bağlı (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili ve
kâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, 1953 Malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRİŞl 

Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi 2 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bağlı (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar, 1953 Malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına 
eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 43 ) 
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GEÇÎCt MADDE 2. — Maliye Vekâleti Büt
çesinin 425 nci (Kaza teşkili masrafları) faslı
na gerekli tahsisatı koyarak bu fasıldan ilgili 
bütçelerin fasıl ve maddelerine ihtiyaç nispe
tinde aktarmaya Maliye Vekili yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş. 

d. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

îçişleir Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

II. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

, Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmev 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

işletmeler Vekili 
S. Yırcah 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Mahmudiye Kazasına bağlanan köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Es'kişehir 
S. 

No. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Köyün adı 

Balçıkhisar 
Çönger 
Mesudiye (Çifteler - Mesu
diye) 
Şerefiye 
Topkaya 
Yeşilyurt 
Yeniköy 
Mecidiye (Tokad) 
îsmetpaşa 

Fahriye 
Hamidiye 
Lûtfiye 
Türkmenmecidiye 

Mahmudiye Mahmudiye 

Alındığı merkez 

Eskişehir Merkez Kazasının Çifteler (Mahmudiye) Nahiyesinden 
» » » » » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » » » » 

Eskişehir Merkez Kazasına bağlı iken kaldırılan Îsmetpaşa Na
hiyesinden 

» » » » » - •» 
» » » » . » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Çifteler Kazasına bağlanan köyler 

Vilâyeti 

Elskişehir 

Kazanın açlı 

Çifteler 

Merkezi 

Çifteler 

1 Abbashalimpaşa 

Belpınar 
Başkurt 
Eminekini 
Körhasan 
Mamure 
Saithalimpa§a 

Eskişehir Merkez Kazasına bağlı Çifteler (Mahmudiye) Nahi
yesinden 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

8 Büngeşik 

9 Hayriye 
10 İnsaniye 
11 Kadıkuyusu 
12 Orhaniye 
13 Osmaniye (Karahüyük) 

» > » » » » 
Eskişehir Merkez Kazasına bağlı iken kaldırılan îsmetpaşa Na
hiyesinden 
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ö. 
No. Köyün adı 

14 Zaferhamit 
15 Yaralı - Nasriye 
16 Akdere 
17 Iskânkuyu 
18 Hankaraağaç 
19 Kayı 
20 Kulapa 
21 Yazılıkaya 

- * : • ' - • • • ' . . , . , • ; ••_ . c 

Alındığı merkez 

Eskişehir Sivrihisar Kazası Kaymaz Nahiyesinden 
» 

Afyon 
» 
» 
» 
» 
» 

» ' » • " ' • ' » » » 

Vilâyeti Emirdağ Kazasının Bayat Nahiyesinden 
» > » » » 

• » ' . • • . ' • • • • : . » : . ; . . » » » 

» » > » » 
» » » ' • ' " » » 

» » » > » 

D. Görevin çeşidi 

Diyanet İşleri Reisliği 

12 Müftü 

içişleri Vekaleti 

6 Kaymakam 
^ t / T a ^ a t ' k â t i b i 
10 Nüfus memuru 
13 .Nüfus kâtibi 

Maliye Vekaleti 

[2] SAYILI CETVEL 

iSayı Aylık 

25 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 » »' 
13 Veznedar 
12 Saymaniıik memuru 
13 Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

9 Hükümet tabibi 2 

70 
35 
35 
20 

2 
2 
2 
2 ' 
2 
2 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 

D. 

7 
9 

11 
12 

m 

Görevin çeşidi 

12 Gezici sağlık memuru 
12 Muayene ve tedavi evleri 

Sağ. Me. 
13 Hükümet doktorluğu Kâ. 

Adalet Vekâleti 

fReis, hâkim, âza, sulh hâki-] 
mi, C. Müddeiumumi ve mu 
avinleri, icra fr&kimi ve mu
avinleri, sorgu hâkimleri ve 
hâkim muavinleri ve temyiz 
raportörleri, başkâtip, mu
avinleri, zabıt kâtibi, kâtip 
yardımcıları, muhtelif me
murlar ve mübaşirler 

Mübaşir 

Sayı Aylık 

2 25 

25 
20 

4 ' : 
2 
2 
2 

60 
40 
30 
25 

20 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

11 Tapu kütük memuru t 30 
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£3] SAYOI GETTO 

Memuriyetin nev'i Sayı Ücret 

Odacı 

Odacı 

içişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

% 50 

2 50 

Sağhk ve Sosyal Yardim Vekâleti 

Odacı 2 50 

^âww 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 2 7& 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh cetvel 

fi) sayılı cetvel aynen kabul edümitşir. 

t>. Görevin çeşidi 

Diyanet İsleri Reisliği 
12 Müftü 

tçisleri Vekâleti 
8 Kaymakam 

13 Tahrirat kâtibi 
13 Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 » » 
12 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

£2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

Sağhk ve Sosyal Tardım, Vekâleti 
» Hükümet tabibi 2 

25 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
25 
25 
20 

40 

Sayı Aylık 

13 Gezici sağlık memuru 
13 Muayene ve tedavi evleri sağ

lık memuru 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 

fReis, hâkim, âza, sulh hâki
mi. C. Müddeiumumi ve mu
avinleri, icra hâkimi ve mu* 

9 | avinleri, sorgu hâkimleri ve 
10 «j hâkim muavinleri ve temyiz 
12 raportörleri, başkâtip, mu. 
14 I avinleri, zabıt kâtibi, kâtip 

yardımcıları, muhtelif me
murlar ve mübaşirler 

14 Mübaşir 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

13 Tapu kütük memuru 2 

[3] gayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

20 

20 
15 

4 
2 
2 
2 

40 
35 
25 
15 

15 

20 
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S. SAYISI : 106 
Petrol kanunu lâyihası ve Geçici Komisyon raporu (1 /735) 

T. C. 
Başvekâlet 14.1.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2158,6/114 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

işletmeler Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6.1.1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Petrol kanunu lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Petrol kanunu lâyihası mucip sebepleri 

Hükümetimiz, petrol kaynaklarımızın en kısa bir zamanda tesbit edilerek çalışır hâle getirilip 
•kıymetlendirilmesi gayesiyle aramalar yapmayı ve bulunacak membaları dünya petrol siyasetinin 
gerektirdiği çerçeve içinde askerî ve iktisadi menfaatlerimize en uygun şartlarla işletmeyi temin 
için takibedeceği politikayı 12 . X I . 1952 tarih ve 3/15833 sayılı Kararnam<e ile tesbit ve ilân etmiş
tir. Bu kararnameye dayanılarak celbedilen dünyaca tanınmış petrol mütehassıslarının fikirlerin
den faydalanmak ve ayrıca bilhassa son zamanlarda neşredilmiş muhtelif memleketlerin petrol ka
nunları ve bunların tatbikatında görülen inkişaflar ve memleketimizin hususi şartları göz önüne 
alınmak suretiyle bu lâyiha hazırlanmış bulunmaktadır. Lâyihanın mucip sebepleri aşağıda arze-
dilmiştir. 

/ - Petrolün ehemmiyeti : 

Bilindiği veçhile, petrol, gerek iktisadi, gerekse askerî ve strajik ehemmiyeti dolayısiyle, en kıy
metli maddeler arasında yer almış bulunmaktadır. Filhakika zamanımızda, sanayi sahasında ol
duğu gibi zirai istihsal sahasında da petrol başta gelen bir enerji kaynağı olması itibariyle bütün 
medeni memleketler için tedariki zaruri bir metadır. Bu itibarla bu memleketlerden petrolden büs
bütün mahrum olanlar veya ihtiyaçlarının tamamını kendi kaynaklarından sağlıyamıyanlar mü
him miktarda döviz fedakârlıklarına katlanarak petrol ithal etmek zorundadırlar. Ptrolün sa
nayide oynadığı rolü belirtebilmek için Birleşik Amerika'yı misal olarak zikretmek mümkündür. 
Sanayiin son derece inkişaf ettiği ve seyyaliyetin,yani insan ve eşyanın süratle ve kolaylıkla nakli 
hususunun 'birinci plâna alındığı bu memlekette mekanik enerjinin yüzde ellisinden fazlası pet
rolden ve petrol gazlarından istihsal edilmektedir. 

Askerî sahada ise petrolün mekanize ordularla yapılan modern harblerin belkemiğini teşkil 
eylediği izahtan müstağnidir. Harb halinde petrol temini meselesi harbin neticesine doğrudan 
doğruya tesir edecek derecede mühimdir. Bu takdirde bir Devletin durumu, petrol ihtiyacının 
yabancı memleketten sağladığı kısmmın fazlalaştığı nispette nezaket kesbeder. 



II - Türkiye'nin petrol durumu : -

Türkiye'de- petrol arama faaliyetinin yirmi senelik bir mazisi vardır. Gerçekten, 1933 yılında 
teşekkül eden « Petrol Arama ve işletme İdaresi » bu sahada faaliyete geçmiş ve memleketimizde ilk 
sondaj 1934 yılında Mardin iline bağlı Midyat ilçesinin Basbirin Bucağında yapılmıştır. Bilâ-
hara « Petrol Arama ve işletme Idaresli » 1935 yılında 2804 numaralı Kanunla tesis olunan « M. 
T. A. Enstitüsü » ne ilhak edilmiş ve bu enstitünün Petrol Grupu Müdürlüğü şeklini almıştır. 
O tarihten beri, petrol arama faaliyetine Devlet eliyle ve maddî imkânların elverdiği nispette de
vam olunmuş, bu uğurda minhayselmecrnu 50 milyon lira kadar para sarf edilmiş ve neticede Raman 
ve Garzan'da işletmeye salih petrole raslanmıştır. Ancak, gerek petrol araması, gerekse petrol 
işletmesi faaliyeti pek büyük sermayelere ihtiyaç gösterdiğinden, memleketimizde Devlet organ
ları vasıtasiyle ve bütçe imkânları nispetinde yapılan ve yapılmakta olan bu aramaların temposu
nun, gerekli malzemenin ve kalifiye personelin hariçten tedarik ve celbolunması gibi zaruretle
rin de ilâvesiyle pek ağır olduğunu itiraf etmek lâzımdır. Bu itibarla, bugün Türkiye'nin muay
yen bir mmtakasmda petrole rastlanmış bulunmakla beraber arama işi memleketimizin her tara
fında aynı derecede ilerlemiş olmaktan uzaktır. Filhakika, bâzı bölgelerin jeolojik detay etüdleri 
yapıldığı, hattâ jeofizik etüdlere ve sondaj aramalarına tevessül olunduğu halde diğer bâzı bölge
lerin henüz iptidai istikşafı dahi yapılmış değildir. Eldeki imkânların mahdut oluşu dolayı siyle 
bütün araştırmalar Türkiye'nin petrol bakımından en fazla ümit veren Cenup - Doğu bölgesin'3 
teksif edilmiş bunun neticesinde, yakın ve Orta - Doğu petrol sahalarının imtidadmı teşkil ey-
liyen ve memleketimizin boydan boya Cenup - Doğu kısmını içine alan bir rusubi havza ve bu havzada 
birçok strüktürler t'esbit olunmuş ve bunların bâzılarında yapılan sondajlar neticesinde yukarda 
mevzuııbahis edilen işletmeye salih petrole rastlanmıştır. Bu havzadaki petrol rezervini jeologla
rımız 140 milyon ton tahmin eylemektedirler. Ar.cak, Türkiye'nin her tarafının lâyikı veçhile ince
lenmemiş olmasının dermeyanmı zaruri kıldığı ihtirazi kaydı ehemmiyetle göz önünde tutmak ve 
petrol imkânlarımızı esasen tahminî bir rakam olan miktara münhasır addetmemek doğru olur. 
Nitekim yapılan basit istikşaflar netiuesinde Antalya, Boyabat, Erzurum, Erzincan, Muş böl
gelerinde, Orta - Anadolu'nun bâzı kısımlarında ve Trakya bölgesinde petrol toplanmasına elverişli 
basenler tesbit olunmuştur. Yukarda zikredilen 140 milyon tonluk rezerve ilâveten üz'erinde ara
maların henüz tekemmül ettirilmemiş olduğu bu son bölgelerde de 100 milyon tonluk bir rezerv 
mümkün görülmektedir. 

III. Türkiye'nin petrol ihtiyacı : 

Memleketimizin akar yakıt sarfiyatı, 1941 yılında 141 bin, 1946 da 228 bin, 1949 da 430 bin ton
dur. Bu sarfiyat 1950 de 502 bin ve bunu mütaakıp yıllarda mütemadi yükselerek 1951 de 653 
bin, 1952 de 854 bin ton olmuştur. 1953 te ise akar yakıt sarfiyatı 1 milyon tonu aşmış bulun
maktadır. 

1941 ile 1949 arasındaki 8 yıllık devrede artış nispeti yılda vasati % 25 tir. Buna mukabil 1949 
ile 1953 arasındaki dört sene zarfında artış nispeti yılda % 35 e yükselmiş ve 1946 ile 1949 arasın
daki % 90 artışa mukabil 1949 ile 1953 arasındaki artış % 140 ı bulmuştur. Yol yapımı, ziraatin 
makineleşmesi ve umumiyet itibariyle memleketimizin her bakımdan kalkınması ve modernleşmesi 
neticesi olarak önümüzdeki bir yıl içinde petrol istihlâkimizin daha fazla olacağı ve yılda bir 
buçuk milyon tonu bulacağı tahmin edilmektedir. Bu bir buçuk milyon ton akar yakıt ihtiyacı 
asfalt ve Fuel - Oil ile birlikte iki milyon tondan fazla ham petrol istihracını lüzumlu kılmaktadır. 

Ayrıca memlekette sanayiin, demir ve denizyolları trafiğinin gelişmesi dolayısiyle maden kö
mürü ihtiyacı seneden seneye artmakta olduğundan bunu da kısmen petrol ve müştakları ile kar
şılamak lüzumu hâsıl olmaktadır. Daha şimdiden Devlet Demiryollarının Cenup - Doğu bölgesinde 
yılda 100 bin ton civarında ham petrol yakılmaküzere tertibat alınmıştır. Bu suretle yılda 200 000 
ton kadar kömür tasarruf edilmiş olacaktır. Bunun gibi ağır yağların ve gazların endüstride 
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enerji ve buhar istihsali için, meskenlerde de teshin için kullanılması suretiyle de taş kömüründen 
tasarruf edilebilecektir. 

IV - Akar yakıt ihtiyacının temininde tutulması lâzımgelen yol : 

Kalkınmamızın ve hayat seviyemizdeki yükselişin hiç olmazsa bugünkü hızla devam edebilmesi, 
süratle artan akar yakıt ihtiyacımızın karşılanması ile kabil olabilecektir. Bu ihtiyaç halen çok 
miktarda döviz tahsisi ile karşılanmaktadır. Petrol, memleket ihtiyacını karşılıyacak miktarda is
tihsal edildiği müddetçe, şimdilik ödemekte olduğumuz yılda takriben 50 milyon dolar dövizin eli
mizde kalmasını ve bilâhara inkişafı ile mütenas'p olarak ihraç edildikçe ayrıca döviz getiren kay
naklarımız arasında yer alarak memleketimize büyük mikyasta döviz girmesini intaç eyliyecek 
çok kıymetli bir yeraltı servetidir. Bütün bu neticelerin alınması petrolün memleketimizde yeter 
derecede bulunup işletilmesine bağlıdır. îç piyasanın ihtiyacını dahi karşılamak için memleketi
mizde halen bulunmuş olan petrol kaynaklarının bir hayli inkişaf ettirilmesi icabetmektedir. Bu
nun mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılması artık bir zaruret halini almıştır. Bu zruretin 
icabı çalışmaların tahakkuk ettirilebilmesi bol miktarda petrol arama ve işletme malzeme ve tesis
lerine, bunun yanında fevkalâde bir hususiyet ve incelik arzeden petrol arama tekniğine, yani 
hüsnüniyet sahibi ve bitaraf olmak şartiyle çeşitli ihtisas şubesinden yetişmiş elemana ve bütün 
bunlar için de bol miktarda ve kısa zamanda harcedilmek üzere dövize mutlak bir ihtiyaç vardır. 
Bu hususlara, dövizleri mevcut olsa dahi, malzeme ve tesislere zamanında sahip olabilmesindei:i 
müşkülât da ayrıca ilâve edilmelidir. Ayrıca petrol aramalarında büyük riskler de mevcuttur. Ez
cümle Ekuvator'da bâzı aramalar, takriben 35 milyon dolar harcandıktan sonra terkedilmiştir. Ku
veyt ile Irak arasındaki bitaraf mmtakada yeni bulunan petrol sahaları için 30 milyon dolar sar-
folunmuştur. Amerika'da vasati olarak açılan her dokuz kuyudan ancak biri petrollü çıkmakta
dır. îşin bu icapları ve şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeler yeni petrol kaynaklarımızın, ihtiya
cımız olan sürat ve vüsatta bulunup işletilmesinin Devlet eliyle ve parasiyle başarılamıyacağı 
merkezindedir. Bu sebeplerle memleketimizin petrol yataklarının ve imkânlarının aranması ve iş
letilmesini hususi teşebbüs ve yatırımlar sahasına intikal ettirmek lâzımgelmiştir. 

Nazarlarımızı bu istikamete çevirdiğimiz zaman ortada, dünya çapında tanınmış büyük yabancı 
şirketlerle ,bunlara nazaran küçük olmakla beraber azımsanmıyacak sermayelere, tecrübelere ve 
tekniğe sahip ve hem kendi memleketlerinde hem de diğer yabancı memleketlerde petrol arama 
r e işletmeleriyle meşgul olmakta bulunmuş birçok yabancı şirketler görülmektedir. Zira beynel
milel ölçüde arama ve işletme yapan «irketler risklerini dağıtmak ve bir taraftan elde ettikleri 
kazançlardan ayırabildikleri paraları başko yerlerieki aramalara tahsis edebilmek imkânlarına sahip 
bulunmaktadırlar. Şirketlerin bu d u r u l a r ı , istihsal ettikleri petrol ve mahsullerini dünya piya
sasına sürmek hususunda kendilerine büyük kolaylıklar da sağlanmaktadır. 

Bu mevzu ile meşgul olmak üzere, yerli sermaye ile teşekkül etmiş şirket mevcut değildir. 
îşin arzettiği büyük riskler, lüzumlu kıldığı bilgi ve tecrübedeki noksanı dolayısiyle yerli serma
yenin başlı başına daha uzunca bir müddet bu sahada yer alamıyacağı düşünülmek*Kİir. îlk 
plânda yerli sermayenin ecnebi şirketW-e birleşmesi bahis mevzuu olabilirse de, işin arama saf
hasındaki riski şimdilik buna da müsait değildir, işletme safhasında iştirak ise o zamanki şartla
ra ve esham piyasasının göstereceği imkânlara bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla ecnebi sermaye
yi yerli sermaye ile iştirake icbar etmek bir taraftan bu işe yatırılacak yerli sermayenin buluna-
mıyacağı, bir taraftan da yabancı sermayenin daha bidayette böyle bir kayıtla karşılaşmasının 
üzerlerinde doğuracağı tesirin müspet olmıyacağı mülâhazalariyle isabetli bulunmamıştır. Ayrıca 
bu işe yabancı hususi sermayenin gelmesi, bol mikyasta temini ve kullanılması gereken yabancı 
menşeli malzeme ,tesisat ve elemanları tedarik için memleketimizi milyonlarca liralık dövizin 
bulunması ve tahsisi külfetinden kurtaracak ve şirketlerin bunları tedarik etmekte sahip bulun
dukları geniş imkânlar, hazırlık devresinin hissedilir derecede kısalmasını intaç eyliyecektir. 
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V - 792 numarah Petrol Kanunu : 

Ancak halen meriyet mevkiinde olan 792 numaralı Petrol Kanunu bu mevzu ile hususi ve ya
bancı sermayeyi alâkalandırmaya kâfi gelmemektedir. Menşe memleketi olan Romanya'da dahi 
beğenilmeyip neşir tarihi olan 1924 ten iki yıl sonra 1926 da ilga edilen Petrol Kanunu mevzua
tımıza intikal eden şekli ile, bugün artık, ihtiva eylediği hükümler bakımından hayatiyetini ve 
tatbik kabiliyetini kaybetmiştir. Filhakika 24 Mart 1926 tarihini taşıyan bu kanunda petrol arama 
ve işletmesinde mesaha ve müddete mütaallik hükümler petrolcülüğün bugünkü müterekki tekni
ğine uymadığı gibi, resim ve vergilere ait kayıtlar da eskimiştir. Nihayet 792 numaralı kanun 
son derece natamamdır. Ve petrol istikşaf, arama ve işletmesine mütaallik birçok hususları derpiş 
eylemediği gibi nakil, tasfiye ve imal safhalarını hiç nazarı itibara almamıştır. Bu sebeplerden 
dolayı bu kanunun ilgası ile en yeni yabancı mevzuat ve ezcümle Venezüella, Kanada, Peru, Ko-
lombia, İsrail kanunları incelenerek ve angaje edilen ecnebi mütehassısların fikir ve mütalâaların
dan istifade ederek baştan nihayete kadar ihtiva eylediği hükümlerle sistematize edilmiş ve mem
leketimizin icaplarına ve ihtiyaçlarına uygun bir kanun hazırlanması yolu ihtiyar olunmuştur. 

VI - Bir petrolcü gözü ile memleketimizdeki durumu : 

Memleketimiz geniştir. Kâfi miktarda yola sahip değildir. Mesafeler uzundur. Jeolojik, Jeofizik 
ve sair tetkikler çok noksandır. Umumi jeolojik durumun tesbiti için dahi masraflı çalışmalara ve 
büyük tecrübeye ihtiyaç vardır. Ancak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsündeki malûmata göre 
memleketimizde petrol bulunması ihtimali mevcuttur. 

Orta - Şark petrolleri, bugünkü haliyle Avrupa piyasasını doyurabilmektedir. Eskiden olduğu gibi 
Avrupa'ya artık çok uzak yerlerden petrol getirilmemektedir. Orta-Şarkta gittikçe artan isihsal mu
vacehesinde ise Avrupa petrol bakımından meşbu hale gelebilecektir4. Bu itibarla dış piyasa durumumuz 
çetin olduğundan rekabet edebilme imkânları hazırlanmalıdır. İç piyasa durumumuz alâka çekicidir. 
Memleketimizdeki inkişaf akar yakıt sarfiyatının daimî surette artmasını intaç eyliyecektir. 

Memleketimiz mütehassıs teknik personel bakımından fakirdir. 

VII - Petrol kaynaklarımızın bir an evvel bulunup kıymetlendirilmesinden ve işletilmesinden 
beklenen başlıca faydalar : 

Yeraltında duran ve bugün için memlekete hiçbir faydası olmıyan ve hattâ bulunduğu yer ve mik
tarı dahi kati surette bilinmiyen bir millî servet kıymet kazanacaktır. 

Bu suretle memleket, kalkınmasında muhtaç bulunduğu akar yakıtı döviz harcamadan elde ede
cektir. İstihsal ihtiyaçtan fazla olursa ayrıca dövia kazanacaktır. 

Memlekette petrol sanayii kurulabilecektir. Bunun yaratacağı iş hacminin doğuracağı bütüc 
iktisadi ve içtimai sonuçlardan faydalanılacaktır. İktisadi bünyemiz kuvvetlenecektir. Bu sonuçların 
getireceği refah şimdiden düşünülenlerin üstüne çıkabilecek mahiyettedir. 

Bütün bunların yanında Hazinemize de oldukça ehemmiyetli varidat sağlanmış olacaktır. 

VIII - Tasarıya hâkim olan prensipler : 

1. Petrolün bulunması ve işletilmesinin arzettiği risklere ve müşkülâta ve pek çoğunun sahip 
bulunduğu büyük sermayeye ve diğer malî ve teknik imkânlara ve tecrübeye binaen memleketimiz
deki petrol yataklarının aranması ile ilk zamanlarda hemen münhasıran yabancı şirketler alâka-
lanabileceklerdir. Yeter ki memleketimizin şartları, bu şirketlerin çalışmasına müsaade etsin ve 
petrol keşfi ihtimali bulunan diğer yabancı memleketlerden daha elverişli bulunsun. 

2. Petrolün bulunmasını temin eden en kısa yol ise, muhtelif fikir ve görüşlerin çarpışmasına 
imkân veren, yani sahaların mahdut sayıdaki şirketlerin elinde toplanmasına mâni olan yoldur. 
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3. Bu sebeplerle memleketimize petrol aramaları ve işletmeleriyle meşgul olmak üzere çok sa

yıda yabancı petrol şirketinin gelmesi için gereken müsait zemin hazırlanmalıdır. 
4. Bu zemini hazırlıyan şartlar konomik ve emniyete mütaallik olmak üzere iki büyük grupta 

toplanabilir. Ve her ikisinin birlikte ve tam olarak bulunması icabeder. 
a) Ekonomik olanları, arama ve işletme sahalarının büyüklükleri, şirketlerin petrol ameliyatına 

mütedair mükellefiyetleri, tâbi tutulacakları vergi ve resimler, ithalât ve ihracat vergi ve re
simlerinden muafiyetler, sermaye ve kârlarının serbestçe transfer edilebilmesi, lüzumlu yabancı 
personelin istihdam olunabilmesi; 

ıb) Emniyete taallûk edenleri de Petrol Kanununun sarih ve tam olması, Devletle şirketler ara
sındaki bilcümle münasebetleri tanzim edebilecek durumda 'bulunması, kanunsuz ve işin icabına 
uymıyan idari tasarruflara karşı şirketlerin korunması, şirketlerin hak ve vecibelerinin tarafla
rın rızaları olmadıkça, hüküm ve şartları ihlâl edilmedikçe bir daha değiştirilmemesi suretinde 
hulâsa edilebilir. 

c) Ekonomik şartlar, gelen şirketlerin açacakları kuru kuyulara rağmen memleketimizde ka
larak ve bir sahadan ötekine geçerek karşılaşacakları her türlü cesaret kırıcı hâdiselere rağmen, 
petrolü buluncaya kadar faaliyetlerine devam etmelerini sağlıyacak derecede 'müsait bulunmalı
dır; 

5. a) Vergi kanunlarımız umumi mahiyettedir. Her çeşit faaliyete tatbik edilmek üzere ha
zırlanmışlardır. Memleketimizde petrol sanayii mevcut olmadığı için, Ibu sanayiin hususiyetleri 
derpiş edilmemiştir. CBu bakımdan, mevcut vergi kanunlarımız bâzı boşluklar 'göstermektedir. Bu 
boşlukların, ya umumi vergi kanunlarımızın tadili yakut da, Petrol Kanununa gerekli (hüküm
lerin konulması suretiyle doldurulması gerekmektedir. 

b) Umumi Vergi Kanunundaki 'boşlukları, Petrol Kanununa vergiye ımütaallik hususi hüküm
ler koymak suretiyle doldurulmakta, petrol araştırmalarını 'teşvik etmek Ibakımından, fayda var
dır. Zira, bir petrol şirketi, Türkiye'de petrol faaliyetinde bulunmaya karar vermeden önce tâbi 
olacağı vergi rejimini ve miktarını öğrenmek ister. Tek 'bir kanunun, petrol sanayiinin diğer hu-
suslariyle 'birlikte, vergi mevzuunu da ihtiva etmesi, şirketler için bu isteği en kolay ve masrafsız 
surette karşılar. 

IX - Tasarının ihtiva ettiği esaslar : 

1. Petrol kaynakları, ancak hususi teşebbüs veya yatırımları eli ile aranıp işletilebilecektir. 
Hususi teşebbüs ve sermayenin müessir olabilecek vüsatte ve miktarda ibu sahaya girebilmesi için 
Devletin ne arayıcı ve işletmeci ne de her hangi bir suretle petrol hakkı sahibi olarak hususi te
şebbüsün karşısına çıkmaması icabetmektedir. Hususi teşebbüs Devletle rakip vaziyetinde çalışmak 
istememektedir. 

Ancak 122 nci madde ile halen Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından petrol ame
liyatı yapılmakta olan yerlerin Hükümet tarafından kurulacak bir hükmi şahsa devri imkânları 
mahfuz tutulmuştur. Taşanının birinci maddesindeki ana prensibin bir neticesi olarak Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünün petrol,, mevzuundaki faaliyetleri de daralacaktır. Bu faaliyetlerden 
Enstitünün devam edebileceği kısımlar 123 ncü maddede gösterilmiştir. 

122 nci maddeye göre Hükümet tarafından kurulacak hükmi şahıslar, tasarının diğer hüküm
leri muvacehesinde hususi teşebbüs ve yatırım muamelesi görecek ve diğer petrol hakkı sahibi 
hükmi şahıslarla aynı muameleye tâbi olacaktır. 

2. Birinci maddeye göre hususi teşebbüs, faaliyetinde süratli, fasılasız ve verimli olmaya 
mecburdur. Petrol hakkı sahiplerinin mütaakıp maddelerdeki hakları ve mükellefiyetleri bu esa
sa uygun olarak konulmuş olduğu gibi kanun hükümlerinin tatbiklerinde çıkacak görüş ayrılık
larının da bu suretle aydınlatılması imkânı sağlanmıştır. Ancak bahis konusu maksada matuf 
hükümler, kısa müddetli ve sıkı ameliyat mükellefiyetleri vazı suretiyle şiddetli bir vesayet sis
temi içinde değil ekonomik kaidelerin icaplarıma uygun olarak tesbit edilmiştir. Aramaların uza-
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ması, umumi masrafları, sermaye faizlerini ve diğer yükleri çoğaltacağından petrol ancak ça
buk bulunduğu takdirde ucuza mal edileceğine ve arayıcının maksadı da para kazanmak oldu
ğuna göre takip edeceği yegâne yol petrolü bir an evvel bulmak ve eşletmeye geçmek olacaktır. 
'Bununla beraber işin icabına aykırı yavaşlığa ve suiniyet sahiplerinin ve spekülatörlerin birçok 
sahaları kapatıp memleket menfaatlerini ihlâl etmeye matuf hareketlerine katiyen cevaz veril
memiş ve bütün ameliyat mükellefiyetleri sıkıcı ve şiddetli, olmamakla beraber mâkul kayıtlara 
tâbi tutulmuştur. Bu hükümler 59, 60, 61, 68, 69 ve 70 nci maddelere konulmuştur. Bu suretle 
arayıcı ve işletmeci ile memleketin menfaatleri en elverişli şekilde telif edilmiştir. 

3. Ameliyat mükellefiyetlerinin kısa müddetli ve sıkı olması, bir sahada kâfi derecede jeo
lojik ve jeofizik etüdler yapılmadan sondaja geçilmesini zorlayıp yanlış yerlerde sondajlar yapıl
ması neticesini verebilir. Nihayet arayıcıyı vakitsiz cesaretsizliğe düşürüp aramalardan vazgeç
mesine sebep olabilir. Bu netice ise memleket menfaatlerine tamamen aykırıdır. 

Arama sahasının hektarı başına alınan ve zaman geçtikçe artan bir Devlet hakkı ile de ara-
malardaki gayretsizlik arayıcı için zararlı hale sokulmuştur. 

Arayıcı, arama faalij^etlerinin şekillerini seçmekte yani parasını topografik mes&halara, jeolojik 
veya jeofizik etüdlore, jeolojik veya arama sondajlarına harcamakta serbest bırakılmıştır. Ancak 
Devlet hakkının bir taraftan arama yapmadan elde arazi bulundurmayı Önliyecek kadar yüksek 
olmasına diğer taraftan arama yapmaya fırsat vermeden araziyi terkettirecek kadar fahiş olma
masına dikkat edilmiştir. Fakat müddet ilerledikçe Devlet hakkı da yükseltilmiş ve nihayet öyle bir 
miktara ulaştırılmıştır ki, sondaj yapmak Devlet hakkı ödemekten daha elverişli kalmıştır. 

Arayıcının yapacağı arama masraflarının Devlet hakkından reddiyat yapılmak suretiyle iadesi de 
kabuk olunarak arayıcı bu suretle de çalışmaya sevkedilmiştir. Ancak reddiyat Devlet hakkının % 
80 inden fazla olamaz. Devlet hakkının geri kalan% 20 sile petrol dairesinin masraflarının karşılan
ması düşünülmüştür. 

4. İşletmenin tâbi tutulduğu şartlar, yeraltındaki petrol rezervinin mümkün olduğu kadar fazla 
miktarının alınmasını sağladığı nispette mükemmeldirler. Zira yeraltında kalan petrolün memlekti-
mire hiçbir faydası yoktur. Maliyeti fazlalaştıran, kârı azaltan her şart işletmeyi süratle kârsız hale 
getireceğinden kuyuların daha çabuk terkedilmelcrini ve binaenaleyh istihsali mümkün olabilecek 
iken petrolün yeraltında kalmasını tevlit eder. Bu itibarla 58, 71, 80 nci maddelerde Devlet hakla
rının ve hisselerinin ve diğer mükellefiyetlerin daima mâkul hadler dâhilinde kalmasına dikkat olun
muştur. 

5. Bir işletme ruhsatnamesi müddetinin haddinden fazla kısa olması ise, istihsal temposunun 
lüzumundan fazla süratlendirilmesi ve bu sebeple de, umumi bir kaide gereğince, nihai mecmu istih
sal miktarının düşük olması gibi çok zararlı bîr netice tevlit eder. 

Orijinal hazne enerjisi, normal olarak hazneye gaz veya su enjekte edilerek petrolü kuyulara 
itmek suretiyle çoğaltılmalı ve kuyulara bir ikinci ömür kazandırılmalıdır. Bu usulün sahanın ka
rakteristiğine göre en faydalı ve münasip bir zamanda tatbik edilmesi nihai olarak istihsal edilen 
ınocmu petrol miktarını iki üç misline çıkarabilir. Fakat bu usuller pahalı tesislere ihtiyaç göster
diğinden, işletme müddeti, bu tesislerin itfasına ve kâr sağlamasına müsait olmadığı takdirde ikinci 
ömür tesisatı yapılamaz. Yeraltında alınması mümkün bir katre petrolün bırakılmasına dahi 
meydan vermemek menfaatimiz icabı olduğundan, işletme ruhsatnamesi için 67 nci maddede mümkün 
olduğu kadar uzun bir müddet tesbît edilmiştir. 

Şu misal bu görüşün ne kadar isabetli olduğunu göstermeye kâfidir. Pensilvanya 'nın meşhur 
ve en büyük petrol sahası olan Bradford takriben 1863 yılında bulunmuş ve bu sahadan 60 se
ne zarfında 200 - 300 milyon varil petrol istihsal edilmiştir. Bu istihsal gittikçe azalarak devam 
etmiş ve nihayet kuyuların verimi günde bir varilden aşağı düşmüştür. Tam terkedilmek üzere 
iken su tazyiki suretiyle bir ikinci ömür metodu keşif ve bu sahaya tatbik olunmuştur. Bun
dan sonraki 20, 25 sene zarfında sahanın ilk ömrüne nazaran daha fazla petrol istihsal edilmiş
tir. Daha sonra da burada ıslah edilmiş bir ikinci su tazyiki metodu tatbik olunarak ilk iki dev
reden de fazla bir üçüncü ömür mahsulü alınmakta bulunmuştur. 
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Bu sahanın ikinci ve üçüncü ömürlerini yaşaması, Birleşik Amerika'da işletme ruhsatnamele
rinin müddetle tahdit edilmemiş olması ve bir ruhsatnamenin petrol istihsal edildiği müddetçe 
yürürlükte kalabilmesi neticesinde mümkün olabilmiştir. Eğer orada da işletme ruhsatnameleri 40, 
50, 60 senelik müddetlerle tahdidedilmiş olsaydı Bradford sahasından ancak bugünkünün üçte bi
rinden az petrol çekilebilmiş ve ikinci, üçüncü ömür mahsulleri yeraltında kalmış olurdu. 

6. Hususi sermayenin ve bilhassa yabancı sermayenin petrol sanayiine yatırılmasını teşvik et
mek ,ancak, müteşebbislerin mâruz oldukları risklerden bertaraf edilebilecek olanlarını ortadan 
kaldırmakla kabil olabilir. Filhakika, bir memlekette petrol arama ve işletme teşebbüslerine pa
ra yatıracak sermayedarların teknik risklerden korunması imkânsız olduğuna göre, hiç değilse 
kendilerine bilhassa arama safhasında sarfettikleri paraları işletme ,nakil, tasfiye ve imal safhala
rında çıkarmak fırsatını vermek, yani onlara buldukları petrolü işleyip satabilmek hakkını tanı
mak doğru olur. Nitekim yukarda zikredilen yabancı kanunların hepsinde bu cihet derpiş edil
miş bulunmaktadır. 

îşte bu mülâhazalara binaen Hükümete ancak ilk petrol hakkını verirken takdir hakkı tanın
mıştır. Tasarının bütün hükümleri bu istikamete müteveccihtir. Şöyle ki : 

a) Evvelâ Hükümet memleketin petrol arama ve işletmelerine açık bulundurulacak bölgelerini 
tesbit ederken mutlak bir takdir hakkına sahip kılınmıştır. (Madde 47). Hükümet bu bölgeler 
üzerinde her türlü tadilâtı yapmak hususunda tamamen serbesttir. Ancak arama ve işletmelere 
önce açık tuttuğu bir bölgeyi bilâhara tamamen veya kısmen kapatırsa bölgede açık bulunduğu 
zaman zarfında iktisabedilnıiş haklar ihlâl edilemiyecektir. Bu husus hukukun ana kaidelerin
den biri olduktan başka her safhasında büyük masrafları istilzam eden petrol sanayimin aradığı 
emniyet şartlarının da başında gelmektedir. 

Petrollü bir araziyi veya bu derecede önemli bir sahayı kapatmak veya müracaatlara açık bu
lundurmak hususunda da, Hükümet tam bir serbestiye sahiptir. 

b) Açık bulunduğu Hükümetçe tesbit ve ilân edilen bir bölgede bir jeolojik istikşaf müsaa
desi veya bir arama ruhsatnamesi talebi, millî emniyet mülâhazasiyle veya devleti ilgilendiren 
diğer vahim sebepler dolayısiyle reddedilebilir. Bu mucip sebebe dayanan ret kararı aleyhine dâ
va açılamaz. Zira böyle bir kararın bir Hükümet tasarrufu olması itibariyle, dâva mevzuu yapıl
maması idare hukuku prensiplerindendir. Bununla beraber bu husus 12 nci maddede ayrıca açık
lanmıştır. 

c) Bunlardan başka yabancı devletlerin veya bu devletlerin doğrudan doğruya veya dola
yısiyle idaresinde müessir .olabilecekleri mikyasta veya şekilde malî ilgileri veya menfaatleri 
bulunan, yahut bir yabancı devlet lehine veya onun namına hareket eden hükmi şahısların her 
hangi bir petrol hakkına sahip olamamaları, petrol ameliyatı yapamamaları, bu ameliyelere lü
zumlu bilcümle emvale malik, hattâ zilyed olamamaları sağlanmıştır. 

Anca, bâzı ahvalde, bir yabancı devletin herhangi bir şekilde hissedilir mikyasta alâkası bu
lunabilen bir petrol şirketinin dahi memleketimizde petrol ameliyatı yapması menfaatlerimiz 
icaplarına uygun bulunabilir. Bu takdirde Hükümetin bu şirkete petrol haklarından her hangi bi
rini veya birkaçını vermesine istisnai olarak imkân temin edilmiştir. Bu da, Hükümete petrol 
hakkı verebilmek bakımından tammmış bir takdir hakkıdır. 

d) Yukarda zikredilen hususlar dışında kalan bir jeolojik istikşaf müsaadesi talebini kabul 
veya ret hususunda da, idare, takdir hakkına sahiptir. Bu hak 49 ncu maddede ifadesini bulmuş
tur. 

Jeolojik istikşaf müsaadesi almadan doğrudan doğruya arama ruhsatnamesi taleplerinin kabul 
ve reddinde de, idare, aynı suretle takdir hakkını haizdir. Bu sonuç, arama ruhsatnamesinin, jeo
lojik istikşaf müsaadesini de tazammun etmesinden neşet eylemektedir. 

7. İdarenin ittihaz edeceği kararların kanunlara uygunluğunu temin için mevcut itiraz ve ida
ri kaza sistemimiz petrol sanayii için kâfi bir emniyet unsuru teşkil etmektedir. Ancak en ufak 
bir hâdiseden dolayı Devlet Şûrasına başvurmak hem zaman hem de para kaybını tevlideyle-
mektedir. Halbuki birçok ihtilâfların bunlara meydan vermeden kısa ve fakat emniyetli yoldan 
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ve basit usullerle hallini mümkün kılmak icabetmiştir. Bu gibi hallerde Petrol Dairesinin ka
rarlarına alâkalı Vekil nezdinde itiraz edilmesi ve vekilin yalnız bu itirazdan doğan ihtilâfı, tet
kik ve tahkik etmek ve gerekirse tarafları uzlaştırmak ve vekile tavsiyede bulunmak üzere se
çeceği bir kimseye havale eyylemesi kanunun birinci maddesindeki maksada uygun bir tedbir 
olarak derpiş edilmiştir. Bu zatın adı « Petrol komiseri » olacak ve bitaraflıklarına, ehliyetle
rine itimat olunabilen kimseler arasından seçilecektir. Petrol dairesine mensup bulunmamak 
kaydiyle Petrol Komiseri Devlet teşkilâtında vazife gören bir idareci veya hukuk müşaviri de 
olabilir. (Madde 14, 24). 

Petrol komiseri ancak bir veya bir kaç hâdiseye bakmak üzere geçici zamanlar için tavzif edile
ceğinden, bu usul, ihtilâfların birden çoğalması takdirinde, ihtilâf adedinee petrol komiseri tâyin 
edilerek bütün pürüzlü noktaların süratle halline imkân verecektir. Bu suretle bir bidayet ida
re mahkemesi kurulması ve buna rağmen dâvalara sıra bekletimesi mahzuru da ortadan kaldırıl
mış olmaktadır. (Madde 30). 

Petrol komiserine bir kaza mercii nazariyle bakmaya mahal yoktur. Zira komiserin vereceği 
kararlar, vekile yapılan tavsiyeler mahiyetindedir. (Madde 31). Vekil bu tavsiyeleri petrol dai
resine bildirecektir. Tavsiyelere hem müracaat sahibinin hem de petrol dairesinin itiraz hakları 
vardır. îtiraz edilmemesi, tavsiyenin taraflarca ^beğenilmesi yani kabul edilmesi demektir. Bu 
takdirde ise tavsiye petrol dairesinin, müracaat sahibi tarafından da kabul edilen bir kararı ma
hiyetini almaktadır. Komiserin tavsiyesine, Vekil nezdinde itiraz edilebilmektedir. Petrol dai
resine de itiraz hakkı tanınması, Devlet menfaatlerfinin korunması mülâhazasına müstenittir. 
Bu itirazlar karşısında Vekil bir karar almak mecburiyetindedir. Fakat vekil bu kararı alırken 
hâdise kendisine yalnız petrol dairesinin yaptığı tetkik ve izahlarla değil, aynı zamanda komise
rin çalışmaları ve tavsiyeleriyle de açıklanmış bulunmaktadır. Vekilin alacağı karara karşı 
ancak müracaat sahibi itiraz edebilir ve bu itirazın tetkiki esas ve usulleri idari kaza sistemimiz 
içinde kalmaktadır. 

Şu izahata göre, petrol komiseri, geniş salahiyetli petrol dairesinin itiraz ©dilen kararlarını, 
bitaraf bir gözle incelemek üzere Vekil tarafından muvakkaten vazifelendirilen ve petrol sana
yiinin bünyesine uygun bulunan nev'i şahsına mahsus bir tetkik merciidir. 

8. a) Bu tarasıda Petrol Kanununu tatbik edecek teşkilâta da yer verilmiştir. Bu teşkilâ
tın aynı zamanda ve kifayetli bir surette kurulması, kanunun malksadına ve memleket menfaat 
lerine uygun olarak yürütülmesi için bir zarurettir. Adı «Petrol Dairesi» olacak bu teşkilâtın, mül
hak bütçe ile idare edilmesi ve hükmi şahsiyeti haiz ve bir vekile bağlı olması derpiş diüniştir 
(Madde 20). 

Bu idarenin, esas unsurlarından mahrum kalmaması ve vazifesini lâyıkiyle yapabilmesi için, bu 
sınıf memurlarına tatmin edici miktarlarda ücret verilebilmesi lâzımgelmektedir. Bugünkü barem 
hadlerinin kifayetsizliği karşısında bu unsurlara aylıklarına ilâveten muayyen miktarlarda ödenek 
verilmesi derpiş edilmiştir (Madde 21). 

b) Bu teşkilâtın geliri, arayıcı ve işletmecilerden alınacak Devlet haklarının % 20 leri ile Dev
let bütçesinden yapılacak yardımlardan terekküp edecektir (Madde 25, 26). 

c) Petrol Dairesi, Petrol Kanunu tatbikatında çok geniş salâhiyetle teçhiz edilmiştir. Jeolojik 
istikşaf müsaadesini, arama ve işletme ruhsatnamelerini, boru hattı ve rafineri tesis ve işletme bel
gelerini ve bunlara müteferri bilcümle hakları vermek salâhiyeti Petrol Dairesi reisine tevdi olun
muştur. Kanunun icabettirdiği tebliğ, ilân ve tescil işlerinden de reis mesul tutulmuştur 
(Madde 23). 

Bu salâhiyet ve mesuliyetler, Petrol Dairesinin mülhak bütçeli, hükmi şahsiyeti haiz bulun-
masiyle ahenklidir. İdarenin verdiği kararların itiraz vukuunda bidayeten Petrol Komiseri tara
fından incelenmesi de bu salâhiyetlerin mukabil bir neticesidir. 

9. Petrol haklarına ancak sermaye şirketi olan hükmi şahıslar sahip olabileceklerdir. Bundan mak
sat, petrol ameliyelerini ciddî ve gerek teknik, gerekse malî bakımdan kifayetli ellere tevdi etmek ve 
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bu ameliyelerin petrol haklarının intikali ve tecezzisi gibi Medeni Kanuna mütaallik birçok formali
teler yüzünden sürüncemede kalmamasını sağlam aktiî. 

Filhakika petrol ameliyeleri büyük riskleri ihtiva eylediğinden fiilî sahada ne derece servet sahi
bi olurlarsa olsunlar hakiki şahısların porteleri di una çıkmaktadır. Bu itibarla petrol arama ruh
satnamesine talip olacak hakiki şahısların cirdî birer ayrıcı olmaktan ziyade sipekülâsyon zihniye
tiyle hareket eden kimseler olacaklarını ifade de isabet vardır. Dünya petrol piyasasındaki cereyan, 
esasen miktarları pek mahdut olan hakiki şahısların riskin büyüklüğü karşısında gruplaşarak yer
lerini hükmi şahıslara terkeylemeleri= istikametindedir. Binaenaleyh petrol haklarının hükmi şahıs
lara inhisar ettirilmesi, için tabiatına uygundur. Esasen Türk mevzuatında bir hakkın hükmi şahıs
lara münhasır kılınması ilk defa bu kanun tasarısı ile yaratılmamaktadır. Halen mer'i olan «Ban
kalar Kanunu» nun 2 nci maddesinde böyle bir hüküm mevcut olduğu gibi Büyük Millet Mecli
sinin komisyonlarında tetkiki bitirilmiş olan «Maden kanunu tasarısı» da Maden işletmeciliğim 
hükmi şahıslara inhisar ettirmektedir. O halde bu kanun tasarısının Maden kanunu tasarısından 
farkı ikincisinde hakiki şahıslara tevdi edilebilen arama işlerini de hükmi şahıslara bırakmasıdır. 

Diğer madenlerin aramasiyle petrol aramaları arasındaki teknik azîm fark göz önüne getirile
cek olursa bu farkın mevcudiyetinin lüzumu kolaylıkla anlaşılır. 

Bundan başka arama ve işletme haklarının hakiki şahıslara tanınması takdirinde bu hakkın mi
ras ahkâmına göre intikali ve ekseri ahvalde tecezzisi de bahis mevzuu olacaktır. Bu hakların 
Medeni Kanundaki miras ahkâmına göre intikali kabul edilecek olursa Petrol kanunu tasarısı ile 
petrol hakkı sahibinde aranan vasıfların hakkın kendisine intikal edeceği şahısta bulunmaması 
imkânı vardır. Bu takdirde, ya bu tasarıdaki esaslardan feragatle miras hükümlerine sadık kal
mak veya bu tasarıdaki esasları muhafaza edebilmek için miras hükümlerinde bir takım istisnalar 
yaratmak gerekecektir. Birinci halde tasarı sakat kalacaktır. İkinci halde ise Medeni Kanunun 
vaz'etmiş olduğu umumi miras hükümlerinden ayrılmak suretiyle bu kanunun gözettiği gayeler
den ve ihtiva eylediği prensiplerden uzaklaşılm'ş olacaktır. Ana kanunlarımızdan biri olan Medeni 
Kanun hükümlerine istisnalar yaratmak ise uygun görülmemiştir. 

Hakkın tecezzisi halli son derece müşkül ve uzun zamana tevakkuf edecek bir takım karışıklık
ların doğmasını ve ıbu yüzden arama ve istihsal ameliyesinin gecikmesini intaç edecek, bu ise 
memleket menfaatine aykırı düşecektir. Tecezziye mâni olmak için Medeni Kanuna istisnalar ko
nulmasının yukarda arzolunan mahzurları vardır. Nihayet bütün bu hükümlerin Petrol kanunu ta
sarısına konulmasının diğer bir mahzuru da tasarının maksadının dışında çok genişletilmiş olaca
ğıdır. 

işte bütün bu sebeplerden dolayı tasarıya petrol haklarının ancak hükmi bir şahsa verilebile
ceğine dair hüküm konulmuş bulunmaktadır. (Madde 5). 

X - Maddelerin mucip sebepleri : 

ihtiva eylediği esaslarda petrolcülüğün teknik ilerlemelerini ve modern işletmecilik zihniyetini ak
settiren ve umumi hatları yukarda izah olunan Petrol kanun tasarısının her maddesinin mucip se
bepleri de kısaca aşağıda gösterilmiştir : 

Madde 1 : Bu madde, IX ncu paragrafın 1 ve 2 nci fıkralarında izah edilmiştir. 
Madde 2 : Bu maddeye petrol hakkını istihsal için yapılan bir müracaatın, idarenin mutlak tak

dir hakkı bulunduğu ahvalin haricinde, (kıymetlendirilmesinde tatbik edilecek kıstaslar kıonulmuş-
tur. Bilhassa aynı sahaya müracaat taaddüt ettiği zaman, hu müracaatların tercihe şayan olanı 
bu kıstaslar ile tesbit .edilecektir. Müracaat sahipleri de bu kıstasların 'doğru 'tatbik edilmemesi 
halinde itiraz haklarını kullanmak imkânını bulacaklardır. 

Madde 3 : Bu maddede, tasarıda kullanılan terimlerin delâlet .ettikleri mânalar gösterilmiştir. 
Bu suretle hem tasarıda fazla kelime kullanılmasının önüne ıgeçilmiş, hem de terimlerin delâlet et
tikleri mânalarda anlayış ayrılıklarının husulüne meydan verilmemiştir. Aksi takdirde, bir teri-
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min zaman »aman, başka başka mânalarda tefsirine ve bu suretle kanundan beklenen maksadın 
zedelenmesine imkân verilmiş >olurdu. 

Bu maddenin 8 numaralı fıkrasında tarif edilen petrol ameliyatı, petrolün aramasından tasfi
yesine kadar bütün safhalarmdaki ameliyeleri kapsadığı halde tasfiye mahsullerinin «atışı ve tevzii 
bunun dışında bırakılmış olmakla bu kanun hükümlerinin haricinde tutulmuştur. Bu, münhası
ran bir ticaret işi olup bugün de yapılagelmektedir. Bundan sonra da halen cari mevzuata tâbi 
olacaktır. 

Madde 4 : Petrolün jeolojik istikşafı, aranması, işletilmesi, nakli, tasfiyesi, ^depolanması vel
hasıl hiçbir ameliyesi gereken müsaadeler alınmadan yapılamaz. Bu, bütün ecnebi memleketlerde 
de böyledir. Petrol millî bir servettir. Ne olduğu, kim tarafından aranmak veya işletilmek isten
diği bilinmeli ve şartları tesbit olunmalıdır. 

Madde 5 : Bu maddenin mucip sebebi yukarda IX ncu paragrafın 9 numaralı fıkrasında izah 
edilmiştir. Bu maddeye göre petrol haklarından her hangi birine ancak bir ıhükmd şahıs sahip ola
bilir. Hükmi şahıslar taaddüt edemez, yani hak tecezzi ettirilemez. İki veya daha fazla hükmi 
şahıs birleşerek yeni bir hükmi şahıs vücuda getirmek suretiyle petrol hakkına sahip olabilirler. 

Madde 6 : Oldukça büyük bir arama veya işletme sahasına her çeşitten arazi, muhtelif binalar 
ve tesisatın bulunduğu yerler dâhil olabilir. Bu maddede sayılan yerler, ruhsatnamesi alınmış sa
halar içinde bulunsalar bile buralarda arama veya işletme yapabilmek ancak hususi müsaade is
tihsaline vabestedir. Bu maddenin birinci fıkrasındaki hüküm, bu gibi yerlerde alınması mûtat olan 
emniyet tedbirlerinin gizliliğini muhafaza lüzumuna müstenittir. İkinci fıkra hususi haklar riayeti 
sağlamak, dinî ve tarihî asarı tahripten korumak maksadiylo konulmuştur. 

3 ncü fıkra şehir ve kasabaların imar sahalarının bozulmasına meydan vermemek için vaz'edil
miştir. 

Ancak pek mühim bir petrol rezervinin bu gibi yerlerde fennen tesbit edilmesi halinde bundan 
istifadeyi sağlamak üzere son fıkra ile bir imkân tesis edilmiştir. 

Madde 7 : Bu madde, petrol haklarının, diğer kanunlarla konulmuş olan yasakları ihlâl etmedi
ğini göstermek maksadına matuftur. 

Madde 8 : Petrol hakkı sahibi, bu hakkını istimal ederken 3 ncü şahıslara ve meselâ arazi sa
hibine bâzı zararlar iras edebileceği gibi kendine yükletilmiş olan bâzı malî ve teknik mükellefiyet
lerini yerine getiremiyebilir. M<s"lâ; ödemekle mükellef olduğu Devlet hakkını vaktinde vermiyebi-
lir, petrolün israfını mucip bir harekette bulunduğu halde bunu durdurması hakkındaki emre zama
nında ittiba etmiyebilir. Bu madde petrol hakkı sahibinin bu gibi hallerine karşı konulan bir em
niyet tedbiridir. Teminatın miktarı dairece takdir edilecektir. Takdirin kıstasları bu kanunun tat
bik suretini göstermek üzere yapılacak nizamnameyo dercolunacaktır. 

Madde 9 : israf ve tehlikeli fiil 3 ncü maddede tarif edilmiştir. Bunların ehemmiyetine ve se
bebiyet vereceği zararın büyüklüğüne binaen petrol hakkı sahibi bunları yapmamak ve yaptırma
makla mükellef tutulmuştur. 

Madde 10 : Petrol servetini tehdit eden haller karşısında âzami derecede müteyakkız davranıl 
ması lüzumu izahtan varestedir. 

Madde 11 : Bu maddeye IX ncu paragrafın 6 numaralı bendinin (c) fıkrasında temas edil
miştir. Bu madde Devletin âli menfaatlerini himaye maksadiyle konulmuştur. 

Madde 12 : Bu maddenin konulması sebebi 11 nci maddedekinin aynıdır. 
Madde 13 : Bu madde, istihsal edilen petrolün her şeyden evvel iç piyasa ihtiyaçlarına tah

sis edilmesini temin maksadiyle vaz'olunmuştur. Ancak memleket ihtiyacı işletmecinin ödemekle 
.mükellef olduğu Devlet hissesi ile kaoştıriilmamalıdır. Bu madde yurdumuzda çıkarılmakta olan 
petrol ve petrol mahsullerinin, memleketimiz ihtiyacı karşılanmamış iken, petrol hakkı sahiple
rinin bâzı mülâhazalarına binaen, ihraç edilmesine ve ihtiyacımızın ithal suretiyle karşılanması 
durumunun tahassül etmesine meydan verilmemek düşüncesiyle petrol hakkı sahiplerine yük
letilmiş bir mecburiyettir. Fakat bu maddede petrolün memleket içinde, piyasa kıymeti üzerin
den satılması aynı zamanda derpiş edildiğinden, tahmil olunan mecburiyet petrol halkkı sahibine 
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bir yük olmamaktadır. Bu suretle bu madde Devletin her türlü emniyetini temin bakımından 
alınmış bir tedbir mahiyetini iktisap eylemektedir. 

(Maddenin iki numaralı paragrafındaki hükümler, istihsal kapasitesi müsait olduğu ve mem
leketin daha fazla petrole ihtiyacı bulunduğu takdirde petrol hakkı sahiplerini daha çok petrol 
istihsaline icbar etme salâhiyetini vermektedir. Fakat yukarda da izah edildiği veçhile bir (kuyu
dan kısa zamanda çok fazla petrol çekilmesi ömrünün kısalmasını ve yeraltında fazla petrol bı
rakılmasını tevlideylemektedir. Bu ise hem memleketin, hem de işletmecinin menfaatlerine' ay
kırı bulunduğundan tervice şayan görülmemiştir. Bundan başıka petrol hakkı sahiplerinin bu 
mecburiyetin yerine getirilmesindeki paylarının nispeti de birbirinin aynı olmalıdır. Bu da pet
rol hakkı sahiplerinin birbirlerine karşı durumlarımı sarsmamaya matuf bir hükümdür. Ancak 
Hükümete muayyen şartlar altında bu tahdidatın hudutları dışına çıkabilmek 'imkânı da veril
miş bulunmaktadır. 

Madde 14 : Bu maddedeki hüküm aşağıda 28 nci madde ile 'birlikte mütalâa edilmiştir. 
Madde 15 : Bu madde, kanunun gerektirdiği tahsilatın Maliye Vekâletince yapılacağını gös

termektedir. 
Madde 16 : Bu madde aşağıda 43 ncü madde ile birlikte mütalâa edilmiştir. 
Madde 17, 18 : Bu maddeler, bu kanunun tatbik suretini göstermek üzere bir nizamname ya

pılmasını ve bu nizamnamede petrol hakkı sahiplerine kolaylık olması için kendilerini ilgilendiren 
bütün hususatın bulundurulmasını âmirdir. Bu husus bilhassa yabancı sermayenin memleketi
mize gelmesini çabuklaştırmak ve kolaylatırmak bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 : Bu maddelerle petrol idaresinin teşkilâtı, vazifeleri, ge
lirleri, bünyesi tanzim edilmiştir. 

Madde 24, 28, 20, 30, 31, 32, 33, 34 : Bu maddeler Petrol Kanunu tatbikatı dolayısiyle alman 
kararlara karşı jtiraz ve dâva yollarını göstermekte ve tetkik ve tahkik usullerine ve itiraz ve karar 
alma müddetlerine mütaallik hükümleri ihtiva eylemektedir. 

Bu maddelerin prensiplerinden yukarda IX ncu paragrafın 7 nci fıkrasında bahsedilmiştir. 
Madde 35 : Bu madde, petrol hakkı sahiplerinin ameliyat mükellefiyetlerinde tâbi oldukları 

mehilleri, mâkul ve kanuni sebepler mevcut olduğu takdirde uzatılmasını imkân dâhiline sokmak
tadır. Bu lüzum İdare tarafından takdir edilecektir. Bu imkân, petrol hakkı sahibini, evvelden 
derpiş edilemiyecek bâzı vaziyetlerin husulü takdirine, mâkul olmıyan mecburiyetler altında kal
masını ve bu suretle kanunla takip edilen maksadın zedelenmesini önlemek gayesine matuftur. 
Mükellefiyetlerde ve mehillerde sıkıcı ve şedit olmamaklığımız lüzumu yukarda prensipler kıs
mında arzedilmiştir. 

Madde 36 : Petrol Kanunu tatbikatiyle ilgili muamelelerden ve kararlardan hem bütün petrol 
hakkı sahiplerinin, hem de umumi efkârın malûmat sahibi olması, iki taraflı bir emniyet unsuru
dur. Evvelâ petrol hakkı sahipleri, petrol sanayimi ilgilendiren bütün kararlardan malûmattar 
olarak kendileri için bilinmiyen bâzı hususların bulunması ihtimalinin tevlit edeceği karanlıktan 
ve dolayısiyle tereddüt ve itimatsızlıktan kurtulmuş olacaklardır. Saniyen millet, memleket pet
rolleri hakkında alman kararlara muttali olmak ve bunların doğruluğunu veya yanlışlığını müna
kaşa etmek suretiyle haklarını müdafaa imkânını elde etmiş bulunacaktır. 

Bu faydalar 36 nci maddede yazılı hususların Resmî Gazetede ilânile sağlanmış olacaktır. 
Madde 37 : Petrol Dairesi, petrol haklarını tescil etmek üzere bir petrol sicili tutacaktır. Ale

niyetin umumi re malûm faydalarına binaen petrol sicili de alenidir. 3 ncü şahıslar lehine bu ka
nuna göre tesis edilmesi mümkün haklar dahi, sicile kaydolunmadıkça, petrol dairesini ilzam etmi-
yecektir. Zira sicile kayıt, o tasarrufun petrol dairesi tarafından tasvibi mahiyetinde olacaktır. 
Böyle olmıyan bir tasarrufun bilâhara İdareyi ilzam etmemesi kadar bedihi bir netice tasavvur edile
mez. 

Madde 38 : Bu madde ile, petrol haklarının petrol siciline ve bunlardan tapu siciline de kaydedil
meleri gerekenlerinin o sicile kaydolunmalarında, diğer kanunların koydukları hükümlere tâbi tutul 
mamaları sağlanmaktadır. Petrol siciline tescilin tâbi olacağı hükümler hazırlanacak nizamnamede 
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tesbit edilecektir. Bir muamelenin mütaaddit sicillerde mütaaddit usullerle kaydı mahzurludur. 

Madde 39 : Bu madde 37 nci maddedeki prensibin bir neticesidir. 
Madde 40 : Bir müstedinin adresinin, petrol hakkı sahipleri hükmi şahıslar olduklarına gö

re mümessillerinin ve bunların ikametgâhlarının malûm olması idarenin bunlarla münasebata gi
rişebilmesi için elzemdir. 40 ncı maddedeki hüküm bu lüzumun ifadesidir. 

Madde 41 : Bu madde, 40 nci maddedeki lüzuma riayet edenlere ve etmiyenlere ne suretle 
tebligat yapılacağını göstermekte ve bu usulün kabulü, petrol sanayiinin, matlup şekilde işliye-
bilmesinin lüzumlu şartlarından addedilmektedir. 

Madde 42, 43, 44, 45, 46 : Petrol hakkı sahipleri bâzı defterler ve kayıtlar tutmaya, bâzı ve
saik ve numuneleri saklamaya ve bunları petrol dairesinin tetkiklerine açık bulundumaya, bunlar
dan istenilen idareye vermeye mecbur tutulmaktadırlar. Bu mecburiyetin sebebi, petrol arama
larına, işletmelerine, petrol yataklarımızın durumuna ve icaplarına, idarenin vâkıf olabilmesini 
ve memleket menfaatlerini korurken bilgili hareket edebilmesini teminden ibarettir. Ancak bu
nu yaparken petrol sanayiinin icabı olarak, bâzı malûmatın gizli tutulması lâzımgelmektedir. Bu 
maddelerdeki hükümler bu hususları sağlamaktadır. 

Madde 47 : Bu maddeden yukarda IX ncu paragrafın 6 ncı bendinin a fıkrasında da bahse
dilmiştir. Bütün Türkiye'nin aynı zamanda petrol arayıcılarının faaliyetlerine açılması ve onla
rın her istedikleri yerde, istedikleri zaman bir istida ile idareye başvurarak arama hakkı istih
sal eylemeleri ve petrol aramalarının bu derece serbest bırakılması memleket menfaatlerine uy
gun olmaz. Hükümetin takibedeeeği petrol siyasetine hâkim olabilmesinin ilk ışartı, Türkiye'yi 
bölgelere ayırmak ve bunlardan bir kısmını veya tamamını aramalara ve işletmelere açık veya ka
palı bulundurmak salâhiyetini elinde bulundurmasıdır. Bu maddenin vaz'mdaki maksat budur. 

48 - 87 nci maddeler petrol ameliyatının sırasına, petrol haklarının müddetlerine ve taallûk 
ettikleri sahaların yüz ölçümlerine, devlet hakları ve hisselerinin miktarlarına, petrol ameliya
tı mükellefiyetlerine dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bu maddelerin mucip sebepleri yukarda tasarının esasları kısmında izah edildiğinden burada 
madde sırası takibedilmeden ve fakat bîr sistem içinde kısaca izahları yapılmıştır. 

Petrol ameliyatının sırası: 

Tasarı, bir hükmi şahsın ıgeniş sahalarda jeolojik istikşaf yapmak üzere inhisarı tazammun et-
miyen bir müsaade almasını; muayyen bir sahada, arama sondajları dâhil, daha tafsilâtlı arama
lar yapmaya hazır olduğu zaman, bir arama ruhsatnamesi almasını; petrolü keşfettikten öonra 
arama sahasının 'kendi seçeceği 'bir kısmında işletme ruhsatnamesi almasını; arama ve işletme sa
halarına dâhil bulunimıyan sahalarda Hükümetin zaman zaman müzayede ile işletme ruhsatnamesi 
verebilmesini; bir işletmecinin nakil ve tasfiye gibi diğer bir petrol ameliyatını yapmasını; satış 
ve tevzi müstesna, arama, inkişaf ve istihsalden başka bir ameliyatın yapılabilmesi için 'işletmeci
den gayrı bir hükmi şahsın belge alınmasını derpiş 'etmektedir. (Madde 48, 52, 62, 65, 66, 78, 81) 

Sahalar: 

Bir [müsaade, inhisarı tazammun etmediğinden, petrol dairesinin tasvip ettiği genişlikte bir sa
hayı foaplıyabilir. (Madde 44). 

Bir arama ruhsatnamesi 50 000 hektarlık bir saha ile tahdit edilmiştir. Ve bir şirket bir pet
rol nöl'gesinde 8 den fazla arama sahasına sahip olamaz. (Madde 55, 76, 77) 

Bir işletme ruhsatnamesi 25 000 hektarlık bir sahaya inhisar ettirilmiştir. (Bir ışirket bir böl
gede 150 000 hektardan fazla işletme sahasına sahip olamaz. (Madde 63, 76, 77). 

Bir petrol hakkı sahibinin arama veya işletme ruhsatnamesi altında sahip 'olabileceği âzami sa-
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halar, âzami miktar ve mesahada arama veya işletme sahasına sahip bulunduğu farzedilerek aşa
ğıdaki ibir numaralı cetvelde gösterilmiştir: 

Cetvel : 1 

Şahap 'olunabilecek: âzami hektar 
Bir sahada Bir bölgede 

Arama ruhsatnamesi 
İşletme » 

50.000 
25.000 

400.000 
150.000 

Devlet hakkı: 

Gittikçe yükselen Devlet hakkının ve arama esnasında sarfedilen paranın ibu haktan mahsubu
nun, ameliyatın yapılmasını temimde en iyi vasıta olduğu teorisine dayanarak tasarı, senede arama 
sahasının hektarı başına 0.5 liradan başlıyarak 3 liraya kadar yükselen bir Devlet hakkını <derpdiş 
etmiştir. Arama masrafları bu hakkın % 80 ine kadar mahsup edilebilecektir. (Madde 58). 

Bir petrol hakkı sahibinin ,50 000 hektarlık bir arama sahasına malik olduğu ve her sene 
Devlet hakkının !% 80 ini aşan arama masrafı yaptığı farz ve kabul edilerek, hektar başına Dev
let hakkı, mecmu Devlet hakkı, masraflara mahsup olunan miktar ve nakden ödiyeceği Devlet 
hakkı aşağıda 2 numaralı cetvelde gösterilmiştir : 

Cetvel : 2 

Arama sahası başına Devlet hakkı 

Sene 

1 ve 2 
3 ve 4 
5 ve 6 
7 ve 8 
9 ve 10 
10 dan sonra 

Hektar babına 
Devlet hakkı 

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

(Arama sahasını 50 000 hektar farziyle) 

Mecmu 

25 000 
50 000 
75 000 
100 000 
125 000 
150 000 

Lira olarak 

Masraflar 

20 000 
40 000 
60 000 
80 000 
100 000 
120 000 

Nakden 

5 000 
10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
30 000 

Şayet bir petrol hakkı sahibi bir bölgede 8 arama sahasına malik bulunuyor ve her sene Def
let hakkının % 80 inden fazla masraf yapıyorsa neticeler 3 numaralı cetvelde gösterilmiştir : 
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Sene 

1 ve 2 
3 ve 4 
5" ve 6 
7 ve 8 
9 ve 10 

10 dan sonra 

— 14 
Cetvel : 3 

Bölge başına Devlet hakka 

(Arama sahalarının mecmuunu 400 000 

Hektar hışma 
Devlet hakkı 

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

ha. farziyle) Lira olarak 

Mecmu 

200 000 
400 000 
600 000 
800 000 

1 000 000 
1 200 000 

Masraflar 

160 000 
320 000 
480 000 
640 000 
800 000 
960 000 

Nakden 

40 000 
80 000 

120 000 
160 000 
200 000 
240 000 

İşletme safhasında Devlet hakkı: 

İstihsal üzerinden ödenen Devlet hissesinin tamamının mahsup edildiği Devlet hakkı, bir pet
rol hakkı sahibi bu vergiyi ödemektense istihsal etmeyi tercih ettirecek şekilde tesbit olunmuştur. 
Devlet hakkı, hektar başına senede 3.— liradan başlıyarak 5 senede 8.— liraya yükselmektedir. 
(Madde 71). 

Bir petrol hakkı sahibi bir bölgede her biri 25 000 hektardan 6 işletme sahasına mâlik bulunuyor 
ve Devlet hissesi ödemiyorsa Devlet hakları aşağıdaki 4 numaralı cetvelde gösterilmiştir : 

Cetvel : 4 

Devlet hakla 

Sene 

(Devlet hissesi verilmemesi halinde) 150 000 Ha. 
tutarında 6 işletme sahası farzile lira olarak 

Ha. başına îş İşletme sahası 
Devlet hakkı başına Bölge başına 

1 
2 
3 
4 
4 seneden sonra 

Devlet hissesi : 

3 
4 
5 
6 
8 

75 000 
100 000 
125 000 
150 000 
200 000 

450 000 
600 000 
750 000 
900 000 

1 200 000 

Derpiş edilen Devlet hissesi istihsal olunup muhafaza edilen petrolün 1/8 idîr. Devlet hissesi, gelir 
ve kâr nazara alınmadan istihsalin başlamasından itibaren ödenir (Madde 80). 

a) 50 - 50 anlaşmasını haiz olan bâzı memleketler ne Devlet hissesi ve ne de arama veya iş
letmede Devlet hakkı almazlar. Hükümetin elde ettiği bütün gelir sadece safi gelir üzerinden alı
nan Gelir Vergisinden ibaret t«r. 

b) Birleşik Amerika'daki umumi nispet 1/8 dir. İstihsal olunan petrolün büyük kısmı hususi 
eşhasa ait araziden çıkarılmaktadır ve 1/8 nispetindeki Royalty 90 yıldan beri yüz binlerce işletmeci 
ile milyonlarca arazi sahibi arasındaki serbest pazarlık neticesini temsil eder. Bâzı ahvalde bu 
nispet yükselmektedir. İsrail'de aynı nispet kabul edilmiştir. 

e) İtalya'da (Sicilya) % 4 - 20 arasında değişen bir Devlet hissesi mevcuttur. Şimdiye kadar bura-
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daki işletme veya imtiyazlarda ödenen vasati Devlet hissesi % 10 dan azdır. Avusturya'da çıkmak 
üzere olan bir kanunda % 5 Devlet hissesi derpiş olunmuştur. 

Mütevazı bir Devlet hissesi nispeti petrol şirketlerini memleketimize celbedocektir. 

Arama ameliyaündaki mükellefiyetler : 

Devlet hakkı hükümleri tabiî ekonomik kaidelere ilâveten ameliyatm idamesini temin edecektir. 
Buna rağmen bâzı ameliyat mükellefiyetleri derpiş olunmuştur. (Madde 59, 60, 61). 

Bir arayıcı bir sene zarfında, sahip olduğu her sahanın petrol (imkânlarını tes'bit maksadiyle, 
jeolojik istikşafa başlıyarak Ibuna hüsnüniyetle devam etmekle mükelleftir. Bir bölge dahilin
deki en eski arama ruhsatnamesi 6 seneyi doldurmadan bölgede bir arama sondajına başlamaya 
mecbur tutulmuştur. Şayet aynı rusHıbi havzadaki iki bölgede arama sahaları mevcutsa, diğerin
de petrol keşfolununcaya kadar yalnız birinde sondaj mükellefiyeti mevcuttur. Böyle bir keş
fi mütaakıp 2 sene zarfında sondaj yapmadığı diğer bölgede de sondaja başlaması lâzımdır. 
Kendisi bir keşif yaptığı tarihten itibaren 2 sene zarfında bölgedeki diğer bir arama sahasında da 
sondaja başlamak mecburiyetindedir. Keşfinden itibaren 5 sene içinde ise aynı bölgedeki diğer bü
tün arama sahalarında sondajlara başlıyacaktır. Arama sondajı bir kere başladı mı hüsnüniyetle 
idame ettirilmek icabetmekte ve bir sondajın bitirilmesiyle yeni bir tanesinin başlaması arasında 
6 aydan fazla fasıla kabul edilmemektedir. 

Bir petrol sahası bulan bir arayıcı, aksine muhik sebep olmadıkça, bu sahayı sondajlarla hu-
dutlandırmaya ve inkişaf ettirmeye ve bir işletmeci imiş gibi buradan petrol istihsal etmeye mec
burdur. 

İşletme ameliyatı mükellefiyetleri : 

Bir işletmeci teslim aldığı işletme sahasını bir sene zarfında hudut noktalariyle işaretlemek 
mecburiyetindedir. Aynı zamanda, işletme sahası içindeki her petrollü arazisini hüsnüniyetle son
dajlarla hudutlandırıp inkişaf ettirmek, buralardan petrol istihsal etmek, çıkarılan petrol için pa
zar arayıp onu satmakla mükelleftir. Petrol dairesi işletmeciden, işletme ruhsatnamesini feshet
mek müeyyidesini öne sürerek, fuzuli durmaları önlemesini ve sahasından devamlı petrol istihsal 
etmesini istiyebilir. (Madde 68, 69, 70) . 

Arama ruhsatnamesi müddeti : 

Arama ruhsatnamesi müddeti 6 senedir. Bu müddet zaman zaman temdit edilerek eemım 
12 seneyi doldurabilir. Bu temditler bâzı ahvalde bir hak olmakla beraber diğer bir çok haller
de petrol dairesinin takdirine kalmıştır. îlk müddetle muhtemel temditler diğer bâzı memleket
lerdeki müddet ve temditlerden daha uzundur. Fakat bunlar memleketimizin şartlarına göre 
arama yapmak için haddinden fazla uzun değildK Daha kısa müddetler, bir arayıcının ruhsatna
mesinin hitamından önce petrol bulmsma pek az imkân verir. (Madde 57). 

İşletme ruhsatnamesi müddeti : *" " *" *' " "~' ' "T 

İşletme müddeti 50 sene olarak tesbit edilmiş olup İcra Vekilleri Heyetinin tâyin edeceği şart
lar altında 25 sene daha uzatılır. Bu müddetler de diğer bâzı memleketlerdekinden uzundur. Ka
nada'da ilk müddet 21, İsrail'de 30 ve Venezüella'da 40 senedir. Fakat bu memleketlerdeki şart
lar bizdekilerden farklıdır. Diğer taraftan, muhtelif memleketlerde de 75 sene veya daha fazla 
müddetlerle mütaaddit imtiyazlar verilmiş bulunmaktadır. Hattâ bâzı memleketlerde işletme müd
detleri ebedîdir. 50 seneden kısa bir müddet, yukarda verdiğimiz misallerde görüldüğü gibi is
tihsal edilmesi kabil iken petrolün bir kısmının yeraltında bırakılmasını intaç eder. (Madde 67). 
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İşletme sahalarının birle§tirilmesi : 

Aynı petrollü arazide çalışan işletmeciler, petrol dairesinin tasvibiyle, ameliyatlarını bir tek iş
letme halinde birleştirebileceklerdir. 

Aynı petrollü arazide muhtelif işletmeciler tarafından rekabet esasına göre ameliyat yapılması, he
men kaçınılmaz bir şekilde israfı intaç eder. En iyi korunma tedbiri, birleştirilmiş bir ünite halinde 
petrollü arazinin işletilmesidir. 

Tasarıdaki hükümler, bir saha içinde seçilen mütaaddit işletme sahaları dolayısiyle, bir petrollü 
arazinin bir tek işletmeci elinde kalmasını intaç eder. Ancak müstesna hallerde bir petrollü arazi 2 
veya daha fazla işletmecinin elinde bulunabilir ki, böyle bir hal vukuunda tasarı, bunların ameliya
tının birleştirilmesine imkân sağlamaktadır. (Madde 72 - 75). 

Diğer ameliyat : 

Tasarı, işletmecilerden gayrihükmi şahıslarm, arama, inkişaf ve istihsal dışındaki nakil ve tas
fiye ameliyatını yapmak için belge almalarını derpiş etmektedir. Evvelce işaıret edildiği gibi, bir 
işletmeci belge almaksızın bu gibi ameliyatı yapabilmektedir. (Madde 81, 82). 

Müşterek nakliyat mükellefiyeti : 

Tasarı hükümlerine göre, kendi petrolünü tanımakla birlikte kapasitesi büyük olan bir boru hat
tı sahibi diğerlerinin de petrolünü taşır. Ancak hiç kimse; nakliye tarifesi petrol idaresince tasdik 
edilmeden, diğerlerinin petrolünü boru hattı veya diğer vasıtalarla taşıyamaz. (Madde 84, 85). 

Arazi ve su hakları : 

Verilen petrol hakları, arazi sahiplerinin haklarını ve bu arazideki diğer maddelere taallûk 
eden hakları ihlâl etmiyecektir. (Madde 87) Bir petrol hakkı sahibi arama, işletme sahalarında 
veya civarında ameliyatı için lüzumlu olan araziyi evvelâ sahipleriyle anlaşarak elde edebilir. 
Arazi sahibiyle anlaşmaya varılamadığı takdirde, buranın istimlâki için petrol dairesine başvura
bilir. Petrol dairesi, lüzumuna kani olursa bu arazinin petrol hakkı sahibi hesabına istimlâkine 
karar verebilir. Dairenin kararı, âmme menfati kararı hükmündedir. Mütaakıp muameleler me-
nafii umumiye için istimlâk kararnamesi hükümleri dâhilinde cereyan eder. Bu suretle istimlâk 
edilen arazinin mülkiyeti devletin, fakat intifa hakkı petrol hakkı sahibinin olur. Petrol hakkı
nın nihayetlenmesi takdirinde, petrol hakkı sahibinin arazi üzerindeki intifa hakkı da sukut eder. 
Bu arazi sahipsiz bir arazi ise, talep üzerine ve idarenin lüzumuna kanaat getirmesi takdirinde 
intifa hakkı, petrol hakkı sahibine bedelsiz verilir. (Madde 88). İntifa hakkı elde edilmiş arazi
de, petrol hakkı sahibi, su sondajları yapmak ve bulunan suları kullanmak ve mevcut diğer su
ların ameliyatları için lüzumlu miktarını, başkalarının bu sular üzerindeki haklarına halel getir
meden, kullanma haklarını haiz olur. (Madde 80.). İntifa hakkı iktisabedilmiyen bir araziye ika 
«dilen zararlar, petrol hakkı sahibi tarafından tazmin edilir. (Madde 50, 51). 

Petrol hakkı sahibi hakkını veya arama ve işletme sahalarının bir kısmını her zaman terkede-
bilir. (Madde 90) Saha adedi ve yüz ölçümü tahdidatına tâbi olmak kaydiyle arama ve işletme 
sahalarına ilâveler de yapılabilir. (Madde 91). 

Terkedilen bir arazideki tesisat ve gayrimenkul malları, bâzı şartların mevcudiyeti takdirin
de, idarenin satınalma hakkı vardır. (Madde 95). 

Madde 96 : Bu madde, petrol şirketlerinin tâbi olacakları vergilerden bahsetmektedir. Kanun 
projesi, bu mevzuda, mevcut vergi nizamına, her hangi bir istisna getirmemektedir. Bugün her 
hangi bir faaliyet dalında çalışmakta olan bir şirketin tâbi olduğu ve ileride tâbi olacağı vergi 
nizamına petrol şirketleri de tâbi olacaklardır. 

Madde 97 : Bu maddede, yürürlükteki kanunlarımızın kabul etmiş bulundukları ve her mem
leketin Gelir Vergisi Kanununda yer almak suretiyle, adetâ milletlerarası bir vergilendirme kai-
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desi mahiyetini almış bulunan «dar mükellefiyet» esası tekrarlanmaktadır. 

Madde 98 : Gelir Vergisi Kanununun 7 nei ve Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci madde
lerine memleketimizde istihsal edilen malların il racını teşvik maksadiyle konulmuş olan dar .mü
kellefiyetten muaifyete mütaallik hükümleri, pe'rol ve petrol mahsullerinden elde edilecek kazanç 
ve iratlara tatbikına lüzum görülmemiştir. Bu madde bu maksadı temine matuftur. 

Madde 99, 100 : Bu maddeler, vergi matrahının hesabında kullanılmak üzere, petrol hakkı sa
hibinin mülkiyetinde bulunan iktisadi kıymetlerin nasıl değerlendirileceğini tâyin etmektedir. De-
ğerelendirme, ilk maliyet fiatı üzerinden yapılacaktır. Bu mevzuda, yürürlükteki kanunlarımıza gö
re değişiklik, mevcut çeşitli değerlendirme usulleri yerine, tek değerlendirme esasının ikamesin
den ibarettir. 

Madde 101 : Bu madde, petrol hakkı sahibinin,sâfi gelirini bulmak üzere, gayrisâfi hasılattan 
indirebileceği unsurları tadat etmektedir. Bu unsurlardan, tükenme payı hariç, hiçbirisi mevcut 
kanunlarımız ve muhasebe tekniği icapları bakımından yeni değildir. Hattâ «tükenme payı» bile 
maden mevzuunda «fevkalâde amortisman» namı altında tatbikatımıza girmiş bulunmaktadır. 

Madde 102 : Bu madde, amortisman esasını tesbit etmektedir. Petrol hakkı sahibi, amortisma
na tâbi tutlacak eşyanın ömrünü kendisi takdir edecekter. Böylece, petrol hakkı sahibi süratle 
veya uzunca bir devrede itfa etme şıkları arasında tercih yapacaktır. Bu tercihini kullanırken, 
hiç şüphesiz, amortismana tâbi tutacağı eşyanın iktisadi ömrünü birinci plânda göz önünde bu
lunduracaktır. 

Madde 103 : Bu madde, tükenme payı indiriminin, maliyet esası veya nispî esas üzerinden 
hesaplanması hususunda, petrol hakkı sahibine bir hıyar hakkı tanımaktadır. Bu hıyar hakkı, bü
yük petrol müstahsili memleketlerin, bu meyanda Birleşik Amerika'nın vergi mevzuatında, petrol 
sanayiinin kaçınılmaz bir hususu olarak yer almış bulunmaktadır. 

Henüz yabancı bulunduğumuz bu sanayiin arzettiği bir hususiyetin zaruri kıldığı bu hıyar hak
kını, en büyük petrol müstahsili olan bir memleketteki tatbikatına uygun olarak mevzuatımıza al
mak, kanunun hedefine ulaşabilmesi bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 104 : Bu madde, maliyet esasına göre tükenme payının tâyini mekanizmasını tesbit et
mektedir. Bu mekanizma, en büyük petrol müstahsili olan Birleşik Amerika'daki tatbikatın aynıdır. 

Madde 105 : Bu madde, nispî esasa göre tükenme payının tâyini mekanizmasını tesbit etmek
tedir. Bu mekanizma da, halen Birleşik Amerika'da cari olan tatbikata tamamen uygundur. 

Madde 106 : Bu madde, petrol hakkı sahibine vergi matnahmı teşkil edecek safi hâsılayı be
lirtmek üzere gayrisâfi hasılattan indireceği bazı 'kategori masrafları, masraf olarak düşmek ve
ya aktifleştirerek amortismana tâbi tutmak şıklarımdan birini tercih etmek hakkın vermekte
dir. Faat bu hakkını bir defa kullandıktan sonra Maliye Vekilinin müsaadesi olmadıkça, yapmış 
bulunduğu tercih kendisini bağlıyacaktır. 

Bu maddenin petrol hakkı sahibine tanıdığı tercih hakkı, petrol sanayimin arzettiği hususi
yetlerin zaruri neticesi olarak, Birleşik Amerika vergi mevzuatında yer almış bulunmaktadır. 

Madde 107 : Bu madde, bir vergi yılı içinde, bir petrol hakkı sahibinin mâruz kaldığı zara
rın, mütaakıp yıllarda mahsup edilebilmesine imkân vermektedir. Yürürlükteki kanunlarımız, bir 
yıl zararının ancak mütaakıp iki yrl içinde mahsubu esasını kabul etmiştir . Petrol sanayiinin hu
susiyeti, bu devrenin daha uzun olmasını icabet tirmektedir. 107 nci madde, bu devreyi 10 yıl 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. • 

Madde 108 : Bu madde iki veya daha fazla petrol hakkı sahibi arasında, şirketlerden 
birinin hisse senetlerinin % 90 veya daha fazlasının diğer petrol hakkı sahibi elinde bulunması 
suretiyle, büyük bir menfaat birliği teessüs ettiği takdirde, bu şirketlerin, isterlerse, kâr ve 
zararlarını da birleştirerek Maliyeye karşı âdeta 'tek mükellef sıfatını ihraz etmeleri imkânımı ver
mektedir. 

Bu hüküm de, petrol sanayinin bir hususiyetidir. 
Madde 109 : Bu madde, aynı imkânı, 72 nci maddeye göre birleştirilmiş petrol ameliyatına 

iştirak eden petrol hakkı sahiplerine tanımaktadır. 
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Madde 110 : Bu madde, bir petrol hakkı hshibinin gelir ve kazançları üzerinden tâbi olacağı 

vergileri tâyin ve bir had tesbit etmektedir. Petral hakkı sahibinin gelir ve kazançlarına tatbik 
edilecek verigler, bugün yürürlükte olan kurumlar ve Gelir vergileri veya ilerde bunları tadil 
edecek veya bunların yerine geçecek vergilerdir. 

Her iki vergi kanununa göre alınacak vergilerin tutarı, bu kanunda «normal vergi» namı al
tında birleştirilmektedir. 

Petrol hakkı sahibi, sermayesini amorti ettikten sonra safi gelirinin % 50 sini vergi olarak 
Devlete vermek üzere, normal vergiye ilâveten «munzam vergi» öder. 

Madde 111 : Bu madde normal verginin veya munzam verginin tahakkuku maksadiyle, safi ge
lirin nasıl hesaplanacağını göstermektedir. 

Madde 112 : Bu madde, bir petrol hakkı sahibinin, sermayesini amorti ettikten sonra veya et
meden önce hangi vergilere tâbi olacağını, hangilerine tâbi olmıyacağını tesbit etmektedir. Bü
tün bu kayıtlar, <bir petrol şirketinin, işe girişmeden önce, malî mükellefiyetlerinin hudutlarını ke
sin olarak tâyin edebilmesind mümkün kılacaktır. 

Madde 113, 114 : Müstehlek maddeler hariç, petrol ameliyatında lüzumlu bulunan bütün malze
menin Gümrük Rüsumundan muaf olarak ithali ve petrol dairesinin petrol hakkı sahibinden satın 
aldığı malzeme dışında kalanların ihracat rüsumundan muafiyetle ihracı kanun tasarısında yer 
almıştır. 

Madde 115 : Bu maddede, Hükümetim memleket ihtiyaçlarına karşılık memlekette bırakılmasını 
istiyeceği petrol dışında kalan istihsal fazlasının ihracat rüsumundan muaf olarak memleketten 
ihraç edilebilmesi derpiş olunmuştur. 

Madde 116, 117, 118, 119 : Tasarı sermaye ve kârların serbestçe transferini sağlamaktadır. Ser
maye kıymetiyle kârların nasıl tâyin edilecekleri ayrıca izah olunmaktadır. Bu transfer kolaylığı 
gösterilmeden petrol şirketlerinin Türkiye'ye gelmeleri teşvik edilemez. 

Madde 120, 121 : Petrol ameliyatının verimli olarak yürütülmesi için lüzumlu yabancı perso
nelin, petrol idaresince verilecek müsaade üzerine, Türkiye'ye getirilmesi derpiş olunmuştur. 

Ancak, petrol hakkı sahiplerine, her on ecnebiye mukabil bir Türk eleman yetiştirilmesi mü
kellefiyeti tahmil olunmuştur. 

Madde 122, 123 : Bu maddelere yukarda IX ncu pragrafm 1 No. lı fıkrasında temas edilmiştir. 
Madde 124 : Bu madde, daha fazla 'bir emniyet tedbiri olarak, mücbir sebeplerin devamı esna

sında ve bunun neticesinde 'bir petrol hakkı sahibinin haklarını korumayı derpiş etmektedir. 
Madde 125, 135 : Bu maddeler cezai hükümleri ve bunlardan ayrı olarak alınacak idari tedbirle

ri ihtiva etmektedir. Bu hükümlerin de şiddetli olmayıp daima mâkul hadler içinde kalmasına dik
kat edilmiştir. 

Madde 136 : Bu madde ile, kanun hükümlerine uygun olarak verilen arama ve işletme ruh
satnamelerine veya belgelere, petrol hakkı sahibi ile Hükümet arasında akdedilmiş bir mukavele 
mahiyeti verilmektedir. Ancak bu mukavelenin muhtevası ve şartları bu kanunun taraflara yük
lediği mükellefiyet ve mecburiyetlerle tanıdığı haklardan ibaret olup ruhsatname ve belgelerin ta
allûk ettikleri arazi parçaları ve petrol ameliyeleri ile mahduttur. Bu suretle, verilen bir petrol 
hakkı, tarafları, ezcümle bu hakkın müddeti, sahasının yüz ölçümü, petrol hakkı sahibinin ameli
yata mütaallik mükellefiyet ve mecburiyetleri, ödiyeceği devlet hak ve hisseleri ve tâbi olacağı 
verglerin sınırı itibariyle o hakların taallûk ettiği arazi ve petrol ameliyelerine münhasır olmak 
üzere hakkın süresi içinde kanun hükümleriyle bağlamaktadır. Buna mukabil kanunun cezaya, 
müzayideye, sicile, teşkilâta mütedair ve bunlara benzer hükümlerinin mukavele mahiyeti alamı-
yacağı izahtan varestedir. 

Geçici madde : Bu madde, kanun yürürlüğe girmeden evvel alınmış petrol haklarına istina
den yapılmakta olan petrol ameliyelerinin 150 gün içinde yeniden alınacak mezuniyetlere istina-
dettirilmesi hükmünü ihtiva etmektedir. 

Madde 137 : Bu madde ile 792 numaralı Petrol Kanununun ilgası ve Maden Kanununun pet
role tatbik edilmemesi sağlanmaktadır. Maden Kanununda, petroller de madenin tarifine ithal 
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edilmek suretiyle kanun şümulü içine alındığından karşılığı mucip olmaması için 137 nci mad
dede bu hükme yer verilmesi icabetmiştir. 

Madde 138 : Kanunun teşkilâta mütaallik hükümlerinin neşri tarihinden, diğer hükümlerinin 
bu tarihten dört ay sonra yürürlüğe girmesi petrol dairesinin derhal kurulması ve kanunun ni
zamnamesi yapılmadan tatbik edilememesi zaruretlerinin bir neticesi olarak derpiş edilmiştir. Ay
rıca bütün şirketlerin kanuna ıttıla hâsıl ederek memleketimiz petroUariyle alâkalanmaları için 
yeter zamanı kazanmalarına imkân vermek bakımından da kanunun esas hükümlerinin 4 ay son
ra yürürlüğe girmesi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 139 : Nihayet, bu madde ile kanun nihayete erdirilmekte ve bu kanunu tatbika İcra 
Vekilleri Heyeti memur edilmektedir. 

( S. Sayısı : 106 ) 



— 20 — 
Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/735 
Karar No. 5 

1 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Umumi Heyetin 15 . I . 1954 tarihli celsesin
de alman bir kararla (Petrol Kanunu lâyiha
sı) nı tetkik ve müzakere etmek üzere kurulan 
komisyonumuz, İşletmeler, Maliye Ekonomi ve 
Ticaret vekâletleri temsilcilerinin huzuriyle 
yaptığı mütaaddit toplantılarda adı geçen lâ
yihayı tetkik ve müzakere ederek aşağıdaki 
neticelere varmıştır. 

Petrol; dünya ekonomisi için hayati ehem
miyeti haiz yüzlerce maddenin tabiî kaynağı
nı teşkil etmekte ve bu itibarla zamanımızın 
başlıca iptidai ve stratejik maddelerinden biri 
halini almış bulunmaktadır. Bugün kifayetli 
petrol istihsal kapasitesine sahip olmıyan bir 
memleketin; sulh zamanında kudretli bir eko
nomiye, harb zamanında da tam bir emniyete 
sahip bulunacağını iddia edebilmek cidden 
güçtür. İkinci Dünya Harbi sırasında Ameri
kan silâhlı kuvvetlerine deniz yolu ile sevk edi
len eşya ve malzemenin % 50 den fazlasının 
petrol mahsullerinden ibaret bulunduğunu, bu
gün de Amerika'da istihsal edilen enerjinin 
% 60 a yakın kısmının petrolden elde edildiği

ni düşünürsek, petrolün bu cihanşümul ehem
miyeti hakkında kolayca fikir sahibi olmuş 
oluruz. Bu ehemmiyeti dolayısiyledir ki ; pet
rol hakkında söylenen (Petrol; arazisi içinde 
bulunduğu memleketi sulh zamanında imar, 
harb zamanında müdafaa eder.) Sözü tam bir 
hakikatin ifadesi olmaktadır. 

Bilhassa İkinci Dünya harbinden sonra 
dünya memleketleri, harbin ekonomik bünye
lerinde açtığı rahneleri biran evvel kapatmak 
arzusunun da inzimamiyle, petrol rezervlerini 
tesbit etmek ve bu rezervleri en kısa ve en ve
rimli usullerle yerin altından yerin üstüne çı
karmak için gerekli tedbirleri almışlar ve ge
çen her yıl bu yolda kaydedilen yeni ilerleme
lerin şahidi olmuştur. 

Filhakika dünyanın başlıca petrol müstahsili 
olan Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella, 
Kanada, Meksiko ve Orta - Şark memleketlerinin 
1946 ilâ 1952 yılları günlük petrol istihsalât ra
kamları, aşağıdaki cetvelde de görüleceği üzere, 
yıldan yıla geniş ilerlemeler kaydetmiş bulun
maktadır. 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerika 
B. D. 

4.751 
5.088 
5.5,20 
5.047 
5.407 
6.158 
6.262 

Günlük istihsal 
(1 000 

Vene
züella 

1.065 
1.191 
1.339 
1.321 
1.502 
1.705 
1.805 

varil) 

Meksiko 

135 
154 
160 
167 
198 
211 
211 

Kanada 

21 
21 
33 
58 
78 

129 
167 

Orta-
Şark M. 

702 
839 

1.139 
1.401 
1.743 
1.924 
2.077 
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Müstahsil memleketlerde meydana gelen bu 

inkişaf dünya petrol istihsal rakamlarında aşa-
ğıki gelişmelerin tahakkukunu mümkün kılmış
tır. 

Günlük istihsal 

(1 000 varil) 
1946 6.952 
1947 7.630 
1948 8.638 
1949 8.525 
1950 9.487 
1951 10.783 
1952 11.212 

Dünyanın pek çok memleketleri petrol me
selesinin azametiyle mütenasip karar ve ted
birlerini İkinci Dünya Harbinin hemen aka
binde aldıkları ve bugün bu tedbirlerin müspet 
neticelerini toplamaya başladıkları halde, bi
zim bu mevzuda bugüne kadar •gecikmemizin 
sebebini memleket iktisadi bünyesinin yıllar
dan beri muhafaza ettiği statik durumda ara
mak icabeder. 

1950 iktidar değişmesini takiben memleket 
iktisadi bünyesinin kazandığı dinamik karak
ter tabiatiyle petrol istihlâk rakamlarında da 
geniş ilerlemeler meydana getirmiş, dış tedi
ye gücümüzün ihmal edilemiyecek bir kısmını 
bel'eden bu durum karşısında petrol politika
mızın memleket ve dünya realitelerine uygun 
bir surette yeni baştan gözden geçirilmesi bir 
zaruret olmuştur. 

Filhakika, Hükümet gerekçesinde de ifade 
olunduğu üzere, memleketimiz akar yakıt sar
fiyatında 1941 ilâ 1950 yılları arasındaki 10 se
ne içerisinde 70 bini 1950 yılına ait olmak üze
re ancak 360 bin tonluk bir ilerleme kaydedile-
•bildiği halde, 1950 ilâ 1953 yılları arasındaki 
dört sene içerisinde kaydedilen inkişaf 500 bin 
tonu bulmuştur. 

Petrol politikamız üzerinde yeni baştan ka
rara varırken aşağıki iki ihtimalden ıbirini ter
cih etmek mecburiyetinde kalacağımız şüphesiz
dir. 

1. Memleket akar yakıt ihtiyaçlarını, bu
güne kadar olduğu gibi, ithal yolu ile sağla
mak ve yıldan yıla artan ihtiyaçlar için yıldan 
yıla artan mikyaslarda dış tediye imkânları
mızı bu yolda harcamak; 

2. Bütün dünya memleketlerinin aldıkları 
tedbirlere müşabih tedbirler almak suretiyle 
petrol ihtiyatlarımızı bir an evvel kabili isti
fade hale getirmek ve artan iktisadi gücümüzle 
memleketin imar ve ihya faaliyetlerini büsbü
tün hızlandırmak. 

Filhakika 1933 yılından itibaren memlek^ 
timizde başlıyan petrol arama faaliyetleri, 
topraklarımızın altında oldukça geniş petrol 
rezervlerinin mevcudiyetini meydana çıkarmış 
ve 2804 sayılı Kanunla 'kurulmuş bulunan Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü elliyle bir kı
sım petrollerimiz işletme safhasına da geçiril
miş bulunmaktadır. Fakat geniş malî imkân
ları, teknik ve ilmî cihazlanmayı zaruri 'kılan 
petrol arama ve iş'letmeciliğdnin yalnız ibu en
stitü marifetiyle arzu edilen şekilde inkişafa 
ımazhar kılınamıyaeağı bugüne kadar yapılan 
tecrübelerle meydana çıkmıştır. 

Bu mevzuda bir fikir verebil'ınek üzere, 20 
seneyi 'bulan ıbu arama ve işletme safhasında 
memlıeketimdzin ancak 50 milyon liralık bir ya
tırım imkânı sağlıyabildiğini, 'bu imkânla da 
•bugün istihsali mümkün kılman yıllık ham pet
rol miktarının 26 bin tondan ibaret olduğunu 
zikredebiliriz. 

Buna mukabil Amerikan petrol sanayiinin 
yalnız Amerika içindeki yıllık yatırımları ye
kûnu Ibugüın 3 milyar doları ıgeçmiş bulunmak
tadır. 

Bilhassa arama safhasında; çalışmalar, ek
seriyetle, 'küçük ihtimaller peşinde büyük ma
lî imkânların harekete geçmesini zaruri kıl
makta, çok zaman yapılan masraflar hiçlbir ne^ 
tice alınmadan toprak üstü veya toprak altı
na terkedilmektedir. 

Amerikan petrol sanayiinin bugüne kadar 
edindiği tecrübeler; arama safhasında, muta
vassıt verimli bir kuyunun bulunma ihtimali
nin 1/9, yıllık 1 mdlyon varil kapasitede bir 
kuyunun bulunma ihtimalinin de 1/44 nispetin
de olduğunu göstermiştir. 

6 000 metre derinliğe kadar (sondaj kuyu
ları açılabildiği ve ibir kuyu maliyetimin 1 mil
yon dolara kadar yükselebildiği göz önünde 
tutulacak 'dursa, bu mevzuda verimli netice 
alabilmenin lüzumlu kıldığı malî kudret ko
layca meydana çıkar. 

1950 - 1953 yıllan arasında memleketimizde 
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açılan ceman 39 284 metre sondaj kuyusuna 
27 649 015 lira masraf yapılmıştır. Demek ki açı
lan beher metre sondaj kuyusu memlekete 705 
Türk lirasına mal olmaktadır. 

Bu muazzam masraflara tahammülün ve yük
sek maiyetleri önlemenin ancak büyük malı kud
retlerle mümkün olduğu, dünya petrol sanayiin-

_ deki temerküz hâdisesinin de bu sebepten ileri 
geldiği şüphe götürmez bir hakikattir. 

Diğer taraftan jeolojik istikşaf safhasından 
başlıyarak arama, istihsal, nakil, tasfiye ve tev
zi safhasına kadar, petrol işletmeciliğinin her 

safhasında, teknik imkânlar ve ilmî araştırma
lar büyük rol oynamaktadırlar. 

Dünya petrol istihsalinin % 50 sinden faz
lasının Amerikan petrol sanayii tarafından ve 
Amerika Birleşik Devletleri arazisinden elde 
edilmesinde, petrol tasfiye, nakil ve tevzi işle
rinin bu sanayiin inhisarı altında bulunmasında, 
malî imkânlar ve petrol rezervleri zenginliği 
kadar, teknik ve ilmî araştırma metodları üs
tünlüğünün de büyük hissesi bulunduğunu ha
tırdan çıkarmamak lâzımgelir. 

Bu mevzuda da bir fikir vermek üzere Ame
rika Birleşik Devletlerinde bir varil (42 galon) 
ham petrolden 1918 ve 1949 yıllarında tasfi
ye neticesinde elde olunan mahsullerin % mik
tarları aşağıda gösterilmiştir. 

Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Ağır kısım 
Diğer mahsuller ve zayiat 

1918 
!% 

25.3 
13.3 

— 
53.5 

7.9 

100.0 

1949 
% 

43.7 
5.2 

17.4 
21.8 
11.9 

100.0 

Bugün Amerikan petrol sanayiinin çeşitli il
mî araştırma şubelerinde 15 bin ilim adamı 
çalışmakta ve bu işlerin yıllık masrafı 100 mil
yon doları bulmaktadır. 

Bütün bu izahlarımız ve Hükümet lâyihası 
gerekçesinde zikrolunan diğer sebepler, memle
ketimiz petrol politikasını, daha fazla gecikme
lere meydan vermeden, hür dünya memleketle
rinin kabul ettikleri prensipler dairesinde yeni 

bir istikamete tevcih etmeyi millî bir zaruret 
haline getirmiş bulunmaktadır. 

îşbu mütalâaları ehemmiyetle tetkik ve dik
kat nazarına alan komisyonumuz lâyihanın tü
münü kabul etmiş ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Birinci kısım 

Birinci bölümün müzakeresinde petrol kay
naklarının mülkiyetinin kanunda tesbitinde 
fayda mülâhaza edilmiş ve bu bölüme bu mak
sadı temin edecek bir madde konulmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesi, ikinci madde 
olarak ve esasa tesir etmiyecek bir tadille ka
bul edilmiştir. 

Bu maddenin müzakeresinde petrol kaynak
larımızın hususi teşebbüs ve yatırımlar eliyle 
geliştirilmesi uygun mütalâa edilmiş bulunmak
la beraber, Devlet tarafından kurulacak kurum
ların bu saha dışında bırakılamıyacağı, hususi 
teşebbüsün tâbi olduğu imkân ve şartlarla bu 
çeşit kurumlara da çalışma imkân ve müsaade
sinin verilmesi lâzımgeldiği hususu üzerinde 
bilhassa durulmuştur. 

Neticede komisyonun tereddütlerini Hükü
met tasarısının 122 nci maddesindeki hükümle
rin karşıladığı görülerek müzakere mevzuu 
maddede tadilât yapılmasına zaruret hissedil
memiştir. 

Üçüncü bölümdeki tarifler maddesinin kanu
nun tertibi bakımından ikinci bölüme nakli uy
gun görülmüş ve bu madde teknik ihtiyaçları 
daha iyi karşılıyack bâzı tdillerle kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölüme nakledilen ve takdire esas 
olacak kıstasları gösteren madde, dördüncü 
madde olarak, tahrire mütaallik değişikliklerle 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm (Memnuiyetler ve hususi 
kayıtlar) ı ihtiva etuıeiu-cür. 

Dördüncü madde ,b eşmci madde olarak, ay
nen kabul edilmiştir. 

Beşinci madde, altıncı madde şeklini almış 
ve petrol hakkı sahibi olabilmek için (Sermaye 
şirketi) hüviyetine sahip bulunmak kaydına, 
dünya petrol sanayiinin hususiyeti göz önünde 
tutularak, lüzum görülmemiş ve (Hükmi şah
siyeti haiz şirket ) hüviyetiyle iktifa edilmiştir. 
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7, 8, 9, 10 ve 11 nci naddeler ufak tadil

lerle veya aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 11 nci maddesi 12 nci madde ol

muştur. Bu maddenin 1 numaralı fıkrası, ya
bancı devletler veya bunların idaresinde mües
sir olabilecekleri mikyas veya şekilde malî il
gileri bulunan hükmi şahısların Türkiye'de pet
rol hakkına sahip olamıyacaklan, hükmünü ih
tiva etmektedir. 

İkinci fıkra, İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
birinci fıkraya istisna yapılabileceğini, hükme 
bağlamış bulunmaktadır. 

Müzakereler sonunda; yabancı devletlerin 
Türkiye'de, îcra Vekilleri Heyeti karariyle de 
olsa petrol hakkına sahip olamıyacaklan esası 
kabul edildiğinden, birinci fıkra hükmü bu esa
sa göre tadil olunmuştur. 

İkinci fıkranın sonuna; îcra Vekilleri Heye
tinin bu fıkra gereğince vereceği kararlara kar
şı üçüncü şahıslar tarafından itiraz imkânını 
bertaraf edici bir ibare eklenmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi hükümleri 4 ncü 
madde ile esasen temin edilmiş bulunduğundan 
bu madde metinden çıkarılmıştır. 

13 ncü madde, diğer maddelerde yapılan ta
dillere mütenazır ufak değişikliklerle aynen ka
bul edilmiştir. 

14 ncü madde, ikinci kısmın (itirazlar ve 
tahkik usulleri) bölümüne nakledilmiş ve bu 
maddeyi muhtevi altıncı bölüm metinden çıka
rılmıştır. 

Yedinci bölümdeki hükümleri karşılıyacak 
hükümler altıncı kısımda mevcut olduğundan 
bu bölüm de metinden çıkarılmıştır. 

îkinci kısım 

Birinci bölümün 17 nci maddesiyle, 18 nci 
maddenin 1 numaralı fıkrası, 14 ncü madde ha
linde birleştirilmiştir. 

18 nci maddenin ikinci fıkrası, 15 nci madde 
haline getirilmiş, 19 ncu madde 16 ncı, 20 nci 
madde 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

21 nci madde 18 nci madde olmuş, bu maddenin 
ikinci fıkrası a, b bentlerine ayrılmıştır. İlâve olu
nan b bendi ile, kadro cetvelinde ihtisas mevkii 
olarak gösterilen Tarifelerin ve hukuk müşavirinin 
mukaveleli olarak istihdamlarına cevaz verilmiş
tir. 

( S , Saj 

22 nci madde, 19 ncu madde olarak, aynen ka
bul edilmiştir. 

23 ncü maddenin sonuna, vekilin kontrol 
imkânını sağlamak maksadiyle, bir hüküm 
ilâve edilmiş ve madde 20 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

24 ncü madde 21 nci madde olarak ufak ta
dillerle, 25 ve 26 ncı maddeler, 2? ve 23 ncü 
maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

27 nci madde, ileride doğabilecek tatbikat 
ihtilâflarını önlemek maksadiyle yeniden kale
me alınmış ve 24 ncü madde olarak kabul edil
miştir. 

Dördüncü bölüm hükümleri hakkında Ada
let Komisyonunun mütalâası alınmış ve bu mü
talâalar çerçevesi dahilinde bu bölüm hüküm
lerine yeni bir veçhe verilmiştir. 

Bölümün başlığı (İtiraz hakları ve tahkik 
usulleri) şekline konulmuştur. 

Birinci kısım altıncı bölümünü teşkil eden, 
Hükümet tasarısının 14 ncü maddesi, bu bölüme 
25 nci madde olarak alınmış ve bu maddede iti
raz hakları ve itiraz mercileri tesbit olunmuş
tur. Bu maddeyi takip eden 26, 27, 28, 29, 30, 31 
VÎ 32 nci maddelerde itiraz müddetleri, tahkik 
vo tebliğ usulleri tâyin edilmiştir. 

Tasarının 35 nci maddesi, 33 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı bölüm hükümleri hakkında Adalet 
Komisyonunun mütalâası alınmış ve bu müta
lâadan sonra bölümün başlığı (tescil ve ilân) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 36 ncı maddesi ilâna mütaallik 
hükümleri ihtiva ettiğinden, bu madde tescil 
hükümlerini tanzim eden maddelerden sonraya 
bırakılmıştır. 

Tasarının 37 nci maddesi yerine kaleme alı
nan yeni madde 34 ncü madde olarak metne ko
nulmuştur. 

Tasarının 38 ve 39 ncu maddeleri yerine ha
zırlanan 35, 36 ve 37 nci maddeler bu maddeyi 
mütaakıp metne konulmuştur. 

Tasarının 36 ncı maddesi, 38 nci madde ola
rak ve tahrire mütaallik değişikliklerle kabul 
olunmuştur. 

Tasarının 39 ncu maddesini ihtiva eden ye
dinci bölüm metinden çıkarılmıştır. 

Sekizinci bölüm yedinci bölüm olmuştur. 
Tasarının 40 ncı maddesine ecnebi bir dev-
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let tabiiyetindeki petrol hakkı sahiplerinin 1330 
tarihli (Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama 
Munkasem Şirketlerle, Ecnebi Sigorta Şirketle
ri hakkındaki Kanunu Muvakkat) hükümlerine 
tâbi tutulmalarını teminen 4 ve 5 nci fıkralar 
ilâve olunmuş ve bu madde numarası 39 olarak 
değiştirilmiştir. 

41 nci madde, 40 ncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm sekizinci bölüm olarak de
ğiştirilmiştir. 

Tasarının 42 nci maddesi ufak değişiklik]er
le, 41 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

43 - 46 ncı maddeler hükümlerinin tatbikat
ta doğurabilecekleri müşkülât göz önünde tu
tularak, bu hükümler 42 - 44 ncü maddeler ha
linde kaleme alınmıştır. 

10 ncu bölüm 9 ncu bölüm olarak değiştiril
miştir. 

47 nci madde 45 nci madde olarak değiştiril
miştir. 

Bu madde ile memleketin muhtelif petrol 
bölgelerini tesbit salâhiyeti îcra Vekilleri He
yetine verilmekte, bu bölgelerin petrol arama 
ve işletilmesine açık veya kapalı tutulması hu
susunda yine îcra Vekilleri Heyetine salâhiyet 
tanınmaktadır. 

Millî ihtiyatlarımızı daima elimizde tutmak 
bakımından lüzumlu olan bu hükümler aynen 
kabul edilmiş olmakla beraber, mütaakıp mad
delerde bir petrol hakkı sahibine, bir tek böl
gede, sekiz arama sahası temin etmek imkânı 
derpiş edildiğinden, memleketin çok küçük böl
gelere ayrılmasını ve bu suretle bütün bölgele
rin bir'veya birkaç petrol hakkı sahibi tarafın
dan kapatılmasını önlemek maksadiyle, bölge
lerin asgari yüz ölçüsünün tâyininde komis
yonca fayda mülâhaza edilmiş ve maddenin bi
rinci fııkrasına, bu hususu sağlıyacak bir hü
küm konulmuştur. 

Üçüncü Kısım 

Birinci (bölümün 48 - 51 nci 'maddeleri esasa 
müessir olmıyacak tadillerle ve 46 - 49 ncu 
maddeler şeklinde kabul edilmiştir. 

îkincî ibölünı, arama ruhsatnamelerine taal
lûk eden hükümleri ihtiva etmektedir. Bu 'bö
lümdeki teknik ve esasa taallûk etmiyen tadil
ler dışında, Hükümet tasarısının 57 nci mad

desiyle 12 yıl olarak tesbit olunan umumi ara
ma müddeti 10 yıla, 60 ncı maddesiyle 5 yıl 
olarak tesbit edilen sondaja başlama müddeti 
3 yıla indirilmiştir. 

Bölümü teşkil eden maddeler bu değişiklik
lerden sonra 50 - 59 ncu maddeler olarak kabul 
.edilmiştir. 

Üçüncü bölüm işletme ruhsatnamelerine ta
allûk eden hükümleri ihtiva etmektedir. Tasa-
ırmm 65 nci maddesine işletme sahalarının ara
ma sahalarının yarısını aşamıyacağı hususunda 
sarih hüküm konulmuş ve bölümün diğer mad
deleri 60 - 69 ncu maddeler şeklinde ve tadil
lerle kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm ufak tadiller ve 70 - 73 n-
cü maddeler şeklinde kabul edilmiştir. 

Beşinci bölümün 76 - 80 nci maddeleri, 74 -
78 nci maddeler şeklini almıştır. Tatbikatta 
doğabilecek müşkülâtı önlemek için 74 ncü 
madde yeniden kaleme alınmış ve diğer mad
deler tahrire mütaallik değişikliklerle kabul 
edilmiştir. 

Bu bölüme Devlet hakkı ve Devlet hisseleri
nin tahakkuk ve tahsilleri usullerini tanzim et
mek üzere ve 79 ncu madde olarak yeni bir 
madde ilâve edilmiştir. 

Dördüncü Kısım 

Kısım hükümleri, ufak tadillerle ve 80 - 85 
nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Beşinci Kısım 

Birinci bölümün 86 olarak değiştirilen 87 
nci maddesi, tarzı tahrire mütaallik bir tadille 
kabul edilmiştir. 

87 nci madde olarak değiştirilen 88 nci mad
de yeniden kaleme alınmıştır. 

88 nci madde olarak değiştirilen 89 ncu mad
de esasa müessir olmıyacak değişikliklerle ka
bul edilmiştir. 

İkinci bölümün 90 ncı maddesindeki terkten 
bir ay evvel ihbar mecburiyeti; arama ruhsat
namelerinde bir ay, işletme ruhsatnameleri ve 
belgelerde üç ay evvel olarak değiştirilmiş ve 
bölümün diğer hükümleri aynen kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölümün başlığı muhtevadaki hü
kümlere uygun olmak üzere (Tesislerin kaldırıl
ması) şekline sokulmuştur. 
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Bolümün 92 - 95 nci maddeleri hükümleri 
esasa müessir olmıyan tadillerle, 91 - 94 ncü 
maddeler şeklinde, kabul edilmiştir. 

Altıncı Kısım 
Ol 

Birinci bölümün 96 nci maddesinde, malî tek
nik bakımından ,gerekli tashihler yapılmış ve 
diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm ufak tadillerle kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü bölümün 101 nci maddesinin 4 nu
maralı fıkrasına umumi hükümlerimize müte
nazır ilâveler yapılmıştır. 

. Bu maddenin muhtelif numaralarmdaki 
hükümlerin tatbikatta güçlükler yaratabi
leceği hususunda tereddütler izhar edilmiş
se de; neticede, 96 nci tasarı maddesinin 
sarahati dolayısiyle, bu kabil hallerde umumi 
hükümlerin uygulanması gerekeceği şüphesiz 
bulunmuştur. 

Maddenin beşinci fıkrası ikiye bölünmüş, 
son kısmı metne 10 ncu fıkra olarak ilâve edil
miş ve tasarının 10 ncu fıkrası 11 nci fıkra ha
line getirilmiştir. 

102 nci madde 101 nci madde olarak aynen 
103 ncü madde ufak tadillerle kabul edilmiştir. 

104 ncü madde malî teknik bakımından da
ha vazıh bir şekle konulmuştur. 

105 ve 106 nci maddelerde gerekli tashihler 
yapılmıştır. 

107 nci madde yeniden kaleme alınmıştır. 
Dördüncü bölüm hükümleri muvazaalara 

meydan vermiyecek şekilde tadil edilerek ka
bul olunmuştur. 

Tasarının 109 ncu maddesine göre birleştiril
miş petrol ameliyatında ayrı bir hükmi şahıs 
muamelesine tâbi tutulacak petrol hakkı sahip
lerinin geçmiş yıllar zararlarının, müşterek 
kârdan tenzil edilemiyeceği tabiî görülmüş ve 
bu maddeye ayrıca hüküm konulmamıştır. 

110 ncu maddenin ikinci fıkrasına, gelir ve 
kazançlar üzerinden alınabilecek sair vasıtasız 
vergilerin munzam vergi matrahından tenzilini 
teminen, sair vasıtasız vergiler, ibaresi eklen
miştir. 

Yıllık safi gelirden alınacak vergilere huduc 
koyan üçüncü fıkra metinden çıkarılmış, buna 
mukabil petrol hakkı sahiplerinin bu kanunda 
derpiş ve izah edilen normal ve munzam ver
giler dışında ayrıca Gelir ve Kurumlar vergi

lenme tâbi tutuLmıyacaklarını ımusarrah yeni 
bir fıkra eklenmiştir. 

111 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı bölüm yeni bir metin halinde kabul 

edilmiştir. 

Yedinci kısım 
Birinci Ibölüm esasa müessir olmıyacak ta> 

dillerle kabul olunmuştur. 
ikinci bölümün 116 nci maddesi 6224 sayı

lı Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümle
rine mütenazır bir şekilde yeniden kaleme alın
mıştır. 

117 - 119 ncu maddeler ufak tadillerle ka
bul edilmiştdr. 

Sekizinci kısım 
120 nci maddedeki salâhiyet vekilin tasvibi

ne Ibırakıl'mıştır. 
121 nci maddedeki eğitim ve staja tâbi tu

tulacak Türk personeli nispeti % 10 dan % 15 <e 
çıkarılmıştır. 

iikdnci bölümün 123 ncü maddesiyle istih
daf olunan gaye 122 nci maddeye yapılan bir 
ilâve ile temin olunmuş ve 123 ncü madde me
tinden çıkarılmıştır. 

Üçüncü bölümün 124 ncü maddesi, 122 nci 
madde olarak ve ufak tadille kabul ledilmiştir. 

Dokuzuncu kısım 
Bu kısım hükümlerinde esasa müessir olmı

yan ve falkat ceza hukuku bakımından zaruri 
değişiklikler yapılmış ve 130 ncu madde me
tinden çıkarılmıştır. 

Kısmın diğer maddeleri 123 - 127 numara
ları almıştır. 

Onuncu kısmı 
Madde numaraları 128 - 132 şeklinde değiş

tirilmiş, metinlerde esasa müessir olmıyan ta
dilât yapılmıştır. 

On birinci kısım 
Birinci !bölüm metinden çıkarılmıştır. 
tkdnci bölüm aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü bölümün meriyet maddesinde lü

zumlu değişiklik yapılmış, bölümün maddeleri 
133 - 135 şeklinde yeniden numara almıştır. 

Maddelerin müzakeresini bu suretle netice
lendiren komisyonumuz, lâyihanın öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi yolunda Umumi Heyete 
teklifte (bulunulmasına karar vermiştir. 
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Gerekli muamelenin icrası için Yüksek Re

isliğe arz olunur. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Bursa 

H. Saman 

Ma.zbata Muharriri Kâtip 
•Kocaeli Giresun 

İşletme ruhsatnameleri asli müddetinin kırk, 
temdit müddetinin yirtmd yıl olmasının, dünya 
tatbikatına daha uygun düşeceği mütalâasın -

dayız. 
E. Alican H. Bozbağ 

Ankara 
F. Şeyhim 

Aydın 
İV, Oeveci 

Gazianteb 
E. Cenani 

îzmir 
T. Gûrerk 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

imzada bulunamadı. 
Malatya 

Muhalefet şerhi eklidir. 
H. Ftrat 

Siird 
Söz hakkım mahfuz. 

B. Erdem 
Trabzon 

Muhalefet şerhi eklidir. 
C. R. Eyüboğlu 

Zonguldak 
F. Açtksöt 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. R. Bucak 
Erzurum 

S. Erduman 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Tokad 

H. ökeren 

Maraş 
M. özsoy 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

imzada bulunamadı. 
Kütahya 

S. Süruri Nasuhoğlu 
imzada bulunamadı. 

Petrol Kanunu ta şansı ti a muhalefet şerhi : 
l. Hükümetin sevkettiği tasan üzerin

deki ikaz edici mütalâlarımızı nazara alarak 
Geçici Komisyonun, Devlet hükümranlığı ile 
hiçbir suretle telifi kabil olmıyan 136 ncı 
maddeyi tasarıdan çıkarmak ve bir nevi ver
gi imtiyazı tazammun eden hükümleri ta
dili eylemek suretiyle gösterdiği hassasiyeti 
'memnunlukla belirterek, tasarımın muhalif 

bulunduğumuz başlıca noktalanın aşağıdaki 
maddelerle telhis ediyoruz. 

2. Tasan Türk petrolcülüğünde bugüne 
kadar başarı ile devam eden Devlet faaliyet
lerini geniş ölçüde daraltıtüaktadır. 

Memleketimizde özel teşebbüs sahasın
daki sermaye ve ihtisas yetersizliği malûm
dur. 

Devletin eli de bu sahadan çekilince. 
Türk petrolcülüğü yabancı petrolcülerin in
hisarı altına girmek tehlikesine mâruz kal
maktadır. 

'3. En az petrol işletmesi kadar önemli 
olan ham petrolün 'memlekette tasfiyesi bu 
tasarı ile tesadüflere bırakılmıştır. Halbuki 
tasfiye ve buna bağlı endüstri şubelerinin 
petrole sahip olmıyan memleketler için bile 
önemli bir endüstri ve kazanç konusu oldu
ğu malûmdur. 

4. Yabancı sermayenin Türkiye'de pet
rol bulup işletmesi, bunda bir menfaat gör
mesine bağlıdır. 

Bu bakımdan elverişli olmıyan ve fakat 
işletilmesi millî ekonomi bakımından lüzumlu 
bulunan petrol rezerveleri ne suretle ve kim 
tarafından işletilecektir? 

5. Tasarı, yabancı devletlerin dolayısiy-
le Türkiye'de petrol imtiyazına sahip olma
larına imkân vermektedir. Bunun siyasi bü
yük mahzur ve tehlikeleri açıktır. 

6. Tasarı «Petrol hakkının» mahiyetini 
açıkça tesbit etmemektedir. Gerçi, Komis
yon övülmeye değer bir anlayış göstererek, 
Türkiye'deki petrol kaynaklarının Devletin 
«hüküm ve tasarrufu» altında olduğunu tes
bit suretiyle diğer madenlerimiz gibi petrolün 
de özel mülkiyete esas olamıyacağı prensibini 
tasarının .1. nci maddesine dercetmiştir. 

Fakat, bu kadarı kâfi değildir. Petrol 
kaynaklarının Millî servetten mahdut oldu
ğunun ve petrolcünün bu sahadaki hakları
nın, getirdiği tesisat ve harcadığı paralara te
kabül edip de henüz elde edemediği miktar
lardan ibaret bulunduğunun açıklanması, 
ilerde her hangi bir ihtilâfı önlemek bakımın
dan lüzumludur. 

Malatya Trabzon 
H. Fırat C. R. Eyüboğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Kamm% lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumi hükümler 

Bölüm : 1 

Maksat 

MADDE 1. —r Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyetinin petrol kaynaklarının hususi te
şebbüs ve yatırımları eliyle süratle, fâsılasja ve 
verimli olarak inkişaf ettirilmesini ve kullanıl
masını sağlamaktır. 

- 3 1 — 
MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Petrol Konu»». Jfiyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umamd hükümler 

Bölüm : 2 

Takdire esas olan kıstaslar 

MADDE 2. — 
1. Petrol hakkı istihsali için yapılan bir 

talebin kabul veya reddedilmesinde : 
a) Talebin millî menfaatlere ve bu kanu? 

nun maksadına uygun bulunup bulunmadığı, 
b) Talibin tasarlanan petrol ameliyatını 

yapacak liyakati, iktidarı ve istekliliği nasarı 
itibara alınır. 

2. 1 nei bendin (b) fıkrasında yazılı liya
kat, iktidar ve istekliliğin tesbitinde müste-
dinin; 

a) Tatbik olunan kanun ve nizamnamelere 
ve talimatlara riayetkârlığı, 

b) Bu kanunun maksadına uygun olarak 
çalışaeağı hususunda karine olabilecek evvelki 
faaliyetleri, 

c) Benzeri ameliyatın yürütülmesindeki tec
rübesi, 

d) Tasarlanan petrol ameliyatını yürüt-
mek hususundaki malî iktidarı, 

e) Yufcaydıtki fıkrajarj. gört kabf^ -sayaa 
buluna» Müracaatlar arasında tercih yapılırken 
müracaattaki önceliği; 

Nazara alınır. 

Bölüm :1 

Mülkiyet ve maksat 

MADDE İ. -rr Türkiye'deki petrol kaymak
ları Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

MADDE 2. — Bu kanunun maksadı, Türkiye 
Cumhuriyetinin petrol kaynaklarının hususi te
şebbüs ve yatırımları eliyle süratle, fasılasız vş 
verimli bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılma
sını sağlamak&r. 
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Bölüm : 3. 

Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda kullanılan te
rimlerin delâlet ettiği mânalar aşağıda -göste
rilmiştir : 

1. a) Yerden çıkarılan veya çikarılabilen 
mayi veya gaz halindeki bilcümle tabiî hidro
karbonlara, 

b) Mayi petrtol veya gaz istihsaline elve
rişli bulunan asfalt ve diğer sulp hidrokarbon
lara. 

e) Yukariki fıkralarda yazılı maddelerden 
müştak mahsullere « petrol »; 

2. Teksif, kimyevi muamele, tasfiye veya 
diğe usul ve ameliyelerle petrolden istihsal 
edilen mamul veya yarı mamul her hangi bir 
hidrokarbona « petrol mahsulü »; 

3. Bilinen ve ticari miktarda işletmeye el
verişli olan bir petrol birikintisini ihtiva eden arz 
parçasına « petrollü arazi »; 

4. Bir petrollü arazinin bulunmasına « ke
şif »; 

5. a) Petrol araştırılması ile ilgili olmak 
üzere arazinin yerden ve havadan topografik, 
jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri usullerle me
saha edilmesine ve - arama sondajları hariç - lüzum
lu ameliye, tecrübe ve jeolojik malûmat almak 
maksadiyle sondajlar yapılmasına « jeolojik is
tikşaf » ; 

b) Petrol bulmak veya petrollü arazinin 
vüsatini tesbit etmek maksadiyle tecrübe kuyu
ları açılmasına « arama sondajı »; 

c) a ve b fıkralarındaki ameliyelerin hep
sine birden « arama »; 

6. Bir petrollü arazinin hudutlarının ve çı
karılabilir petrol varlığının tâyini ve petrolün 
çıkarılması maksadiyle sondajlar yapılmasına 
ve petrollü arazinin teçhiz edilmesine « inki
şaf »; 

7. Bir petrollü araziden petrolün çıkarıl
masına ve bu petrolün iptidai muamelesine, 
petrollü arazi dâhilinde veya civarında kâin 
depolara, boru hattına veya tasfiyehaneye nak
line kadar tâbi tutulduğu ameliyelere « istih
sal» ; 

8. a) Arama, keşif, inkişaf istihsal, tasfiye 
veya diğer ameliyelerle ve petrolün veya petrol 

( S. Saj 

Muvakkat E. 

Bölüm : 2 

Tarifler 

MADDE 3. — Bu kanunda kullanılan terim
lerin delâlet ettiği mânalar aşağıda gösteril
miştir : 

1. a) Yerden çıkarılan veya çikarılabilen 
mayi veya gaz halindeki bilcümle tabiî hidrokar
bonlara, 

b) Mayi petrol veya gaz istihsaline elverişli 
bulunan asfalt ve diğer sulp hidrokarbonlara. 

c) Yukariki fıkralarda yazılı maddelerden 
müştak hidrokarbon mahsullerine «petrol» 

2. Teksif, kimyevi muamele, tasfiye veya 
diğer usul ve ameliyelerle petrolden istihsal edi
len mamul veya yarı mamul her hangi bir hid
rokarbona «petrol mahsulü»; 

3. iktisadi işletmeye elverişli miktarda bir 
petrol birikintisini ihtiva etttiği tesbit olunan 
arz parçasına «petrollü arazi»; 

4. Bir petrollü arazinin bulunmasına (ke-
§if)î 

5. a) Petrol araştırılması ile ilgili olmak 
üzere arazinin yerden ve havadan topografik. 
j'eolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri usullerle 
mesaha ve tetkik edilmesine ve - arama son
dajları hariç - lüzumlu ameliye, tecrübe ve jeo
lojik malûmat almak maksadiyle sondajlar ya
pılmasına «jeolojik istikşaf»; 

b) Petrol bulmak veya petrollü arazinin 
vüsatini tesbit etmek maksadiyle tecrübe kuyu
ları açılmasına «arama sondajı»; 

c) a ve b fıkralarındaki ameliyelerin hep
sine birden «arama»; 

6. Bir petrollü arazinin hudutlarının ve çı
karılabilir petrol varlığının tâyini ve petrolün 
çıkarılması maksadiyle sondajlar yapılmasına ve 
petrollü arazinin teçhiz edilmesine «inkişaf»; 

7. Bir petrollü -araziden petrolün çıkarıl
masına ve bu petrolün iptidai muamelesine, pet
rollü arazi dâhilinde veya civarında kâin depo
lara, boru hattına veya tasfiyehaneye nakline 
kadar tâbi tutulduğu ameliyelere «istihsal»; 

8. (a) Arama, keşif, inkişaf ,istihsal, tas
fiye veya diğer ilgili ameliyelerle ve petrolün 
veya petrol mahsullerinin - petrol mahsulleri
nin satış ve tevzileri hariç olmak üzere - depo
lanmasına veya nakledilmesine, 
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mahsullerinin - petrol mahsullerinin satış ve 
tevzileri hariç olmak üzere - depolanmasına veya 
nakledilmesine; 

b) Yukarıki ameliyelerden her hangi biri 
için lüzumlu enerji ve su tesislerinin, bina, kamp 
ve diğer bilcümle tesislerle teçhizatın inşasına, 
kurulmasına ve işletilmesine «petrol ameliyatı»; 

9. Bu kanuna göre verilen jeolojik istikşaf 
müsaadesine «müsaade»; 

10. a) Bu kanuna göre verilen petrol ara
ma ruhsatnamesine «arama ruhsatnamesi»; 

b) Bir arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği 
sahaya «arama sahası»; 

11. a) Bu kanuna göre verilen petrol işlet
me ruhsatnamesine «işletme ruhsatnamesi»; 

b) Bir işletme ruhsatnamesinin taallûk ettiği 
sahaya «işletme sahası»; 

12. Bu kanuna göre bir petrol ameliyatı île 
ilgili arazi sathını kiralama veya kullanma hak
kına «intifa hakkı»; 

13. Arama, keşif, inkişaf ve istihsalden başka 
bir petrol ameliyatı yapmak üzere bu kanuna göre 
verilen müsaadeye «belge»; 

14. Bir belge ile yapılmasına izin verilen bîr 
ameliyat için lüzumlu sahaya «belge sahası»; 

15. Müsaade sahibine «araştırıcı»; 
16. Arama ruhsatnamesi sahibine «arayıcı»; 
17. işletme ruhsatnamesi sahibine «işlet

meci»; 
18. Bir müsaade, arama ruhsatnamesi, işlet

me ruhsatnamesi veya belgenin sahibine «petrol 
hakkı sahibi»; 

19. Bu kanuna göre tâyin olunmuş bir pet
rol bölgesine «bölge»; 

20. Bu kanunun hükümleri dairesinde ara
maya, işletmeye veya bunlar için müracaata açık 
bulundurulan bir sahaya «açık saha»; 

21. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, 
tecrübeli bir şahıstan aynı hal ve şartlar altında 
beklenebilecek gayret, ehliyet, verimlilik, basiret 
ve tedbirliliğe «hüsnüniyet»; 

22. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, 
petrolün, petrol mahsullerinin, hazne enerjisinin, 
suyun veya diğer minerallerin ziyama, karışma
sına, bozulmasına veya suiistimaline sebebiyet 
veren ve bu ameliyat hüsniyetle yapılsaydı nor-

33 — 
I Muvakkat E. 

b) Yukarıki ameliyelerden her hangi biri 
için lüzumlu enerji ve su tesislerinin, bina, 
kamp ve diğer bilcümle tesislerle teçhizatın in
şasına, kurulmasına ve işletilmesine «petrol ame
liyatı» veya sadece «ameliye»; 

9. Bu kanuna göre verilen jeolojik istikşaf 
müsaadesine «müsaade»; 

10. a) Bu kanuna göre verilen petrol ara
ma ruhsatnamesine «arama ruhsatnamesi»; 

b) Bir arama ruhsatnamesinin taallûk etti
ği sahaya «arama sahası»; 

11. a) Bu kanuna göre verilen petrol iş
letme ruhsatnamesine «işletme ruhsatnamesi» ; 

b) Bir işletme ruhsatnamesinin taallûk et
tiği sahaya «işletme sahası» 

12. Bir petrol ameliyatı ile ilgili araziyi ki
ralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan 
intifa ve irtifak haklarına «kullanma hakkı»; 

13. Arama, keşif, inkişaf ve istihsalden baş
ka bir petrol ameliyatı yapmak üzere bu kanu
na göre verilen müsaadeye «belge»; 

14. Bir belge ile yapılmasına izin verilen 
bir ameliyat için lüzumlu sahaya «belge saha

sı» ; 
15. Müsaade sahibine «araştırıcı»; 
16. Arama ruhsatnamesi sahibine «arayıcı»; 
17. işletme ruhsatnamesi sahibine «işletme

ci»; 
18. Bir müsaadeden veya arama ruhsatna

mesinden veya işletme ruhsatnamesinden veya 
belgeden doğan haklardan her hangi birine 
«petrol hakkı»; 

19. Bu kanuna göre tâyin olunmuş bir pet
rol bölgesine «bölge»; 

20. Bu kanunun hükümleri dairesinde ara
maya, işletmeye, veya bunlar için müracaata 
açık bulundurulan bir sahaya «açık saha»; 

21. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, 
tecrübeli bir şahıstan aynı hal ve şartlar altın
da beklenebilecek gayret, ehliyet, verimlilik, 
basiret ve tedbirliliğe «hüsnüniyet»; 

22. Bir petrol ameliyatının yapılmasında, 
petrolün, petrol mahsullerinin, hazne enerji
sinin, suyun veya diğer minerallerin ziyama, 
karışmasına, bozulmasına veya suiistimaline 
sebebiyet veren ve bu ameliyatın hüsnüniyetle 

1 yapılmış olması halinde normal olarak vukuu-
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mal olarak vukubulmıyacak olan bir fiil veya 
ihmale «israf»; 

23. Bir petrol ameliyatının yapılmasına, bu 
ameliyatın yapıldığı mahalde veya yakınında 
meşru surette bulunan bir kimsenin ölümüne, 
maluliyetine veya sıhhatinin bozulmasına sebep 
olan veya olabilecek mahiyette bulunan bir fiil 
veya ihmale «tehlikeli fiil»; 

24. Kara sularının veya iç suların altında 
fasılalı veya devamlı olarak kalan arazi de dâ
hil olmak üzere Türkiye topraklarına «arazi»; 

25. Rekabetin serbestçe cereyan ettiği ma
halde muayyen zamanda cari olan veya olabile
cek fiyata «piyasa kıymeti»; 

26. Miadı bir sene veya daha fazla olan 
malzeme masrafları hariç olmak üzere ,arama 
maksadiyle yapılan veya arama ile ilgili diğer 
bilcümle masraflara «arama masrafları»; 

27. (a) Miadı bir seneden fazla bulunan ve 
kurulmamış veya kullanılmamış olan, 

(b) Kurulmasından veya kullanılmaya baş
lanılmasından itibaren bir sene sonunda kulla
nılabilecek durumda olan veya hurda kıymeti 
bulunan tesisat veya malzeme masrafları hariç 
olmak üzere, sondaja hazırlanma, kuyu bitir
me, derinleştirme ve temizleme ameliyelerine 
müteferri işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakli
ye ,ikmal ve malzeme masraflarına «sondaj fer'î 
masrafları»; 

28. Bu kanunun veya nizamnamenin idari 
muameleler, kayıt ve tescil dolayısiyle ücret 
olarak tavsif ettiği ve tediyesini istediği mik
tarlara «ücret»; 

29. Muayyen bir arazide bir petrol ameli
yatı yapmak hakkına karşılık Devlete arazi 
vüsatine göre ödenen sabit meblâğlara «devlet 
hakkı»; 

30. îstihsal olunan petrol üzerindeki Dev
let hissesine «devlet hissesi»; 

31. Arazi ve muhteviyatı ,malzeme, usuller, 
eşya, para veya bunlara ait hak veya menfaate 
«iktisadi kıymetler»; 

32. Bir işletme hakkına dâhil petrollü ara
ziden her birine «münferit saha»; 

33. Mayi petrol için 158,7 l i t r t (42 galon-
luk bir varil) ve gaz îç:.n normal atmosferik 
tazyikte 500 metre küb petrol birimine «petrol 
birimi»; 

Muvakkat E. 

na imkân bulunmıyan bir fiil veya ihmale «is
raf» ; 

23. Bir petrol ameliyatının yapılması da, 
bu ameliyatın yapıldığı mahalde veya yakının
da meşru surette bulunan bir kimsenin ölümü
ne, maluliyetine veya sıhhatinin bozulmasına 
sebep olan veya olabilecek mahiyette bulunan 
bir fiil veya ihmale «tehlikeli fiil»; 

24. Kara sularının veya iç sularının altın
da fasılalı veya devamlı olarak kalan arazi de 
dâhil olmak üzere Türkiye topraklarına «ara
zi»; 

25. a) Dünya piyasalarında takarrür eden 
serbest rekabet fiyatına «piyasa fiyatı»; 

b) Piyasa fiyatlarının bir yıllık ortalama
sına «ortalama piyasa fiyatı»; 

26. Miadı bir sene veya daha fazla olan 
malzeme masrafları hariç olmak üzere, arama 
maksadiyle yapılan veya arama ile ilgili diğer 
bilcümle masraflara «arama masrafları»; 

27. a) Miadı bir seneden fazla bulunan 
ve kurulmamış ve kullanılmamış olan, 

b) Kurulmasından veya kullanılmaya baş
lanılmasından itibaren bir sene sonunda kulla
nılabilecek durumda olan veya hurda kıymeti 
bulunan, 

Tesisat veya malzeme masrafları hariç ol
mak üzere, sondaja hazırlanma, kuyu bitirme, 
derinleştirme ve temizleme ameliyelerine müte
ferri işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ik
mal ve malzeme masraflarına «sondaj fer'i 
masrafları»; 

28. Muayyen bir arazide bir petrol ameli
yatı yapmak hakkına karşılık devlete arazi 
vüsatine göre ödenen sabit meblâğlara «devlet 
hakkı»; 

29. istihsal olunan petrol üzerinden devle
te verilecek hisseye «devlet hissesi»; 

30. Menkul ve gayrimenkul mallara, fik
rî hak ve hizmetlere, menkul kıymetlere ve 
bunlara taallûk eden her nevi hak ve menfaat
lere «iktisadi kıymetler»; 

31. Bir işletme hakkına dâhil petrollü 
araziden her birine «münferit saha»; 

32. Mayi petrol için 158, 984 litre (42 ga-
lonluk bir varil) ve gaz için normal atmosfe
rik tazyikte 500 metre küb petrol birimine 
«petrol birimi»; 
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34. İşletmeler Vekiline «vekil»; 
35. Bu kanunun tatbikatı için kurulan ve 

doğrudan doğruya vekile bağlı olan te-jikilâta 
«Petrol Dairesi»; 

36. Petrol dairesi reisine «reis»; 
37. Bu kanun tatbikatiyle ilgili tetkik mer

ciine «petrol komiseri»; 
38. Hakiki veya hükmi şahıslara «şahıs»; 
39. Bu kanunun tatbik suretini göstermek 

üzere neşrolunacak petrol nizamnamesine «ni
zamname» ; 

40. Türkiye Cumhuriyeti Devletine «Dev
let»; denilir. 

Bölüm : 4. 

Memnuiyetler ve hususi kdyifldr 

MADDE 4. — Bu kanuna göre müsaade, ara
ma ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya bel
ge alınmadan hiçbir petrol ameliyesi yapılamaz. 

MADDE 5. — Bir müsaadeye, arama ruhsat
namesine, işletme ruhsatnamesine veya belgeye 
T. C. kanunlarına veya yabancı Devlet mevzu
atına göre hükmi şahsiyeti haiz ancak bir serma
ye şirketi sahip olabilir. 
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33. İşletmeler Vekiline «Vekil»; 
34. Bu kanunun tatbikatı için kurulan ve 

doğrudan doğruya Vekile bağlı olan teşkilâta 
«petrol dairesi»; 

35. Petrol Dairesi Reisine «Reis»; 
36. Bu kanunun tatbikatiyle ilgili tetkik 

merciine «Petrol Komiseri»; 
37. Hakiki veya hükmi şahıslara «şahıs»; 
38. Bu kanunun tatbik suretini göstermek 

üzere neşrolunacak Petrol Nizamnamesine «ni
zamname»; 

39. Türkiye Cumhuriyeti Devletine «Dev
let»; 
denilir. 

Bölüm : 3 

Takdirde esas ötan kıymetler 

MADDE 4. — Petrol hakkı iktisabı için ya
pılan ibir talebin ttaVûl veya reddedilmesinde: 

1. Talebin millî menfaatlere ve bu kanu
nun maksadına üygün bülühüp bulunmadığı; 

1 talibin; 
a) Tatbik olüriM kanun ve nizamnamelere 

ve talimatlara rîâyetkârîıği; 
b) Bu kanunun maksadına uygun bir su

rette" çalışacağı hususunda karine olabilecek 
evvelki faaliyetleri; 

c) Benzeri ameliyatın yürütülmesindeki 
tecrübesi; 

d) Tasarlanan petrol ameliyatını yürüt
mek hususundaki malî iktidarı; 

3. Yukardaki fıkralara göre aynı derece
de 'kabule şayan ıbulunan müracatlar arasında 
tercih yapılırken müracaat sırası; 
nazara alınır. 

Bölüm : 4 

Memnuiyetler ve hususi kayıtlar 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bir müsaadeye, arama ruh
satnamesine, işletme ruhsatnamesine veya bel
geye T. G. kanunlarına veya yabancı Devlet 
mevzuatına göre hükmi şahsiyeti haiz ancak 
bir şirket sahip olabilir. 
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MADDE 6. — 
1. Devletin hudutlarından 5 Km. mesafe dâ

hilinde ve askerî yasak bölgeler içinde, 
2. Etrafı duvarla çevrili bir bağ veya bah

çeye, tarihî veya dinî bir yer veya tesise, petrol 
ameliyatiyle ilgisi bulunmıyan bir yapıya, bir 
su deposuna, bir yol veya umumi geçide 60 met
re mesafe dâhilinde, 

3. Bir şehir veya kasaba belediye imar saha
sı dâhilinde, vekilin mahsus müsaadesi olmadan 
petrol ameliyatı yapılamaz. 

MADDE 7. — Müsaade, arama ruhsatnamesi, 
işletme ruhsatnamesi veya belge, sahibine bu ka
nunla veya başka bir kanunla girilmesi veya bu
lunulması memnu olan bir yere girme veya o yer
de bulunma hakkı vermez. 

MADDE 8. — 
1. Müracaat sahibi, ameliyat esnasında vu

kuu melhuz zarar ve ziyanı ve bu kanuna göre 
ödemek mecburiyetinde kalacağı her türlü meb
lâğları karşılamak üzere, petrol dairesini tatmin 
edecek makûl miktarda teminat vermedikçe, mü
saade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge alamaz. 

2. Petrol dairesinin teklifi üzerine, petrol 
hakkı sahibinin yatırmış olduğu teminatın de
ğiştirilmesini veya makûl nispette çoğaltılması
nı istiyebilir. Bu talebe, vekilin tâyin edeceği 
mâkul müddet içinde uymıyan petrol hakkı 
sahibine yeniden 90 günlük bir mühlet verile
rek bu mühlet zarfında talebe uymadığı tak
dirde sahip olduğu müsaade, arama ruhsatna
mesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin ni-
hayetleneceği bildirilir. 

MADDE 9. — Petrol hakkı sahibi, petrol 
ameliyatında veya bu ameliyat dolayısiyle israf 
ve tehlikeli fiil yapmamaya ve bunlara mahal 
verdirmemeye mecburdur. 

MADDE 10. — Bir petrol ameliyatını tehdit 
eden bir hal hâsıl olduğu takdirde, tehdit al
tında bulunan petrol hakkı sahibi derhal pet
rol dairesini ve bundan müteessir olabilecek di
ğer petrol hakkı sahiplerini haberdar eder ve 
tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere alın
makta olan tedbirleri bildirir. 

Muvakkat E. 

MADDE 7. — Aşağıdaki yerlerde vekilin 
mahsus müsaadesi «İmadan petrol ameliyatı ya
pılamaz : 

1. Devletin hudutlarından 5 km. mesafe 
dâhilinde ve askerî yasak bölgeler içinde. 

2. Taroihî veya dinî bir yer veya tesise, 
pdtrol ameliyatiyle ilgisi bulunmıyan bir ya
pıya, bir su tesisine, bir yol veya umumi geçide 
60 ımctre mesafe dâhilimde. 

3. Bir şehir veya kasaba belediye imar sa
hası dâhilinde. 

MADDE 8. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1. Müracaat sahibi, ameli
yat esnasında vukuu melhuz zarar ve ziyanı ve 
bu kanuna .göre ödemek mecburiyetinde kala
cağı her türlü meblâğları karşılamak üzere, 
Petrol Dairesince tesbit edilecek mâkul mik
tarda teminat vermedikçe, müsaade, arama ve
ya işletme ruhsatnamesi veya 'belge alaımaz. 

2. Vekil Petrol Dairesinin teklifi üzerine 
petrol hakkı sahibinin yatırmış olduğu temina
tın değiştirilmesini veya mâkul nispette çoğal
tıl m asını istiyebilir. Bu talebe velkilıin tâyin 
edeceği mâkul müddet içimde uymıyan petrol 
hakkı sahibine yeniden 90 günlük bir mühlet 
verilerek bu mühlet zarfında talebe uymadığı 
takdirde saJhip olduğu müsaade, arama ruh
satnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin 
nihayetleneceği bildirilir. 

MADDE 10. — Petrol hakkı sahibi, petrol 
ameliyatında veya t u ameliyat dolayısiyle israf 
veya tehlikeli fiil yapmamaya veya bunların 
yapılmasına mahal vermemeye mecburdur. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen, kabul edilmiştir. 
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Millî Menfaatin Korunması 

MADDE 11. — 
1. Yabancı devletler veya bunların doğru

dan doğruya veya dolayısiyle idaresinde mües
sir olabilecekleri mikyasta veya şekilde malî 
ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmi şahıs
larla bir yabancı devlet lehine veya onun na
mına hareketeden hükmi şahıslar : 

a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve pet
rol ameliyatı yapamazlar; 

b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve 
gayrimenkul emvali satmalamazlar, bunlara sa-
hibolamazlar veya bunlar üzerinde hak veya 
menfaat tesis edemezler; 

c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya 
onun bir kısmını teşkil eden tesisleri kuramaz 
veya işletemezler. 

2. icra Vekilleri Heyeti kararı ile bu mad
deye istisna tanınabilir. 

MADDE 12. — Bu kanuna göre yapılan bir 
müracaat, millî emniyet mülâhazasiyle veya 
devleti ilgilendiren diğer vahim sebepler do
layısiyle reddedilebilir. İcra Vekilleri Heyeti
nin bu husustaki kararı aleyhine dâva açıla
maz. Ancak, arama ruhsatnamesi alındıktan 
sonra taallûk ettiği saha için bir işletme ruh
satnamesi talebedilirse bu talep, yukardaki se
beplerle reddolunamaz. 

MADDE 13. — 
1. îcra Vekilleri Heyeti karariyle, petrol 

hakkı sahiplerinden : 
a) Türkiye'de istihsal ettikleri petroldan 

veya bundan elde ettikleri petrol mahsullerin
den kararname ile tesbit olunacak memleket 
ihtiyacına tekabül edecek miktarı, piyasa kıy
meti üzerinden her ş'eyden evvel, sağlamaları, 

b) Tasfiye tesisleri mevcut olduğu takdir
de memleket ihtiyacı için ayıracakları petrolü 
tasfiye etmeleri, 

c) Petrol veya mahsullerini piyasa kıymeti 
üzerinden memleket dâhilinde satmaları, 

İstenebilir. 
2. Yukardaki maksatlar için vekil, mevcut 

kuyulardan kâfi miktarda petrol istihsal etme-

( S. Saj 

37 -
I Muvakkat E. 

Bölüm : 5 

Menfaatin korunması 

MADDE 12. — 1. Yabancı devletlerin doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle idaresinde mü
essir olabilecekleri mikyasta veya şekilde malî 
ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmi şa
hıslar: 

a) ' Petrol hakkına sahip olamazlar ve pet
rol ameliyatı yapamazlar; 

• b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve 
gayrimenkul emvali satın alamazlar, bunlara 
sahip olamazlar veya bunlar üzerinde hak veya 
menfaat tesis edemezler; 

c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya 
onun bir kısmını teşkil eden tesisleri kuramaz 
veya işletemezler. 

2. icra Vekilleri Heyeti kararı ile bu mad
deye istisna tanınabilir. Bu karar aleyhine adlî 
ve idari kaza mercilerine müracaat olunamaz. 

MADDE 13. — icra Vekilleri Heyeti kara-
| riyle, petrol hakkı sahiplerinden: 

a) Türkiye'de istihsal ettikleri petrolden 
veya bundan elde ettikleri petrol mahsullerin
den kararname ile tesbit olunacak memleket 
ihtiyacına tekabül edecek miktarı, piyasa fi
yatı üzerinden her şeyden evvel sağlamaları, 

b) Tasfiye tesisleri mevcut olduğu takdir
de memleket ihtiyacı için ayıracakları petrolü 
tasfiye etmeleri, 

c) Petrol veya mahsullerini piyasa fiyatı 
üzerinden memleket dâhilinde satmaları, 

istenebilir. 
1 2. Yukardaki maksatlar için Vekil, mev

cut kuyulardan kâfi miktarda petrol istihsal 
I etmelerini petrol hakkı sahiplerinden istiyebi-
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lerini petrol hakkı sahiplerinden istiyebilir. Bu
nunla beraber hiçbrr petrol hakkı sahibi : 

a) Kuyulardan en iyi verimli âzami istihsal 
nispetinden fazla istihsal yapmakla, 

b) Diğer petrol müstahsıllarûı'dsftl istenilen
den daha büyük nispette istihsalini âr&râ&Ma 
mükellef tutulamaz. 

Ancak, millî emniyetin veya hakkaniyetin 
gerektirdiği veya israfı önlemenin emrettiği nis
pette, İcra Vekilleri Heyeti katfâriyiey bu kaide
den inhiraf edilebilir. 

3. Memleketin ihtiyacına, Türkiye limanla
rındaki gemilerin ve hava meydanlarındaki 
uçaklardı yakıtları ite Türkiye'de mevcut tas
fiyehanelerin petrol ihtiyacı dâhildir. 

Bölüm : 6 

Istima ve itiraz hakkı 

MADDE 14. — 
1. Müracaat veya petrol hakkı sahibi, pet

rol dairesince ittihaz olunan ve müracaat, mü
saade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden 
kararlara karşı bu kanun hükümleri dairesinde 
petrol dairesi, petrol komiseri, vekil ve Devlet 
Şûrası nezdinde itiraz hakkına sahiptir. 

2. Petrol dairesinin aldığı bu kararlardan 
hakları veya menfaatleri muhtel olan her hangi 
bir şahıs da aynı veçhile itiraz hakkına sahiptir. 

3. Karar veya tasarruflardan müteessir 
olan bir şâhıs bunların yeniden incelenmesini 
istiyebilir ve Reisin veya Petrol komiserinin karar 
ve tavsiyelerine karşı vekile ve vekilin karar
larına kar^ı Devlet Şûrasına itiraz edebilir. 

4. Kendisine yapılan bir itiraz hakkında 
reis, petrol komiseri veya vekil makul bir müd
det içinde karar vermez ise bu itiraz reddedilmiş 
sayılır ve aynı yollardan yeniden itiraza mevzu 
olur. 

Bölüm : 7 

Meblâğlar ve hesaplar 

MADDE 15. — Bu kanuna göre ödenecek 
meblâğlar Maliyece tahsil olunur. 

lir. Bununla beraber hiçbir petrol hakkı sahi
bi : 

a) Kuyulardan en iyi verimle âzami istih
sal nispetinden fazla istihsal yapmakla, 

b) Diğer petrol müstahsili arından isteni
lenden daha büyük nispette istihsalini artır
makla, 

Mükellef tutulamaz. 
Ancak, millî emniyetin veya hakkaniyetin 

gerektirdiği veya israfı önlemenin emrettiği 
nispette, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, bu 
kaideden inhiraf edilebilir. 

3. Memleketin ihtiyacına, Türkiye liman
larındaki gemilerin ve hava meydanlarmlaki 
uçakların yakıtları ile Türkiye'deki tasfiyeha
nelerin petrol ihtiyacı da dâhildir. 
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MADDE 16. — Bu kanuna göre tutulması 
icabeden kayıt ve hesaplara ilâveten bir petrol 
hakkı sahibi kendi petrol ameliyatını verimli bir 
şekilde yürütmenin ve bununla ilgili sıhhatli mu
hasebenin istilzam ettiği diğer muhtelif hesap, 
defter ve kayıtları tutabilir. Bu takdirde bun
lar da 43 ncü madde mucibince teftiş ve kontrola 
açık bulundurulur. 

İKÎNCt KISIM 

idare 

Bölüm : 1 

Nizamname 

MADDE 17. — Bu kanunun tatbik suretini 
göstermek üzere bir nizamname yapılır. 

MADDfe 18. 
1. Nizamname, aşağıdaki hususları ihtiva 

eder: 
a) İdare makamlarına müracaat ve itirazla

rın yapılmasında, rapor ve vesikaların verilme
sinde riayet olunacak müddet ve usuller; 

b) Bu vesikalardan lüzum görülenlerin ma
hiyetleri ve ihtida edeceği hususlar; 

c) Bu gibî vesikalar dolayısiyle alınacak üc
retlerin miktarı; 

d) Petrol siciline kaydolunacak veya Eesmî 
Gazetede neşredilecek mevad ve bu kayıt ve ilân
ların yapılmasında riayet olunacak müddet ve 
usuller; 

Muvakkat E. 

0 ÎKÎNCÎ KISIM 

idare 

Bölüm : 1. 

Nizamname 

MADDE 14. — Bu kanunun tatbik sureti
ni göstermek üzere bir nizamname yapılır. 
Bu nizamname, aşağıdaki hususları da ihtiva 
eder : 

1. idare makamlarına müracaat ve itiraz
ların yapılmasında rapor ve vesikaların veril
mesinde riayet olunacak müddet ve usuller. 

2. Bu vesikalardan lüzum görülenlerin 
mahiyetleri ve ihtiva edeceği hususlar. 

3. Resmî Gazetede neşredilecek mevat ve 
bu ilânların yapılmasında riayet olunacak 
müddet ve usuller. 

4. Petrol sicilinin ne suretle tutulacağı, 
kayıtların ne suretle tashih, tadil ve terkin edi-
ceği; 

5. Müracaat, itiraz, kayıt ve ilâna müteallik 
diğer hususlar. 

MADDE 15. — Nizamnameye uygun olmı-
yan müracaat, itiraz, rapor ve vesikalar sahibine 
bir hak temin etmez. Ancak bunların nizamna
meye uygun olmamaları bâzı maddi hatalarla ma
lûl bulunmalarından ileri geliyorsa Petrol Dai
resi bu hataların düzeltilmesine müsaade eder. 
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e) Müracaat, itiraz, kayıt ve ilâna mütaallik 
diğer hususlar; 

f) Bu kanunun maddelerinde nizamnameye 
derci yazılı bulunan bilcümle mevad. 

2. Nizamnameye uygun olmıyan müracaat, 
itiraz rapor ve vesikalar sahibine bir hak temin 
etmez. Maddi hatalar halinde Petrol Dairesi tak
dir hakkını kullanabilir. 

MADDE 19. — Nizamnamenin •değiştdirlmesi 
takdirinde, israf veya tehlikeli -fiilleri önleme 
hususlarında konulanlar müstesna olmak üzere, 
yeni hükümler, müsaadeyi, arama ve işletme 
ruhsatnamelerini, belgeyi ve bunlara bağlı 
olup iktisap edilmiş diğer hakları ve bir müsa
ade sahibinin yapmış bulunduğu arama ruhsat
namesi talebini ihlâl edemez. 

Bölüm : 2 

Teşkilât 

MADDE 20. — Bu kanunun tatbikıyla vazi
feli ve hükmi şahsiyeti haiz olmak ve katma 
bütçe ile idare «dilmek üzere bir Petrol Dairesi 
kurulmuştur. Petrol Dairesi Vekile bağlıdır. 
Petrol Dairesini reis temsil eder. 

MADDE 21. — 
1. Petrol Dairesi bir reisin idaresi altında 

ilişik kadro cetvelinde gösterilen iki reis mu
avini ile teknik müşavirler, hukuk müşavirliği, 
mühendisler, müdürler ve diğer memurlardan 
teşekkül eder. 

2. Petrol Dairesi Reisine 500 lira, iki reis 
muavini ile iki teknik müşavire 40 er lira ol
mak üzere her ay maaşlarına ilâveten ödenek 
verilir. 

MADDE 22. — 
1. Reis, Vekilin inhası üzerine müşterek ka

rarla tâyin ve hakkında 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi hükmü tatbik olunur. 

2. Reis muavinleri, müşavirler ve müdürler 
reisin inhası üzerine Vekil, Muhasebe Müdürü 

Muvakkat E. 

MADDE 16. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 

Teşkilât 

MADDE 17. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1. Petrol Dairesi bir reisin 
idaresi altında ilişik kadro cetvelinde gösterilen 
iki reis muavini ile teknik müşavirler, hukuk mü
şaviri, mühendisler, müdürler ve diğer memur
lardan teşekkül eder. 

2. a) Petrol Dairesi reisine 500 lira, iki 
reis muavini ile iki teknik müşavire 400 er lira 
olmak üzere her ay maaşlarına ilâveten ödenek 
verilir. 

b) Yukarıki (a) fıkrasında yazılı olanlarla 
kanuna bağlı kadro cetvelinde ihtisas mevkii ola
rak gösterilenlerin ve hukuk müşavirinin muka
vele ile istihdamı caizdir. Bu takdirde hakların
da Memurin, Barem, Harcırah ve Emeklilik ka
nunlarının hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 19. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ve memurları Maliye Vekâleti ve diğer memur
lar Reis tarafından tâyin edilirler. 

MADDE 23. — Reis, bu kanun hükümleri 
dairesinde bilcümle müsaade, arama ruhsatna
mesi, işletme ruhsatnamesi ve belgeleri verme
ye salahiyetlidir ve bu 'kanuna göre yapılması 
lâzımgelen tebliğ, ilân ve tescil işlerinden me
suldür. 

MADDE 24. — 
1. Vekil 30 ncu maddeye göre zuhur ede

cek her ihtilaflı mevzuu tetkik ve tahkik etmek 
üzere bir Petrol (Komiseri tâyin eder. 

2. Petrol Komiseri; idareci veya hukuk mü
şaviri olarak çalışmakta bulunan Devlet memu
ru veya Devlet 'teşkilâtı dışında ehliyetli bir şa
hıs olabilir. Petrol Dairesinde memur olan ve
ya bu daireden infikâki bir yılı geçmemiş bulu
nanlar Petrol Komiseri seçilemezler. 

3. Petrol Komiserine verilecek ücret Vekil 
tarafından tesbit etdilir. 

MADDE 25. — Petrol Dairesinin gelirleri, 
Devlet haklarının % 20 leri ile Devlet Bütçe
sinden yapılacak yardımlardan terekkübeder. 

MADDE 26. — 
1. Devlet hakları gelir bütçesin© irat kay

dolunur. Bunların % 20 si karşılığı olarak 
her yıl gelir tahminleri tutarında Maliye Büt
çesine ödenek konulur. 

2. Yıl sonuna kadar sağlanan gelir bütçe
ye konan ödenekten fazla veya eksik olduğu 
takdirde bu miktarlar ertesi yıl ödeneğinin he
sabında nazara alınır. 

Bölüm : 3. 

Koordinasyon 

MADDE 27. — Diğer bir vekâyletin salâhi
yet dairesine giren bir hususa ait müracaat 
hakkında karar ittihaz etmeden Önce Petrol Dai
resi veya Vekil alâkadar Vekâletin mütalâasını 
alır. 

Muvakkat E. 

MADDE 20. — Reis, bu kanun hükümleri 
dairesinde bilcümle müsaade, arama, ruhsatna
mesi, işletme ruhsatnamesi ve belgeleri vermeye 
salahiyetlidir ve bu kanuna göre yapılması lâ
zımgelen tebilğ, ilân ve tescil işlerinden mesul
dür. Ancak dördüncü maddenin birinci fıkrasın
daki hususların takdiri Vekile aittir. 

MADDE 21. — 1. Vekil 28 nci maddeye 
göre zuhur edecek her ihtilaflı mevzuu tetkik ve 
tahkik etmek üzere bir petrol komiseri tâyin 
eder. 

2. Petrol komiseri; Devlet memuru veya 
Devlet teşkilâtı dışında ehliyetli bir şahıs olabilir. 
Petrol Dairesinde memur olan veya bu daireden 
infikâki bir yılı geçmemiş bulunanlar petrol ko
miseri seçilemezler. 

3. Petrol komiserine verilecek ücret Vekil 
tarafından tesbit edilir. 

MADDE 22. — Hükümetin 25 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : 3 

Koordinasyon 

MADDE 24. — Diğer bir makamın salâhiyet 
dairesine giren bir hususu da ihtiva eden mü
racaat hakkında karar ittitaz etmeden önce 
Petrol Dairesi veya vekil alâkadar makamın 
muvafakatini alır. 
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Bölüm : 4. 

İtirazlar ve tahkikat 

MADDE 28. — 
1. Vekil, Reis, Petrol Komiseri bu kanu

nun kendilerine yüklediği vazifeleri yerine ge
tirmek üzere lüzumlu görecekleri vüsatte tahki
kat yapabilir, ve delilleri tesbit ve müessesatı 
teftiş edebilirler. 

2. Petrol Komiseri tarafları aleni olarak 
dinler. 

3. Vekil veya Reis tarafları aleni veya gizli 
olarak dinlemekte muhtardırlar. 

4. Tahkikatta takip edilecek usul nizamna
me ile tâyin olunur. 

5. Müracaat sahibi ayrıca talebetmeye 
lüzum kalmadan dinlenme hakkını haizdir. 

MADDE 29. — 
1. Müracaatların ve diğer menfaatlerin ih

tilaflı olmaları halinde, bu ihtilâf, Petrol Dai
resi tarafından makûl bir müddet zarfında 
müzakere yolu ile halledilemediği ve taraflar 
uyuşturulamadığı takdirde Vekile intikal etti
rilir. 

2. Petrol Dairesi tarafından verilen ve teb
liğ edildiği târihten itibaren 30 gün zarfında 
Vekil nezdinde itiraz edilmiyen bir karâr ka
tiyet iktisabeder. 

Muvakkat E. 

Bölüm : 4 

İtiraz haklan ve tahkikat usulleri 

MADDE 25. — 1. a) Müracaat ve petrol 
hakkı sahibi, Petrol Dairesi tarafından ittihaz 
olunan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatna
mesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan 
haklarına tesir eden kararlara karşı bu kanun 
hükümleri dairesinde vekile, vekilin kararma 
karşı Devlet Şûrasına itiraz edebilir. 

b) Bu kararlardan hakları veya menfaat
leri muhtel olan her hangi bir şahsı da aynı 
veçhile itiraz hakkına sahiptir. 

2. Petrol Dairesinin kararlarından mütees
sir olanlar itiraz yoluna müracaat etmeden ev
vel bunların yeniden tetkik edilmesini reisten 
istiyebilirler. Ancak ıbu talep, Petrol Dairesinin 
yeniden tetkiki istenilen kararma karşı vekil 
nezdinde itiraz edilebilmesi için riayet olunması 
gereken müddetin cereyanına mâni teşkil etmi-
yeceği gibi itiraz yoluna müracaat haklarını da 
ortadan kaldırmaz. 

;3. İcra Vekilleri Heyeti tarafından bu ka
nun hükümlerine göre verilen ve itirazı kabil 
•olan kararlara karşı yalnız Devlet Şûrası nez
dinde itiraz edilebilir. 

MADDE 26. — Bu kanun hükümlerine göre 
ilkisabedilmiş veya edilebilecek olan bilcümle 
haltlarda müfâcaat feya hak sahipleri arasında 
çıkacak ihtilâfların Petrol Dairesi tarafından 
müzakere ve sulh yolu ile halline çalışılır, ih
tilâfın halline imkân bulunmadığı takdirde 28 
nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 27, — 1. Vekil, reis ve petrol ko
miseri bu kanunun kendilerine verdiği vazife
leri yaparken lüzumlu gördükleri her türlü tah
kikatı icraya, delilleri tesbite ve tahkikatla alâ
kalı petrol müesseselerinin bütün muamelât, 
|hesaJbat ve kuyudatını tetkika ve petrol ameli
yat ve tesisatını muayeneye salahiyetlidirler. 

2. Tahkikatta takibedilecek usul, nizam
name ile tâyin olunur. 

3. Vekil veya reis lüzum gördükleri tak
dirde tahkikatı aleni olarak yapabilirler. 

4. Taraflar ayrıca talebetmeye lüzum ol
maksızın dinlenme hakkını haizdirler. 
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MADDE 30. —Vekil, kendisine itiraz yolu ile 
veya Petrol Dairesinden müzakere veya uzlaş
ma suretiyle halledilemediği kaydiyle intikal 
eden her hangi bir hususu tetkik ve tahkik etmek 
üzere, aynı zamanda ihtilâf için 24 ncü maddeye 
göre tâyin edeceği, Petrol Komiserine havale 
eder. 

MADDE 31. — 
1. Petrol Komiseri Vekil tarafından ken

disine havale edilen ihtilâfların tetkik ve tah
kiki ve halli zımnında tarafların serdettikleri 
iddia ve delillerin kabule şayan olup olmadık
larını tesbit etmek, ifade almak ve müzakereler 
yapmak salâhiyetlerini haizdir. 

2. Petrol Komiseri, tetkikat ve tahkikatın 
neticelenmesini mütaakıp makul bir müddet 
içinde tavsiyesini Vekile bildirir. 

MADDE 32. — Vekilin Petrol Dairesine inti
kal ettirdiği Petrol Komiseri tavsiyesi, bu daire 
tarafından alâkalıya tebliğ edildiği tarihten itiba
ren 30 gün zarfında alâkalı veya Petrol Daire
since itiraz edilmediği takdirde, taraflarca kabul 
edilmiş addolunur ve bu tavsiyeye göre hareket 
edilir. 

MADDE 33. — Petrol Komiserinin tavsiyesi
ne 32 nci maddede yazılı müddet içinde itiraz edil
diği takdirde Vekilin vereceği karara karşı Pet
rol Dairesinden gayrı alâkalı taraf 30 gün zar
fında Devlet Şûrası nezdinde dâva açabilir. 

MADDE 34. — 
1. Katiyet iktisabedip Resmî Gazetede ilân 

edilmedikçe Petrol Dairesinin hiçbir karan tat
bik edilemez. Ancak Petrol Dairesinin, ciddî ve 
tamiri kabil olmıyan bir zarar tevlidetmekte bu
lunan veya böyle bîr zararın her an vukuuna se
bebiyet verebilecek olan tehlikeli fiilleri ve israf 
hallerini önleyici kararlan birinci fıkra hük
münden müstesnadır. 

2. Vekil kararlanna karşı petrol hakkı sa-

4 3 -
I (Muvakkat E. 

MADDE 28. — Vekil kendisine itiraz yolu 
ile veya Petrol Dairesinden1 sulhen halledile
mediği kaydiyle intikal eden ihtilâfları işin 
mahiyet ve ehemmiyetine göre teslbit edeceği 
müddet içinde tetkik ve tahkik etmek üzere 
»tâyin edeceği petrol komiserine tevdi eder. 

MADDE 29. — 1. Petrol komiseri, vekil ta
rafından kendisine tevdi edilmiş olan işler hak
kında gerekli tetkikat ve tahkikatı yaptıktan 
ve tarafları da alenen dinledikten sonra edindi
ği kanaati ve ihtilâfın (halline yarryacafc tedbir 
ve tavsiyeleri bildiren sarih, vâzı<h ve »mucip se
bepleri muhtevi mütalâası ile birlikte tahkikat 
evrakını tâyin edilen müddet içinde vekile ve
rir. 

2. Vekilin Petrol Dairesine vereceği rapo
run suretleri' bir hafta içinde alâkalılara tebliğ 
olunur. 

'3. Alâkalı veya Petrol Dairesi tarafından 
itiraz edilmiyen rapor katîleşmiş karar mahiye
tini iktisabeder. 

MADDE 30. — 1. Petrol komiserinin rapo
runa karşı alâkalı veya petrol dairesi tarafın
dan müddeti içinde ancak vekile itirazda bulu
nabilir. 

2. Bu takdirde vekilin ihtilaflı mesele hak
kında vereceği karar bir hafta içinde petrol dai
resi tarafından alâkalıya tebliğ olunur. 

3. Petrol dairesi vekilin ittihaz edeceği ka
rarlara karşı itiraz edemez. 

MADDE 31. — Bu kanun hükümleri daire
sinde itiraz etmek ve Devlet Şûrasında dâva aç
mak müddeti kararlann ve petrol komiseri ra-
porlannm tebliği tarihinden itibaren 30 gündür. 

MADDE 32. — 1. Katiyet kesbedip Resmî 
Gazetede ilân edilmedikçe petrol dairesinin hiçr 

ı bir kararı tatbik olunamaz. Ancak petrol dairer 
sinin, ciddî ve tamiri kabil olmıyan bir zarar 
tevlidetmekte bulunan veya böyle bir zararın 
her an vukuuna sebebiyet verebilecek olan teh
likeli fiilleri v« israf hallerini önleyiei kararla
rı bu hükümden müstesnadır. 

2. Vekil kararlarına karşı petrol hakkı sa-
I hibi tarafından vâki itiraz ile birlikte tehiri ic-
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hibi tarafından vâki itiraz ile birlikte tehiri icra 
talep edildiği takdirde Devlet Şûrası bu talebi 
en geç bir hafta zarfında kabul veya reddeder. 

3. Aleyhine verilen nihai bir karara ittiba-
etınek üzere bir petrol hakki) sahibine mâkul bir 
mehil verilir. 

Bölüm : 5 
Mükellefiyetlerin kald%rüması ve tevsii 

MADDE 35. — Petrol hakkı sahibinin 
talebi üzerine, Petrol Dairesi, müsaade, ara
ma ruhsatnamesi, isteme ruhsatnamesi ve
ya belgenin ifasını emrettiği bir petrol 
ameliyatının yapılmamasına karar verebilir veya 
bunun kanuni mehlini temdit edebilir. Ancak 
bunlar, müsaade, arama veya işletme ruhsatna
mesi veya belgenin bu kanuna göre tasbit edilmiş 
bulunan âzami müddetinin uzatılmasını gerek
tirmez. 

Bölüm : 6 

T'ascurruflarm ilân ve tescili 

MADDE 36. — 
1. Petrol Dairesi : 
a) Nizamname ve tadillerini; 
b) Bölgelerin tâyin ve tadillerini; 
c) Açık sahaların tasbit, tadil ve kapanma

larını; 
d) Sahaların müzayedeye konulması veya 

müzayededen kaldırılmasını; 
e) Reisin tâyinini; 
f) Petrol Komiserinin tâyinini; 
g) Müracaatlar hakkında verilen kararları 

ve Petrol Komiseri tavsiyelerini; 
h) Bir müsaadenin nihayet bulduğunu ve 

bir arama veya işletme ruhsatnamesinin veya bel
genin verilmesini; tadil veya devir olunmasını 
veya 'bunlara mütaallik menfaatleri; 

i) Petrol Komiseri tarafından yapılacak 
tahkikatın mahallini, tarihini ve bunun mahiye
tini ; 

j) Bu kanunun veya nizamnamenin neşrini 
emrettiği diğer her hangi bir hususu; 

Resmî Gazetede ilân eder. 
2. Resmî Gazetede ilân tebligat mahiyetin-

Muvakkat E. 

ra talebedildiği takdirde Devlet Şûrası bu talep 
hakkında en geç bir hafta zarfında kararını ve
rir. 

3. Petrol hakkı sahibi aleyhindeki nihai ka
rar muktezasmın yerine getirilmesi vakte muh
taç olan hallerde petrol dairesi tarafından alâ
kalıya münasip mehil verilir. 

Bölüm : 5 

Mükellefiyetlerin kaldırılması ve tevsii 

MADDE 33. — Hükümetin 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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dedir. Ancak bu kanunun veya nizamnamenin 
hususi tebligatı âmir hükümleri mahfuzdur. 

3. Eesmî Gazetede ilân edilen her hangi bir 
hususun neşir tarihi; aksine sarahat bulunma
dıkça, meriyet tarihi olarak itibar olunur. Kendi
lerine hususi tebligat yapılmamış şahıslar için 
a.rama veya işletme ruhsatnamelerinin başlangıç, 
temdit ve nihayet bulma tarihleri de bu hususta
ki kararların neşir tarihleridir. 

MADDE 37. — 
1. Petrol Dairesi bir petrol sicili tutar. Bu 

sicil herkese açıktır. 
2. Petrol siciline nizamname hükümleri dai

resinde; 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, intifa 

hakkı ve belge istihsali maksadiyle bu kanuna 
uygun olarak yapılan bilcümle talepler, 

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, intifa 
hakkı ve belgeler, 

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve 
belgelerde yapılan değişiklikler, bunlann ve mü
saadelerin her ne suretle olursa olsun nihayet-
lenmesi, 

d) Nizamnamenin veya vekilin petrol sicili
ne kaydını emrettiği diğer hususlar, 

Kaydolunur. 
3. Arama ve işletme ruhsatnamelerinin ve 

belgenin devredilmesi ve bunlann sahiplerine 
verdiği haklardan muayyen bir kısmında diğer 
bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı ta
nınması veya gayrimenkuller üzerine konulan 
ipotekler petrol siciline kaydedilmedikçe Petrol 
Dairesini ilzam etmez. 

Muvakkat E. 

Bölüm : 6 

Tescil ve ilân 

MADDE 34. — 1. Petrol dairesi, bir pet
rol sicili tutar. Bu sicil alenidir. 

2. Petrol siciline nizamname hükümleri dai
resinde aşağıdaki hususlar kaydedilir : 

a) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi ve belge iktisabı maksadiyle bu kanuna 
uygun olarak yapılan bilcümle talepler. 

b) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri, belgeler ve bunlardaki değişiklikler; 
/bunların ve müsaadelerin her ne suretle olursa 
olsun nihayetlenmeleri. 

c) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri ve belgeler üzerinde tesis edilecek 
haklar. 

d) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsat
nameleri ve belgelerin veya bunlar üzerindeki 
haklarım devri veya bütün bunlar üzerine konu
lacak her türlü takyitler. 

e) Nizamnamede petrol siciline kaydedile
ceği gösterilen diğer hususlar. 

3. Bu maddeye göre petrol siciline kayde
dilmesi gereken hususlar hakkında diğer ka
nunların sicile ve tescile ait "hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 35. — 34 ncü maddenin 2 nci ben
dinin (c) ve (d) fıkralarında yazılı olan husus-
lann kabul ve tescili talebi, petrol dairesi tara
fından derhal ele alınır. Talep, petrol ameliyatı
nın daha çabuk veya daha verimli yürütülmesi 
veya petrol hakkı sahibi tarafından kifayetli 
veya munzam kaynak temin edilmesi maksadı
na matuf ise müracaat tarihinden itibaren 60 
gün zarfında bir karara bağlanır. 
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MADDE 38. — 
1. Diğer kanunların gayrimenkullerin iktisa

bına, devrine veya bunlar üzerinde ayni haklar 
tesisine mütaallik tescil ve ilân hükümleri, bu 
kanuna göre iktisap edilen hakların petrol ve ta
pu sicillerine kaydedilmelerinde tatbik olunmaz. 

2. Petrol siciline kaydolunan muamelâttan 
mahsus sicillere tescili gerekenler, taalluk ettik
leri arazinin bir harita veya plânı ve lüzumlu 
diğer vesikaları da gönderilerek alâkalı daireye 
bildirilir. Alâkalı daire bu muameleyi tescile 
mecburdur. 

Bölüm : 7 

Bâzı kakların tanınması ve tescili 

MADDE 39. — 
1. Bu kanunda aksine hüküm bulunmadığı 

ahvalde, tescil edilmiş petrol hakkı sahibinden 
başka hiçbir hükmî şahıs, müsaadeden, arama 
ve işletme rursatnamelerinden veya belgeden do
ğan hiçbir hakka sahip olamaz ve bunların yük
lediği vecibelerle ilzam edilemez. Ancak, Petrol 
Dairesinin kabulü ve petrol siciline kaydı şar-
tiyle, diğer bir hükmî şahsa petrol hakkı sahi
binin muayyen bâzı haklarının istimali hakkı 
tanınabilir. 

2. Bu hakkın kabul ve tescili talebi, Pet
rol Dairesi tarafından derhal ele alınır ve talep, 
petrol ameliyatının daha çabuk veya daha ve
rimli yürütülmesi-, kifayetli veya munzam malî 
kaynak sağlanması maksadına matuf bulunur
sa, müracaat tarihinden itibaren 60 gün zar
fında bir karara bağlanır. 

ı3. Bu hükmi şahıslar, haklarını kullandık
ları takdirde ve hakkım şümulü nispetinde, pet-
ırol hakkı sahibininkilere malik ve onum vecibe
lerinden mesul olurlar. 

Muvakkat E. 

MADDE 36. — 1. Arama ve işletme ruh
satnameleri ve belgeler petrol siciline kaydedil
mekle bey'i, rehin, ipotek ve saire gibi gayri-
menkuller üzerinde yapılabilecek akitlere, bu 
kanunda yazılı şartlar dairesinde, mevzu ola
bilirler. 

2. Bir petrol hakkının kullanılmasını icab-
ettiren ve usulü dairesinde tescil edilmiş bulu
nan bir hakkın sahibi, kendi hakkının şümulü 
nispetinde petrol hakkı sahibinin haklarına ma
lik ve onun vecibeleriyle mükellef olur. 

3. Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak 
üzere 34 ncü maddenin 2 nci bendinin c ve d 
fıkralarında yazılı olan haklardan ve takyit
lerden hiçbiri Petrol Dairesince kabul ve pet
rol siciline kaydedilmedikçe Petrol Dairesine ve 
üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez. 

MADDE 37. — 1. Tasfiyehane ve boru hat
ları belgeden ayrı olarak her hangi bir tasar
rufa mevzu olamazlar. 

2. Bunlar bir taraftan tapu sciline bir ta
raftan da petrol siciline kaydedilirler. Tasfi
yehane ve boru hatları, sahibinin veya Petrol 
Dairesinin lüzumlu vesaiki vermek suretiyle ya
pacağı talep üzerine tapu sicil muhafızlığınca 
tescil edilirler. Sicile bunlara ait her hangi bir 
tasarrufun Petrol Dairesinin izni bulunmadık
ça kaydolunamıyacağı şerhi de verilir. 

3. Tapu siciline kaydedilen tasfiyehane ve 
boru hatlarının petrol siciline kaydında ayrıca 
harç alınmaz. 

MADDE 38. — 1. Petrol Dairesi : 
a) Nizamname ve tadillerini, 
b) Bölgelerin tâyin ve tadillerini, 
c) Açık sahaların tesbit, tadil ve kapan

malarını, 
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Bölüm : 8 

Şahsin tescili ve tebligat 

MADDE 40. — 
1. Bu kanuna göre halk talebeden hükmi 

şahıs, Türkiye'de adres göstermeye mecburdur. 
Bunu yapmıyaua müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnamesi veya belge verilmez. 

2. Araştırıcı, arayıcı, işletmeci veya belge 
sahibi : 

a) Müsaadeyi, arama veya işletme ruhsat
namesini veya belgeyi elde ettiği tarihten iti
baren 30 gün zarfımda Türkiye'de mukim bir 
mümessil ve bumun kanuni ikametgâhımı' veya 
diğer bir kanuna göre tescil edilmiş ikametgâh 
ve mümessili varsa bunları; 

b) Vuku/buldukları tarihten itibaren 30 

Muvakkat E. 

d) Sahaların müzayedeye konulması veya 
müzayededen kaldırılmasını, 

e) Reisin tâyinini, 
f) Petrol komiserinin tâyinini, 

g) Müsaadeye taallûk edenler hariç olmak 
üzere müracaatlar hakkında verilen kararlan 
ve petrol komiseri raporlarını, 

h) Bir arama veya işletme ruhsatnamesi
nin, veya belgenin verildiğini, tadil veya devr-
olunduğunu, bunların ve müsaadenin nihayet-
lendiğini, arama ve işletme ruhsatnameleri ve 
belgeler üzerinde tesis olunan diğer hakları ve 
takyitleri , 

i) Petrol komiseri tarafından yapılacak 
tahkikatın mahallini, tarihini ve bunun mahi
yetini, 

j ) Bu kanunun veya nizamnamenin neşrini 
emrettiği diğer her hangi bir hususu, 

Resmî Gazetede ilân eder. 
2. Resmî Gazetede ilân tebligat mahiyetin

dedir; ancak bu kanunun veya nizamnamenin 
hususi tebligatı âmir hükümleri mahfuzdur. 

3. Resmî Gazetede ilân edilen her hangi bir 
hususun neşir tarihi; bu ilânda aksine sarahat 
bulunmadıkça, meriyet tarihi olarak itibar olu
nur. Kendilerine hususi tebligat yapılmamış şa
hıslar için arama veya işletme ruhsatnameleri
nin başlangıç, temdit ve nihayet bulma tarih
leri de bu husustaki kararların neşir tarihleri-
diı-. 

Bölüm : 7 

Şahsın tescili ve tebligat 

MADDE 39. — 1. Bu kanuna göre hak ta
lebeden hükmi şahıs, Türkiye'de adres göster
meye mecburdur. Bunu yapamıyana müsaade, ara
ma veya işletme ruhsatnamesi veya belge veril
mez. 

2. Araştırıcı, arayıcı, işletmeci veya belge 
sahibi : 

a) Müsaadeyi, arama veya işletme ruhsat
namesini veya belgeyi elde ettiği tarihten iti
baren 30 gün zarfında Türkiye'de mukim bir 
mümessil ve bunun kanuni ikametgâhını, 

b) Vukubuldukları tarihten itibaren 30 
gün içinde ikametgâh ve mümessil değişiklik
lerini, 
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gün içinde ikametgâh ve mümessil değişiklikle
rini Pehrol Dairesine bildirmeye mecburdur. 

3. 2 nci fıkrada yazılı hususlar petrol sici
line kaydedilir. 

MADDE 41. — 
1. 40 ncı maddeye göre tescil edilmiş ika

metgâhta mümessile yapılan tebligat petrol 
hakkı sahibine yapılmış, addolunur. 

2. 40 ncı maddeye göre tescil edilmiş ika-
* ınetgâha taahhütlü olarak gönderilen bir mek

tup, aksi sabit olmadıkça, postaya verildiği gü
nü takip eden beşinci gün saat 12 de mümessi
le tebliğ edilmiş addolunur. 

3. 40 ncı maddeye göre adres veya ikamet
gâh gösterilmemiş ise her türlü tebligat, mek
tubun Petrol Dairesinde her kesin görebilece
ği bir yerde 96 saat asılı bulundurulması sure
tiyle yapılır. 

Bölüm : 9 

Kayıtlar, raporlar ve teftiş 

'MADDE 42. — Petrol hakkı sahibi : 
1. Nizamnamenin emrettiği kayıtları ve he

saplan tutmaya; 
2. Nizamnamede tesbit olunan hallerde ve 

şekilde numuneleri saklamaya; 
3. Ameliyatın mahiyet, şümul ve neticele

rine ait malûmatı numunelerle birlikte nizam
namede tesbit olunan müddette, gekilde ve ki-

Muvakkat E. 

Petrol Dairesine bildirmeye mecburdur. 
3. 2 nci fıkrada yazılı hususlar petrol si

ciline kaydedilir. 
4. a) Anonim ve sermayesi eshama mün-

kasim olsun veya olmasın bu kanuna göre bir 
petrol hakkı iktisatbeden ecnebi tâbiiyetimi ha
iz bir şirket, 30 Teşrinisani 1330 tarihli «Ecne
bi Anonim ve Sermayesi Eshama Munkasim 
Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkın
daki» Kanunu muvakkatin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 
ve 13 ncü maddelerine ve 1 nci ve 4 ncü mad
deleri dolayısiyle 12 nci maddesine! tâbidir. 

tb) Ancak bu kanunu muvakkatin 1 nci 
maddesinde tadat edilen evrakın tasdikli su
retlerinin şirketin iktisabettiği petrol hakkının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay için
de Petrol Dairesi vasıtasiyle Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine tevdi edilmesi lâzımdır. 

5. Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) ben
dine ve 4 ncü fıkrasına göre gösterilecek mü
messilin aynı şahıs olması lâzımdır. 

MADDE 40. — 39 ncu maddeye göre: 
1. Tescil edilmiş ikametgâhta mümessile 

yapılan tebligat petrol hakkı sahibine yapılmış 
addolunur. 

2. Tescil edilmiş ikametgâha taahhütlü 
olarak gönderilen bir mektup, aksi sa'bit ol
madıkça, postaya verildiği günü takibeden be
şinci gün saat 12 de mümessile tebliğ edilmiş 
addolunur. 

3. Adres veya ikametgâh gösterilmemiş ise 
her türlü tebligat, mektubun Petrol Dairesin
de herkesin görebileceği bir yerde 96 saat asılı 
bulundurulması suretiyle yapılır. 

Bölüm : 8 

Kayıtlar, raporlar ve teftiş 

MADDE 41. — Petrol hakkı sahihi: 
1. Nizamnamenin emrettiği kayıtları ve 

hesapları tutmaya; 
2. Nizamnamede tedbit olunacak hal ve 

şekillerde numuneleri saklamaya; 
3. Am'e^ivatrn mahiyet, şümul ve neticele

rine ait malûmatı numunelerle birlikte nizam
namede tesibit olunan müddette, şekilde ve kU 
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fayette petrol dairesine tevdie 
Mecburdur. 

MADDE 43. — 
1. Bu kanun hükümlerine göre yapılan her 

petrol ameliyatı ve petrol hakkı sahibi tarafın
dan tutulan bütün muhasebe kayıtları ve ame
liyat esnasında alman bilcümle numuneler, bu 
kanunun tatbikatiyle vazifeli memurların teftiş 
ve kontroluna açık bulundurulur. Vazifeli me
mur her hangi bir kaydı, hesabı, raporu veyîî 
diğer bir vesikayı kopya etmeye ve numuneler 
almaya salahiyetlidir. 

2. Petrol hakkı sahibi, vazifeli memurlara 
1 nci fıkra hükümleri gereğince salâhiyetlerini 
kullandıkları sırada yardım etmekle mükellef
tir. 

MADDE 44. — Yukarıki maddelerde yazılı 
kayıtlara ve malûmata taallûk eden mükellefiyet
ler müsbit mutalara münhasırdır. Petrol 
hakkı sahipleri bu mutalara dayanan tefsirleri 
ve bunlardan çıkarılan neticeleri sağlamaya, açık
lamaya veya kontroluna müsaade etmeye mecbur 
tutulamaz. 

MADDE 45. — Bu kanuna göre sağlanan 
malûmat, 46 ncı maddede zikredilenler hariç 
olmak üzere, her kese açık bulundurulur ve 
nizamnamede lüzum gösterilmişse petrol sicili
ne kaydedilir. 

MADDE 46. — 
1. İkinci fıkradaki malûmat, ilân olunmaz, 

petrol siciline işlenmez ve vazifeli devlet me
murlarından ve müstahdemlerinden başkasına 
verilmez veya açıklanmaz. 

2. a) Nihai olarak reddedilmedikçe mü
saade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge almak için vâki müracaatlarda müstedi, 

b) Müsaadesinin yürürlükte bulunduğu 
müddetçe araştırıcı, 

c) Arama ruhsatnamesi veya bundan do
ğan bir işletme hakkı yürürlükte olduğu müd
detçe arayıcı, 

d) İsletme ruhsatnamesi yürürlükte ol
duğu müddetçe işletmeci, 

e) Belgesi yürürlükte olduğu müddetçe 
belge sahibi, 

Talebettikleri takdirde ve 3 ncü fıkradaki 

49 — 
I Muvakkat E. 

"ayette Petrol Dairesine tevdie, 
ıırecfburdur. 

MADDE 42. — 1. Bu kanunun tatbikatı 
'•e vazifeli olanlar veya bunların mümessilleri 
>etrol ameliyatını, ameliyat esnasında alınan 
'ümuneleri, bilcümle vesaiki ve muhasebe ka
yıtlarını teftiş ve kontrol etmeye ve lüzumlu 
gördükleri numuneleri ve her hangi bir kay
dın, hesabın, rapoıun ve diğer bir vesikanın 
suretini almaya ve petrol ameliyatının normal 
seyrini aksatmaksızın muayene ve tecrübeler 
yapmaya salahiyetlidirler. 

2. Petrol hakkı sahibi, birinci fıkra gere
ğince salâhiyetlerini kullandıkları sırada yar
dım etmekle mükelleftir. 

MADDE 43. — Petrol hakkı sahibi talebet-
tı'ği takdirde, umuımi jeolojik malûmatla ku
yu yerleri, sondaj kesitleri ve muhafaza boru
ları kayıtları ve umumi istihsal rakamları ha
riç olmak üzere, teknik ve ameliyata müta-
allik malûmat gizli tutulur. 

MADDE 44. — Bu kanun dairesinde elde 
edilen malûmattan gizli tutulması gerekenlerin 
dışıında kalanlar herkese açık bulundurulur ve 
nizamnamede gösterilmiş ise petrol siciline kay
dolunur. 
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hususlar müstesna olmak üzere, bu kanun a h 
kâmına tevfikan sağlanan veya elde edilen nu
muneler de dâhil olmak üzere, teknik, malî ve 
ameliyata mütaallik malûmat, yukarda yazılı 
devreler zarfında gizli tutulur. 

3. Aşağıdaki malûmat gizli değildir : 
a) Kuyuların, teçhizatın veya diğer tesi

satın yerleri, 
b) Tefsirler hariç olmak üzere kuyu kesit

leri ve muhafaza boruları kayıtları, 
c) Muayyen bir ameliyatın istihsal, verim 

veya kapasitesini açık'ı. myan ve bir bölgeye 
veya bir ameliyat grupuna ait bulunan toplu 
istihsal verim veya kapasite mutaları, 

d) Muayyen bir ameliyata müteallik pet
rol araştırmalarından ziyade ,bir bölgenin veya 
bir rüsubi havzanın saha jeolojisi veya stra
tigrafisine dayanan umumi mutalar, 

e) Aleni tahkikat neticesi elde edilen veya 
buna mütedair malûmat. 

Bölüm : 10 

Bölgeler ve açık saltalar 

MADDE 47. — 
1. Türkiye bu kanun bakımından îcra Ve

killeri Heyeti karariyle mütaaddit bölgeye ay
rılabilir. Bölgeler tadil ve bölge taksimatı ye
niden tâyin edilebilir. 

2. Bir bölge îcra Vekilleri Heyeti kara
riyle tamamen veya kısmen aramaya veya iş
letmeye açılabilir veya açık" bir saha tadil edi
lebilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

3. Yukarıki fıkralara göre verilen karar
lar müktesep hakları ihlâl edemez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Arama ve istihsal 

Bölüm : 1 

Miisaada 

MADDE 48. — 
1. Petrol Dairesi, jeolojik istikşafta bulun

mak için, vâki talebi kanuna uygun bulduğu 
takdirde, talepnamede gösterilen arazinin ta-

Muvakkat E. 

Bölüm : 9 

Bölgeler ve açık sahalar 

MADDE 45. — 1. Türkiye bu kanun ba
kımından îcra Vekilleri Heyeti karariyle mü
taaddit bölgeye ayrılabilir. Bölgeler tadil ve 
ıbölıge taksimatı yeniden tâyin edilebilir. Bir 
bölge üç milyon hektardan aşağı olamaz. 

2. Bir bölge îcra Ve'b'lleri Heyeti karariy
le tamamen veya kısmen aramaya veya işlet
meye açılabilir veya açık bir saha tadil edile
bilir veya kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

3. Yukarıki fıkralara göre verilen karar
lar müktesep hakları ihlâl edemez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Arama ve istihsal 

Bölüm : 1 

Müsaade 

MADDE 46. — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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mamı veya bir kısmı üzeninde, inhisarı tazam-
mun etmemek kaydiyie ve muayyen müddetle 
gereken müsaadeyi ve-^bilir. 

2. Bu talep, büsbütün reddolunabileceği gi
bi Petrol Dairesi tarafından konulacak kayıt ve 
şartlarla ve müsaadenin müddeti de tesbit olu
narak is'af edilebilir. 

3. Petrol dairesi müsaade talebi hakkındaki 
kararını, müracaat tarihinden itibaren 90 gün 
içinde Vermeye mecburdur. 

MADDE 49. - ^ 
1. Bir araştırıcı petrol ameliyatı yapmakta 

olan diğer bir petrol hakkı sahibinin rızası olma
dan sondaj yerine veya jeofizik etüdlerin yapıl
dığı sahaya giremez veya diğer bir petrol hakkı 
sahibinin ameliyatı ile tedahül eden faaliyette bu
lunamaz. 

2. Bir araştırıcı müsaadesinin şartları ve 
tahditleri ve 1 nci fıkradaki kayıtlar dairesinde 
müsaadenin taallûk ettiği saha içinde jeolojik 
istikşaf yapabilir. 

MADDE 50. — Muayyen bir mahalde ameli
yatı nihayetlenmiş bulunan bir araştırıcı, petrol 
dairesinin aksine emirleri olmadıkça, araziyi ve 
üzerindeki her şeyi mümkün olan süratte ve mer
tebede bu ameliyata başlamadan önceki vaziyete 
ifrağ etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyeti yeri
ne getirmekten imtina* eylerse bunu petrol dairesi 
araştırıcının nam ve hesabına yapabilir. 

MADDE 51. — Bir araştırıcı, üzerinde ame
liyat yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan 
şahsa, araziye ika ettiği zararı ve bu şahsın mah
rum kaldığı makûl kârı ödemekle mükelleftir. 

Bölüm : 2. 

Arama ruhsatnamesi 

MADDE 52. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
olmak kaydiyie bir arama ruhsatnamesi, sahibine 
arama sahasında : 

1. Arama hakkını, 
2. Petrol imkânlarını tesbit maksadiyle ara

ma sahasının civarında bir müsaade sahibi imiş 
gibi jeolojik istikşafta bulunmak hakkını, 

3. İnhisarı tazammun etmek üzere arama ve
ya inkişaf sondajı yapmak ve bu sahadan petrol 

( S. Saj 

Muvakkat E. 

MADDE 47. — 1. Bir araştırma petrol ame
liyatı yapmakta olan diğer- bir petrol hakkı 
sahibinin rızası olmadan sondaj veya jeofizik 
etüdlerin yapıldığı yerlere giremez veya diğer 
bir petrol hakkı sahibinin ameliyatı ile tedahül 
eden faaliyette bulunamaz. 

2. Bir araştırıcı müsaadesinin şartları ve 
tahditleri ve 1 nci fıkradaki kayıtlar dairesinde 
müsaadenin taallûk ettiği saha içinde jeolojik 
istikşaf yapabilir. 

MADDE 48. — Hükümetin 50 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 

Arama ruhsatnamesi 

MADDE 50. — Bu kanun hükümlerine tâbi 
olmak kaydiyie bir arama ruhsatnamesi, sahi
bine, arama sahasında: 

1. Jeolojik istikşaf yapmak, 
2. Kendi petrol imkânlarını tesbit maksa

diyle arama sahasının civarında bir müsaade sa
hibi imiş gibi jeolojik istikşafta bulunmak, 

3. İnhisarı tazammun etmek üzere arama 
veya inkişaf sondajı yapmak ve bu sahadan 
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istihsal etmek hakkını, 
4. Bir keşfi mütaakıp işletme ruhsatnamesi 

talebinde bulunmak hakkını, 
Verir. 

MADDE 53. — 
1. Arama ruhsatnamesi almak istiyen bir 

hükmi şahıs, nizamname hükümlerine uygun ola
rak petrol dairesine bir talepname ile müracaat 
eder. Talepnameye ücretin ödendiğini gösteren 
makbuz da bağlanır. 

2. Kısmen açık ve kısmen de kapalı bir sahada 
bulunan arazide arama için ruhsatname isten
diği takdirde, Petrol Dairesi bu talebi ret veya 
sadece açık sahaya aitmiş gibi nazara alarak 
kabul edebilir. Petrol Dairesi talepnamede ken
disini tatmin edici tadilâtın yapılmasını da is-
tiyebilir. 

3. Arama ruhsatnamesi talebi, şekil ve esas 
bakımlarından uygun olup olmadığına göre ka
bul veya reddolunur. 

MADDE 54. — Aynı arazinin bir kısmı veya 
bütünü için birden fazla hükmi şahıs tarafından 
arama ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaat
lar ihtilaflı itibar olunarak bu kanunun ihtilâf
ların halline ait hükümleri dairesinde muamele
ye tâbi tutulur. 

MADDE 55. — 
1. Bir arama sahası 50 000 hektardan fazla 

olamaz. 
2. Bir bölgede bir hükmi şahıs 'en fazla se

kiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir. 
3. Hiçbir hükmi şahıs 1 ve 2 nci fıkralarda 

yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle bertaraf edecek şekilde diğer bir hükmi 
şahıs ile anlaşamaz. 

MADDE 56. — Arama sahalarının, şekil en 
ve boy nispeti, diğer sahalarla komşuluğu ve 
birleşimi bakımından, nizamname hükümlerine 
uygun olması lâzımdır. 

[Muvakkat ti. 

petrol istihsal etmek, 
4. Bir keşfi mütaakıp işletme ruhsatnamesi 

talebinde bulunmak, 
haklarım verir. 

MADDE 51. — 1. Arama ruhsatnamesi al
mak istiyen bir hükmi şahıs, nizamname hüküm
lerine uygun olarak Petrol Dairesine bir talep
name ile müracaat eder. Talepnameye ruhsat
name harcının ödendiğini gösteren makbuz da 
bağlanır. 

2. Arama ruhsatnamesi bir araştırıcı tara
fından talebedilmişse, bu talep kanuna ve ni
zamnameye uygun olup olmadığına göre kabul 
veya reddolunur. 

3. Arama ruhsatnamesi araştırıcı olmıyan 
bir hükmi şahıs tarafından talebedilmişse, bu 
talep kanuna ve nizamnameye uygun olduğu 
takdirde dahi reddedilebilir. 

4. Kısmen açık ve kısmen d'e kapalı bir sa
hada bulunan arazide arama için ruh
satname istendiği takdirde, Petrol Dai
resi bu talebi ret veya sadece açık sahaya ait
miş gibi nazara alarak kabul edebilir. Petrol 
Dairesi talepnamede kendisini tatmin edecek 
tadilâtın yapılmasını da istiyebilir. 

MADDE 52. — Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Arama sahaları Şimal - Ce
nup ve Şark - Garp istikametindeki doğru hat
larla çevrilir. Bu sahaların en ve boy nispeti, 
diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakı
mından, nizamname hükümlerine uygun olması 
lâzımdır. 
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MADDE 57. — > 
1. Bir arama ruhsatnamesinin müddeti altı 

yıldır. 
2. Bir arama sahasında bu kanun hükümle

rine riayet edilmek suretiyle arama sondajı ya
pılmış ve fakat petrol keşfedilmemiş olduğu 
takdirde her defasında müracaat olunmak kay-
diyle : 

a) Arama sahasının bulunduğu bölge dâhi
linde hiç keşif yapılmamış ise, 

b) Aynı bölgede bir keşif yapılmış olmakla 
beraber temdidi icabettiren ve bu kanunun mak
sadına aykırı olmıyan bir hal mevcut ise, 

Arama ruhsatnamesi müddeti zaman zaman 
temdit edilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan 
temditler, 4 ncü fıkra hükmü müstesna olmak 
üzere, bir arama ruhsatnamesi müddetinin ilk 
yürürlük târihinden itibaren 12 yıldan fazla ol
masını intacedemez. 

4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir 
keşif yaptığı takdirde, Petrol Dairesi, 5 yılı 
aşmamak şartiyle arayıcının petrollü araziyi 
tesbit etmesine imkân verecek kâfi bir zaman 
için ruhsatnamesini temdideder. 

MADDE 58. — 
1. Arayıcı her arama sahası için Devlet 

hakkı ödemekle mükelleftirler. Bu ha'k arama 
sahasının hektarı başına yılda : 

1 nci ve 2 nci yıllar için 0,5 Lira 
3 ncü ve 4 ncü yıllar için 1.00 » 
5 nci ve 6 ncı yıllar için 1.50 » 
7 nci ve 8 nci yıllar için 2.00 » 
9 ncu ve 10 ncu yıllar için 2.50 » 

10 ncu yıldan sonra her yıl içi^ 3.00 » 
olup takvim yılı sonundar ı muayyen 
bir zaman zarfında nazar- hükümleri 
dairesinde ödenir. 

2. Arayıcının 'bir y arama sahası 
içinde yaptığı aramanın ve bu sahanın petrol 
imkânlarını tesbit etmek maksadiyle civarında 
yaptığı jeolojik istikşafın masrafları, o yıl için 
ödiyeceğd mecmu Devlet hakkından tenzil edi
lir. Ancak tenzil edilecek miktar Devlet hakkı
nın % 80 ini aşamaz. 

3. Arama sahas.nda bir keşif yapmış olan 
aravıcmın Devlet hakkı o yıl içinde istihsalden 
ödiyeceği Devlet hissesinden mahsup edilir. 

Muvakkat E". 

MADDE 55. — 1. Bir arama ruhsatnamesi
nin müddeti altı aydır. 

2. Bir arama sahasında bu kanun hükümle
rine riayet edilmek suretiyle arama sondajı ya
pılmış ve fakat petrol keşfedilmemiş olduğu tak
dirde her defasında müracaat olunmak kay-
diyle : 

a) Arama sahasının bulunduğu bölge dâ
hilinde hiç keşif yapılmamış ise, 

b) Ayni bölgede bir keşif yapılmış olmak
la beraber temdidi icabettiren ve bu kanunun 
maksadına aykırı olmıyan bir hal mevcut ise, 

Arama ruhsatnamesi müddeti, her defasında 
iki seneyi aşmamak üzere, "zaman zaman temdit 
edilebilir. 

3. Bu madde hükümlerine göre yapılan tem
ditler; 4 ncü fıkra hükmü müstesna olmak üzere, 
bir arama ruhsatnamesi müddetinin ilk yürürlük 
tarihinden itibaren 10 yıldan fazla olmasını in
tacedemez. 

4. Bir arayıcı kendi arama sahasında bir ke
şif yaptığı takdirde, Petrol Dairesi, 5 yılı aşma
mak şartiyle arayıcının petrollü araziyi tesbit 
etmesine imkân verecek kâfi bir zaman için ruh
satnamesini temdit eder. 

MADDE 56. — 1. Arayıcı her arama sahası 
için Devlet hakkı ödemekle mükelleftir. Bu hak 
arama sahasının hektarı başına yılda : 

1 nci ve 2 nci yıllar için 0. 5 lira 
3 ncü ve 4 ncü yıllar için 1.00 » 
5 nci ve 6 ncı yıllar için 1.50 » 

• 7 nci ve 8 nci yıllar için 2.00 » 
9 ncu ve 10 ncu yıllar için 2.50 » 

10 ncu yıldan sonra her yıl için 3.00 liradır. 
2. Arayıcının bir yıl zarfında arama sahası 

içinde yaptığı aramanın ve bu sahanın petrol im
kânlarını tesbit etmek maksadiyle civarında yap
tığı jeolojik istikşafın, masrafları, o yıl için ödi
yeceği mecmu Devlet hakkından tenzil edilir. An
cak tenzil edilecek miktar Devlet hakkının % 
80 ini aşamaz. 

3. Arama sahasında bîr keşif yapmış olan 
arayıcının o saha ve o yıl için fiilen ödediği Dev
let, hakkı o yıl içinde istihsalden ödeyeceği Devlet 
hissesinden mahsup edilir. 
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MADDE 59. — Arayıcı, ruhsatnamesinin yü

rürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde arama 
sahası dâhilinde aramaya veya bu sahanın pet
rol imkânlarını tesbit maksadiyle civarında je
olojik istikşaf yapmaya başlamakla ve ruhsat
name müddetince aramaya hüsnüniyetle devam 
etmekle mükelleftir. 

MADDE 60. — 
1. Arayıcı, bir bölge dahilindeki arama sa

halarının birinde bölgedeki en eski ruhsatna
mesi tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde ara
ma sondajına başlamaya mecburdur. 

2. Aynı rüsubi havzaya dâhil birden fazla 
bölgede arama ruhsatnamelerine sahip olan bir 
arayıcı, bu bölgelerden birinde 'arama sondajı 
yapmakla, sondaj yaptığı bölge ile seçeceği di
ğer her hangi bir bölgede 1 nci fıkrada bildiri
len sondaj mükellefiyetini yerine getirmiş sa
yılır. 

3. Aynı rüsubi havzaya dâhil iki bölgeden 
birinde her hangi bir petrol hakkı sahibi tara
fından bir keşif yapıldıktan itibaren iki yıl 
içinde 2 nci fıkrada yazılı arayıcı, evvelce son
daj yapmadığı bölgede ar-ama sondajına başla
makla mükelleftir. 

4. Bir bölge dahilindeki arama sahaların
dan birinde bir keşif yapan arayıcı, keşfi taki-
beden iki yıl içinde aynı bölgedeki bir arama 
sahasında ve yine bu keşiften itibaren beş yıl 
içinde de o bölgedeki mütebaki arama sahala
rında arama sondajına başlamaya mecburdur. 

5. Yukarıkıi fıkralardan her hangi birinin 
hükümleri dâhilinde arama sondajına başlamış 
bulunan bir arayıcı, bu sondajlara, bir kuyu
nun tamamlanmasiyle bir yenisine başlanması 
arasında altı aydan fazla müddet geçirilmemek 
kaydiyle, hüsnüniyetle devam etmeye mecbur
dur. 

MADDE 61. — Bir arama sahasında yapı
lan bir keşfi mütaakıp, aksi için muhik sebep 
olmadıkça, arayıcı, sahayı tesbit etmek ve in
kişaf ettirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulu
nan petrolü istihsal eylemekle mükelleftir. Bu 
takdirde arayıcı bir isletmecinin bilcümle veci
belerine tâbidir. 

Muvakkat E. 

MADDE 57. — Hükümetin 59 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — 1. Arayıcı bir bölgedeki 
aynı rüsubi havzaya dâhil arama sahalarının bi
rinde o rüsubi havzadaki en eski ruhsatnamesi 
tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde arama son
dajına başlamaya mecburdur. Bu müddet Petrol 
Dairesince âzami iki yıl daha uzatılabilir. 

2. Bir bölgedeki aynı rüsubi havzaya dâhil 
arama sahalarından birinde bir keşif yapan ara
yıcı, keşfi takibeden iki yıl içinde aynı havza
daki diğer bir arama sahasında ve yine bu keşif
ten itibaren beş yıl içinde de o havzadaki müte
baki arama sahalarında arama sondajına başla
maya mecburdur. 

3. Yukarıki fıkralardan her hangi birinin 
hükümleri dâhilinde arama sondajına başlamış 
bulunan bir arayıcı, bu sondajlara, bir kuyunun 
tamamlanmasiyle bir yenisine başlanması ara
sında altı aydan fazla müddet geçirilmemek kay
diyle, hüsnüniyetle devam etmeye mecburdur. 

MADDE 59. — Bir arama sahasında yapılan 
bir keşfi mütaakıp, aksine muhik sebep bulunma
dıkça, arayıcı, sahayı tesbit etmek ve inkişaf et
tirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulunan pet
rolü istihsal eylemekle mükelleftir. 

Bu takdirde arayıcı, petrol ameliyatı ve is
tihsal olunan petrol bakımından, bir işletmecinin 
bilcümle vecibelerine tâbidir. 
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Bölüm : 3 Bölüm : 3 

İşletme ruhsatnamesi İşletme ruhsatnamesi 

MADDE 62. — Bir işletme ruhsatnamesi, bu 
kanun hükümlerine tâbi olmak kaydiyle işlet
meciye : 

1. Yürürlükte bulunduğu müddetçe, taal
lûk ettiği sahada inhisar hakkı mahiyetinde ol
mak üzere, petrolü aramak, inkişaf ettirmek 
ve istihsal etmek. 

2. Belge almakla yapılması mümkün olan 
petrol ameliyatımı yapmak haklarını verir. 

3. 2 nei fıkradaki ameliyattan her hangi 
birini yaparken işletmeci aynı zamanda belge 
sahibinin haklarını haiz ve vecibeleriyle mükel
lef olur. 

MADDE 63. — 
1. Bir işletme sahası en çok yirmi beş bin 

hektardır. 
2. Bir bölgede bir hükmi şahıs aynı zaman

da mecmuu yüz elli bin hektarı aşmıyan işletme 
sahalarına sahip olabilir. 

3. Hiçbir hükmi şahıs 1 ve 2 nei fıkralarda 
yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya dolayı-
siyle bertaraf edecek .şekilde diğer bir hükmi 
şahıs ile anlaşamaz. 

4. Bir işletme ruhsatnamesi 65 ve 66 ncı 
maddelerde gösterilen yollardan başka surette 
istenemez ve verilemez. 

MADDE 64. — Bir işletme sahasının, şekil, 
en ve boy nispeti, diğer sahalarla komşuluğu 
ve birleşimi bakımından, nizamname hükümle
rine uygun olması lâzımıdır. 

MADDE 65. — 
1. Arama sahasında bir keşif yapmış bu

lunan ve arama ruhsatnamesi yürürlükte iken 
işletme ruhsatnamesi talebeden bir arayıcıya, 
arama sahası dâhilinde kendi seçtiği her hangi 
bir petrollü arazi için 68 ve 64 ncü maddeler
deki tahditlere tâbi olmak kaydiyle işletme 
ruhsatnamesi verilir. 

2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle 
arama ruhsatnamesi nihayet buılur. 

MADDE 60. — Bir işletme ruhsatnamesi, bu 
kanun hükümlerine tâbi olmak kaydiyle işletme
ciye : 

1. Yürürlükte bulunduğu müddetçe, taallûk 
ettiği sahada inhisar hakkı mahiyetinde olmak 
üzere, petrol aramak, inkişaf ettirmek ve istih
sal etmek; 

2. Belge almakla yapılması mümkün olan 
petrol ameliyatını yapmak haklarını verir. 

3. 2 nei fıkradaki ameliyattan her hangi bi
rini yaparken işletmeci aynı zamanda belge sa
hibinin haklarını haiz vecibeleriyle mükellef olur. 

MADDE 61. — 1. Bir işletme sahası en çok 
yirmi beş bin hektardır. 

2. Bir bölgede bir hükmi şahıs aynı zaman
da mecmuu yüz elli bin hektarı aşmıyan işlet-
met sahalarına sahip olabilir. 

3. Hiçbir hükmi şahıs 1 ve 2 nei fıkralarda 
yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya dolayı-
siyle bertaraf edecek şekilde diğer bir hükmi 
şahıs ile anlaşamaz. 

4. Bir işletme ruhsatnamesi 63 ve 64 ncü 
maddelerde gösterilen yollardan başka suret
te istenemez ve verilemez. 

MADDE 62. — işletme sahaları Şimal - Ce
nup ve Şark - Garp istikametlerindeki doğru 
hatlarla çevrilir. Sahaların şekil, en ve boy nis
peti, diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi 
bakımından, nizamname hükümlerine uygun ol
ması lâzımdır. 

MADDE 63. — 1. Arama sahasında bir ke
şif yapmış bulunan ve arama ruhsatnamesi yü
rürlükte iken nizamname hükümlerine uygun 
olarak işletme ruhsatnamesi talep eden bir ara
yıcıya, arama sahası dâhilinde kendi seçtiği 
bir arama sahasının yarısını aşmıyan her hangi 
bir petrollü arazi için 61 ve 62 nei maddelerde
ki tahditlere tâbi olmak kaydiyle işletme ruh
satnamesi verilir. Arayıcı, talepnamesine Ruh
satname Harcının ödendiğini gösteren makbuzu 
da bağlar. 
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MADDE 66.— 
1. Üzerinde arama veya işletme hakkı bu-

lunmıyan bir saha, işletme ruhsatnamesi mev
zuu olarak İcra Vekilleri Pleyeti karariyle mü
zayedeye çıkarılabilir. 

İşletme ruhsatnamesi evvelce müzayedeye 
çıkarılmış bulunan bir işletme sahasının 'tama
mı veya bir kısmı yine İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle müzayededen kaldırılabilir. 

2. Müzayedeye çıkarılan bir sahada, müza
yede kararı kaldırılmadıkça, müzayededen baş- l 
ika suretle arama veya işletme ruhsaıtnamesi 
verilemez. 

3. 1 nci fıkrada yazılı müzayede nizamna
me hükümleri dâhilinde Petrol Dairesi tarafın
dan yapılır. 

4. Bir sahanın müzayedeye çıkarılması en 
fazla teklifte bulunana verilmesini veya her 
hangi bir teklifin kabul edilmesini tazammun 
etmez. 

MADDE 67. — 
1. Bir işletme ruhsatnamesinin müddeti yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren 50 yıldır. 
2. Arama sahasındaki bir keşfi mütaakıp 

temdit edilmiş bir arama ruhsatnamesine da
yanılarak "verilen bir işletme ruhsatnamesinin | 
yürürlük tarihi, arama ruhsatnamesinin, saha
sı içindeki petrollü arazinin inkişafı maksa-
diyle yapılan temdidinden evvelki müddetinin 
ııihayetlendiği tarihtir. 

3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş 
bulunan bir işletmecinin işletme ruhsatnamesi 
petrol dairesi tarafından îcra Vekilleri Heye
ti karariyle tesbit olunan mâkul şartlarla ve en 
ç,ok 25 sene müddetle temdit edilebilir. 

MADDE 68. — İşletmeci : 
1. Hakkının yürürlüğe girdiği tarihten iti

baren bir yıl zarfında, işletme sahasının hudut
larını nizamnamenin gerektirdiği tarzda ve mü
nasip miktarda hudut noktalariyle işaretleme
ye; 

2. İşletme sahasının tadil edilmesi halinde, 
bu tadilin tatbik mevkiine konulduğu tarihten 
itibaren 4 ay zarfında, işletme sahasının değiş- | 

[Muvakkat E. 

2. İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle ara
ma ruhsatnamesi nihayet bulur. 

MADDE 64. —• 1. Üzerinde arama veya 
işletme hakkı bulunmıyan bir saha, işletme 
ruhsatnamesi mevzuu olarak, İcra Vekilleri Ple
yeti karariyle müzayedeye çıkarılabilir. 

İşletme ruhsatnamesi evvelce müzayedeye çı
karılmış bulunan bir işletme sahasının tamamı 
veya bir kısmı yine İcra Vekilleri Heyeti kara
riyle müzayededen kaldırılabilir. 

2. Müzayedeye çıkarılan bir saha için, mü
zayede kararı kaldırılmadıkça, başka suretle 
arama veya işletme ruhsatnamesi verilemez. 

3. 1 nci fıkrada yazılı müzayede nizamna
me hükümleri dâhilinde petrol dairesi tarafın
dan yapılır. 

4. Bir sahanın müzayedeye çıkarılması en 
fazla teklifte bulunana verilmesini veya her 
hangi bir teklifin kabul edilmesini tazammun 
etmez. 

MADDE 65. — 1. Bir işletme ruhsatname
sinin müddeti yürürlüğe girdiği tarihten itiba

ren 50 yıldır. 
2. Arama sahasındaki bir keşfi mütaakıp, 

inkişaf için arama ruhsatnamesi, 55 nci mad-
I denin 4 ncü fıkrası gereğince temdit edilmiş 

ise, temdit müddeti işletme ruhsatnamesinin 
müddetino mahsup olunur. 

3. Vecibelerini tamamen yerine getirmiş 
bulunan bir işletmecinin talebi üzerine, işlet
me ruhsatnamesi Petrol Dairesi tarafından tes
bit olunan mâkul şartlarla ve İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle mecmuu 25 yılı geçmemek 
üzere temdit edilebilir. 

MADDE 66. — İşletmeci : 
1. Hakkının yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl zarfında, işletme sahasının hu
dutlarını nizamnamenin gerektirdiği tarzda ve 
münasip miktarda hudut noktalariyle işaretle
meye, 

2. İşletme sahasının tadil edilmesi halin
de, bu tadilin tatbik mevkiine konulduğu ta-

I rihten itibaren 4 ay zarfında, işletme sahası-
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miş bulunan hudutlarını münasip miktarda hu
dut noktalariyle 1 nci fıkrada yazılı olduğu 
veçhile işaretlemeye, 

3. İsletme sahasının hudut noktalarını mu-
hafaza etmeye mecburdur. 

MADDE 69. — Bir işletmeci, işletme sahası 
kâfi derecede inkişaf ettirilmemişse, işletme 
ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren 
6 ay zarfında bir inkişaf sondajına başlamaya 
ve o zamana kadar yapılan daha vâsi ölçüde 
olmak üzere her petrollü araziyi hüsnüniyet
le tâyin ve inkişaf ettirmeye, bunlardan petrol 
istihsaline, bu petrolü için pazar aramaya ve 
onu satmaya mecburdur. 

MADDE 70. — 
1. Bir işletmeci, işletme ruhsatnamesinin 

ilk üç senesi zarfında, işletme sahasından tica
ri miktarda petrol istihsal etmediği ve bu müd
detin nihayetlenmesini mütaakıp petrol daire
si kendisine en çok 90 günlük bir mehil vererek 
ticari miktarda petrol istihsaline başlamasını 
tebliğ ettiği halde işletmeci istihsale tebligat
ta istenildiği veçhile başlamadığı takdirde veri
len bu nıehlin hitamında işletme ruhsatnamesi 
sukut eder. 

2. Bir işletme sahasında yapılan ticari mik
tarda petrol istihsali bilâhara durduğu takdir
de, petrol dairesi, işletme ruhsatnamesinin ilk 
üç senesi nihayetlendikten sonra, işletmeciden, 
en az 90 günlük bir mehil vererek, ticari mik
tarda petrol istihsaline yeniden başlamasını is-
tiyebilir. işletmeci, bu tebligata rağmen ticari 
miktarda petrol istihsaline başlamazsa verilen 
bu m ehlin nihayetinde işletme ruhsatnamesi su
kut eder. 

Ancak bu tebligat, istihsalin durduğu tarih
ten itibaren 6 ay ve işletme sahasında arama 
veya inkişaf sondajları hüsnüniyetle yapılı
yorsa 2 yıl geçmeden yapılamaz. 

IMuvakkat JL 

nm değişmiş bulunan hudutlarını münasip" 
miktarda hudut noktalariyle 1 nci fıkrada ya
zılı olduğu veçhile işaretlemeye, 

3. İşletme sahasının hudut noktalarını 
muhafaza etmeye, 

Mecburdur. 

MADDE 67. — Bir işletmeci, işletme saha-
si kâfi derecede inkişaf ettirilmemişse, işletme 
ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren 
altı ây zarfında bir inkişaf sondajına başlama
ya ve o zamana kadar yapılandan daha geniş 
ölçüde olmak üzere her petrollü araziyi hüs
nüniyetle tâyin ve inkişaf ettirmeye, bunlar
dan petrol istihsaline, bu petrolü için pazar 
aramaya ve onu satmaya mecburdur. 

MADDE 68. — 1. Bir işletmeci, işletme 
ruhsatnamesinin ilk üç senesi zarfında, işletme 
•sahasından ticari miktarda petrol istihsal et
mediği ve bu müddetin nihayetlenmesini mü-
taa'kıp Petrol Dairesi kendisine en çok 90 gün
lük bir mehil vererek ticari miktarda petrol 
istihsaline başlamasını tebliğ ettiği halde istih
sale tebligatta istenildiği veçhile başlamadığı 
takdirde verilen bu mehlin hitamında işletme 
ruhsatnamesi sukut eder. 

2. Bir işletme sahasında yapılan ticari mik
tarda petrol istihsali bilâhara durduğu takdir
de, Petrol Dairesi, işletme ruhsatnamesinin ilk 
üç senesi nihayetlendikten sonra, en az 90 gün
lük bir mehil vererek, işletmeciden ticari mik
tarda petrol istihsaline yeniden başlamasını' is-
tiyeibilir. İşletmeci, bu tebligata rağmen ticari 
miktarda petrol istihsaline başlamazsa verilen 
bu mehlin nihayetinde işletme ruhsatnamesi su
kut eder. 

Ancak bu tebligat, istihsalin durduğu ta
rihten itibaren 6 ay ve işletme sahasında ara
ma veya inkişaf sondajları hüsnüniyetle yapıl
makta ise 2 yıl geçmeden icra edilemez* 
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MADDE 71. — 
1. İşletmeciler, her işletme sahası için bir 

Devlet hakkı ödemekle mükelleftirler. Bu hak 
işletme sahasının hektarı başına yılda : 

1 nci yıl için 
2 nci yıl için 
3 ncü yıl için 
4 ncü yıl için 
5 nci ve mütaakıp yıllar için 8 » 
Olup her takvim yılı sonundan itibaren mu

ayyen bir zaman zarfında nizamnamenin hü
kümleri dairesinde ödenir. 

2. İşletmeci tarafından bir yıl için nakden 
ödenen Devlet hissesi ile ayın olarak ödenen Dev
let hissesinin kuyubaşı piyasa kıymeti, bu iş
letmeciye o yıl için tahakkuk ettirilen Devlet 
hakkında mahsup olunur. 

3. Arama sahasındaki bir keşif dolayısiyle 
işletmeci mükellefiyetlerine tâbi bir arayıcının 
ödiyeeeği Devlet hakkı arayıcı sıfatiyle ödemesi 
gereken Devlet hakkından fazla olamaz. 

Bölüm : 4. 

Ameliyatın birleştirilmesi 

MADDE 72. — lşretme sahaları kısmen veya 
tamamen aynı petrollü arazi içinde bulunan ve 
ameliyatlarını birleştirmekle israfın önleneceği, 
istihsalin ve verimin artacağı veya istihsal ma
liyetinin azalacağı anlaşılan işletmeciler, pet
rol dairesinin dermeyan edebileceği mâkul 
şartları kabul ettikleri takdirde bu dairenin 
tasvibiyle ameliyatlarını, birleştirebilirler. İş
letmecilerin bu yoldaki talepleri kısa bir za
manda karara bağlanır. 

MADDE 73. — Petrol Dairesince derme
yan olunan şartlara tâbi olmak kaydiyle ame
liyatlarını birleştiren işletmeciler birleştirilmiş 
petrollü arazinin verimli olarak işletilmesinin 
gerektirdiği her şeyi yapabilir ve müşte
rek istihsal için tek bir Devlet hissesi ödeyebi
lirler. Bunların ödiyecekleri Devlet haklan 
birleştirilmiş petrollü arazi üzerinden tahak
kuk ettirilir. 

MADDE 74. — Petrol Dairesi tarafından 
aksi şart konulmamışsa birleştirilmiş sahadaki 
sondajlar ve istihsal, işletmecilerin kendi işlet-

3 
4 
5 
6 

lira 
» 
» 
» 

1 nci yıl için 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 

3 
4 
5 
6 

lira 
» 
» 
» 

Muvakkat E. 

MADDE 69. — 1. İşletmeciler, her işletme 
sahası için bir Devlet hakkı ödemekle mükel
leftirler. Bu hak işletme sahasının hektarı ba
şına yılda : 

1 nci yi 
2 nci » 
3 ncü » 
4 ncü » 
5 nci ve mütaakıp her yıl için 8 liradır. 
2, İşletmeci tarafından bir vergilendirme 

dönemi için nakden ödenen Devlet hissesi ile 
aynı olarak ödenen Devlet hissesinin kuyubaşı 
ortalama piyasa fiyatı, bu işletmeciye o dönem 
için tahakkuk ettirilen Devlet hakkından mah-
subolunur. 

3. Arama sahasındaki bir keşif doky isiyle 
işletmeci mükellefiyetlerine tâbi bir arayıcının 
ödiyeeeği Devlet hakkı, arayıcı sıfatiyle öde
mesi gereken Devlet hakkından fazla olamaz. 

Bölüm : 4 

Ameliyatın birleştirilmesi 

MADDE 70. — Hükümetin 72 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Hükümetin 73 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Petrol Dairesi tarafından ak
sine şart konulmamışsa birleştirilmiş sahadaki 
sondajlar ve istihsal, işletmecilerin kendi işlet-
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me sahalarındaki sondaj ve istihsal mükellefi
yetlerinin yerini tutar. 

MADDE 75. — Petrol Dairesi tarafından 
dermeyan olunmuş şartlar ve yukarıdaki mad- | 
delerde zikredilen hususlar müstesna olmak 

üzere birleştirme, işletmecilerin kendi sahaların
da ve bu sahalar üzerinde sahip oldukları hak
larda ve vecibelerde değişikliği mutazammm 
değildir. 

Bölüm : 5 

Arama ve işletmeye ait müşterek hükümler 
* i 

MADDE 76. — 
1. Bir hükmi şahısla bunun hisselerinin % 

25 inden fazlasına doğrudan doğruya veya do-
layısiyle sahip olan veya idaresinde karar ver
me, kontrol etme veya müdürlerini tâyin eyle
me salâhiyetini haiz bulunan hükmi şahısların, 

2. Bir arayıcı veya işletmeci ile bunların 
kârının başlıca kısmının'doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle taallûk ettiği hükmi şahısların, 
aynı bölge dâhilinde iktisabettikleri arama 
sahalarının mecmuu 8 den ve işletme sahaları
nın yüz ölçümlerinin mecmuu 150 000 hektardan 
fazla olamaz. 

MADDE 77. — 
1. Bir hükmi şahsın sahip bulunduğu ara

ma ve işletme sahalarının aded ve yüz ölçümü 
bu kanunla tesbit 'edilen âzami miktarları geç
tiği takdirde Petrol Dairesi, fazla sahaların 
terkini mâkul bir mehil vererek bu hükmi şa
hıstan ister. 

2. Arayıcı veya işletmeci 1 nci fıkra uya
rınca yapılan tebligata; riayet etmediği takdirde 
Petrol Dairesi, sahaları âzami miktarlara irca 
edecek tarzda kısıntılar yapabilir. 

MADDE 78. — Bir arayıcı veya işletmeci, 
kendi arama veya işletme sahaları dahilindeki 
veya civarındaki depolara giden toplama boru
ları ve yakıt hatları tesis edebilir. Ancak, bir 
arayıcı belge almadan bir işletmeci ise güzer
gâhını ve projesini önceden Petrol Dairesine 
tasdik ettirmeden petrol boru hattı tesis edemez. 

Muvakkat E. 

me sahalarındaki sondaj ve istihsal mükellefi
yetlerinin yerini tutar. 

MADDE 73. — T'otrol Dairesi tarafından 
dermeyan olunmuş şartlar ve yukardaki mad
delerde zikredilen hususlar müstesna olmak 
üzere birleştirme, işletmecilerin kendi sahala
rında ve bu sahalar üzerinde sahip oldukları 
haklarda ve vecibelerde değişikliği tazammun 
etmez. 

Bölüm : 5 

Arama ve işletmeye ait müşterek hükümler 

MADDE 74. — Bir hükmi şahısla bunun his
selerinin % 25 inden fazlasına veya kârının baş
lıca kısmına doğrudan doğruya veya dolayısiy-
le sahip olan veya idaresinde karar verme, kon
trol etme veya müdürlerini tâyin eyleme salâ
hiyetini haiz bulunan hükmi şahısların aynı böl
ge dâhilinde iktisabettikleri arama sahalarının 
adedi 8 den ve işletme sahalarının yüz ölçüm
lerinin mecmuu 150 000 hektardan fazla ola
maz. 

MADDE 75. — 1. Bir hükmi şahsın sahip 
bulunduğu arama ve işletme sahalarının aded 
ve yüz ölçümü bu kanunla tesbit edilen âzami 
miktarları geçtiği takdirde Petrol Dairesi, mü
nasip bir mehil vererek, fazla sahaların terkim 
bu hükmi şahıstan ister. 

2. Arayıcı veya işletmeci 1 nci fıkra gere
ğince yapılan tebligata riayet etmediği takdir
de Petrol Dairesi, sahaları âzami miktarlara ir
ca edecek tarzda kısıntılar yapabilir. 

MADDE 76. — Bir arayıcı veya işletmeci, 
kendi arama veya işletme sahaları dahilindeki 
veya civarındaki depolara giden toplama boru
ları ve yakıt hatları tesis edebilir. Ancak, bir 
arayıcı belge almaksızın, bir işletmeci ise gü
zergâhını ve projesini önceden Petrol Dairesi
ne tasdik ettirmeksizin petrol boru hattı tesis 
edemez. 
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MADDE 79. — Bir arayıcı veya işletmeci 
yaptığı bir keşiften Petrol Dairesini haberdar 
etmeye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli ni
zamnamede gösterilir. 

MADDE 80. — 
1. Bir arayıcı veya işletmeci, arama veya 

işletme sahasından istihsal ettiği petrolün se
kizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle mü
kelleftir Ancak : 

a) Arama veya işletme sahasındaki ameli
yatın yandmasırıda kullanılan, 

b) Daha çabuk, daha verimli, daha büyük 
istihsal yapmak maksadiyle arama ve işletme 
sahası altındaki aynı istihsal haznesine veya da
ha alttaki hazne tabakasına sevkedilen petroller
den Devlet hissesi alınmaz. 

2. Petrol müstahsilinin, Petrol Dairesi ta-
rafmlan tahakkuk ettirilen Devlet hissesinin ku-
yupaşı piyasa kıymetini nakden ödeme devre
leri, zamanları ve şekli nizamnamede gösterilir. 

3. a) Petrol Dairesi, bir ödeme devresinin 
iki ayı içinde, gelecek ödeme devresinde Devlet 
hissesinin tamamını veya bir kısmını aynen al
mak istediğini müstahsıla bildirir. 

b) Bu takdirde müstahsil bu petrolü kendi 
petrolünü muhafaza ettiği depolarda Maliye Ve
kâleti teşkilâtına teslim eder. 

c) Petrol Dairesi, tesbit ettiği Devlet hisse
si petrolün tamamını veya bir kısmını müstah-
sıldan, kendi imkânları mevcut olduğu takdirde 
depolarından gayrı bir yerde teslim etmesini isti-
yebilir. Ancak, bu teslimat, müstahsilin deposun
daki teslimattan daha masraflı olduğu takdirde, 
ilâve masraf Maliye Vekâleti tarafından müstah
sıla ödenil. 

4. Bir müstahsıdan, Devlet hissesi olarak 
aynen alınan : 

a) Gazı hiçbir suretle, 
b) Mayi petrolü ise 30 günden fazla depoda 

muhafaza etmesi istenemez. 

Muvakkat E. 

MADDE 77. — Hükümetin 79 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — 1. Bir arayıcı veya işlet
meci, arama veya işletme sahasından istihsal et
tiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi ola
rak ödemekle mükelleftir. Ancak-: 

a) Arama veya işletme sahasındaki petrol 
ameliyatının yapılmasında kullanılan, 

b) Daha çabuk, daha verimli, daha büyük 
istihsal yapmak maksadiyle arama ve işletme 
sahası altındaki aynı istihsal haznesine veya 
daha alttaki hazne tabakasına sevkedilen, 
petrollerden Devlet hissesi alınmaz. 

2. Petrol müstahsilinin, nakden ödiyeceği 
Devlet hissesi petrolün kuyu başı ortalama piya
sa fiyatı üzerinden hesaplanır. 

3. a) Petrol Dairesi, bir ödeme devresinin 
ilk ayı içinde ,gelecek ödeme devresinde Dev
let hissesinin tamamım veya bir kısmını aynen 
almak istediğini müstahsıla bildirir. 

b) Bu takdirde müstahsil bu petrolü kendi 
petrolünü muhafaza ettiği depolarda Hükümet 
teşkilâtına teslim eder. 

c) Petrol Dairesi, tesbit ettiği Devlet his
sesi petrolün tamamını veya bir kısmını müs-
athsıldan, kendi imkânları mevcut olduğu tak
dirde depolarından gayrı Dir yerde teslim et
mesini istiyebilir. Ancak, bu teslimat, müstah
silin deposundaki teslimattan daha masraflı ol
duğu takdirde, ilâve masraf Hükümetçe müs
tahsıla ödenir. 

4. Bir müstahsıldan, Devlet hissesi olarak 
aynen alınan : 

a) Gazı hiçbir suretle, 
b) Mayi petrolü is^ 30 günden fazla, 

depoda muhafaza etmesi istenemez. 

MADDE 79. — Arayıcı veya işletmecilerin 
ödemekle mükellef bulundukları Devlet hakkı 
ve hissesi, Petrol Dairesi tarafından tahakkuk 
ettirilir. 

Tahakkuk ettirilen Devlet hakkı, bu hakkın ta
allûk ettiği vergilendirme dönemi sonundan itiba
ren bir ay zarfında ve nakden ödenecek Devlet his-
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nakil, tasfiye ve diğer ameliyeler 

Bölüm : 1 

Belge 

MADDE 81. — Belge, yapılabilmesi, müsaa
de, arama veya işletme ruhsatnameleri istihsaline 
mütevakkıf bulunan ameliyeler müstesna olmak 
ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak 
üzere sahibine bu kanun hükümleri dairesinde 
faaliyette bulunmak hakkını verir. 

MADDE 82. — Petrol dairesi, belge için vâki 
müracaatın yapılmasımdan itibaren 90 gün zar
fında bu kanunun maksadına uygun olarak tes-
bit edeceği şartlarla istenilen belgeyi verir. An
cak müracaatın : 

1. Mevkii muamelede bulunan diğer bir. mü
racaatla tedahül etmesi, 

2. Evvelce verilmiş ve müracaat tarihinde 
yürürlükte olan bir belge ile tedahül etmesi. 

3. Petrol Dairesince bu kanunum maksadı
na aykırı telâkki edilmesi, hallerinde bu müra
caat reddolunur. 

MADDE 83. — 
1. iki veya daha fazla müracaat veya bdr 

müracaatla bir belge veya bir arama veya işlet
me ruhsatnamesi: 

a) Aynı arazinin bir kısmının veya tama
mının münhasıran veya birbirleriyle telif oJu-
namıyacak şekilde istimalini tazammum edi
yorsa ; 

b) Boru hatları güzergâhları birbirine te
dahül ediyorsa; 

c) Aynı hizmeti istihdaf eyliyorsa. 
ihtilaflı telâkki olunurlar v« bu kanunun ih-

Muvakkat E. 

sesi de, tahakkuk ettirildiği tarihten başlıyarak 
üçer aylık devrelerde ve dört müsavi taksitte 
ve her devreye ait hisse mütaakıp devremin 
onuncu gününe kadar Petrol Dairesinin bağlı 
bulunduğu yer vergi dairesine ödenir. 

Devlet hakkı ve Devlet hissesinin tahakkuk 
ve ödeme usul ve şekilleri nizamnamede göste
rilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nakil, tasfiye ve diğer ameliyeler 

Bölüm : 1 

Belge 

MADDE 80. — Hükümetin 81 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Petrol Dairesi, talge için vâ
ki müracaatın yapılmasından itibaren 90 gün 
zarfında bu kanun an maksadına uygun olarak 
tesbit edeceği şartlarla istenilen belgeyi verir. 
Ancak müracaatın: 

1. Mevkii muamelede bulunan diğer bir 
müracaatla tedahül etmesi, 

2. Evvelce verilmiş ve müracaat tarihinde 
yürürlükte olan bir belge ile tedahül etmesi, 

3.. Petrol Dairesince bu kanunun maksadı
na aykırı telâkki edilmesi, 

hallerinde bu müracaat reddolunur. 

MADDE 82. — Hükümetin 83 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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na. 
tilâfların halline ait hükümleri dairesinde mu
ameleye tâbi tutulurlar. 

2. Bir petrol hakkı sahibi tarafından, pet
rolünü gerektiği şekilde nakletmemesinden do
layı belgeyi haiz bir boru hattı sahibi aleyhine 
vâki müracaat, keza ihtilaflı addolunarak 1 nci 
fıkra uyarınca muameleye tâbi tutulur. 

Bölüm : 2 

Boru hattiyle ve diğer vasıtalarla nakliyat 

MADDE 84. — Kendi petrolünü nakletmek 
üzere tesis ettiği boru hattını tam kapasitede 
çalıştırmak ihtiyacında bulunmıyan bir işlet
meci, diğer bir petrol hakkı sahibi tarafından 
yapılan nakil "teklifini, aşağıdaki şartlara uy
gun olduğu takdirde boru hattının siası dâhi
linde ve taliplerin nakledilecek petrol miktar
larının nispetine göre kabul eder. 

1. Taşınması teklif edilen petrolün .keyfi
yeti ile diğer fizikî evsafının belge sahibinin ta
şımakta bulunduğu petrolünkine uygun olması. 

2. Taşınması teklif edilen miktarın mâkul 
'bir asgari hadde bulunması. 

3. Nakledilecek petrol için mâkul ve mun-
sif bir 'nakil ücretinin teklif olunması. 

4. Teklif sahibi tarafından nizamname hü
kümlerindeki diğer tahdidatın kabul edilmesi. 

MADDE 85. — 
1. Boru hattı ve diğer vasıtalarla petrol 

nakleden bir belge sahibi, nakliyata başlama
dan evvel, nizamname hükümleri dairesinde 
nakliyata ait ücret ve diğer şartları tesbdt eden 
bir tarifeyi petrol dairesine verir. 

2. Petrol Dairesi, bu tarifeyi, aldığı tarih
ten itibaren 60 gün zarfında kabul veya redde
der. 

3. Tarife, teklif edilen nakil ücreti belge 
sahibi ile petrol taşıtanlar için mâkul ve mun-
sif olmadıkça tasvip edilemez. 

Tarife, belge sahibinin nakil maliyetine ilâ
veten mâkul bir kâr ve sermayesine normal bir 
nema sağlamalıdır. 

4. Petrol Dairesinin muvafakati veya tali
matı veyahut fevkalâde hal bulunmadıkça tari
fe tasdik edilinceye kadar, başkaları için pet
rol nakli deruhde edilemez. 

Muvakkat E. 

Bölüm : 2 

Boru hattiyle ve diğer vasıtalarla nakliyat 

MADDE 83. — Petrolünü nakletmek üzere 
tesis ettiği boru hattını tam kapasitede çalıştır
mak ihtiyacında bulunmıyan bir işletmeci, diğer 
bir petrol hakkı sahibi tarafından yapılan nakil 
teklifini, aşağıdaki şartlara uygun olduğu tak
dirde boru hattının siası dâhilinde ve taliplerin 
nakledilecek petrol miktarlarının nispetine göre 
kabul eder. 

1. Taşınması teklif edilen protokolün nev'i 
ile diğer fiziki evsafının belge sahibinin taşımak
ta bulunduğu petrolünkine uygun olması. 

2. Taşınması teklif edilen miktarın mâkul 
bir asgari hadde bulunması. 

3. Nakledilecek petrol için mâkul ve munsif 
bir nakil ücretinin teklif olunması. 

4. Teklif sahibi tarafından nizamname hü
kümlerindeki diğer tahdidatın kabul edilmesi. 

MADDE 84. — Hükümetin 85 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Bölüm : 3 

Hüsnüniyet 

MADDE 86. — 
1. Faaliyeti için lüzumlu belgeyi alan bar 

petrol hakkı sahibi, ameliyatını hüsnüniyetle 
sevk ve idare etmekle mükelleftir. 

2. Gerekli ihtara rağmen hüsnüniyet icap
larını yerine getirmediği takdirde Petrol Daire
si bu belgeyi feshedebilir. 

3. Hüsnüniyet icaplarına aykırı hareketin 
giderilmesi için lüzumlu asgari mühlet nizam
namede gösterilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Petrol ameliyatına mütaallik diğer haklar 
ve vecibeler 

Bölüm : 1 

Satıh ve su hakları 

MADDE 87. — Bir müsaade, arama veya iş
letme ruhsatnamesi veya belge, taallûk ettiği 
arazinin malik ve zilyedine veya bu arazinin 
petrolden gayrı ihtiva ettiği madenlere ait hak
larla bunlar üzerinde tesis edilmiş diğer hak
ları ihlâl etmez. 

MADDE .88. — Bir petrol haldu sahibi, ara
ma, işletme veya belge sahasında veya civarın
da ameliyatı için lüzumlu olan arazinin intifa 
hakkını, aşağıda yazılı olduğu veçhile, elde ede
bilir : 

1. Arazi hususi şahıslara ait ise : 
a) întifa hakkı, anlaşma yolu ile iktisap edi

lebilir, 
b) Arazi sahibi ile münasip bir müddet için

de ve mâkul şartlarla bir anlaşmaya varılamadı-
ğı takdirde, talep üzerine, petrol dairesi arazinin 
petrol hakkı sahibi hesabına, istimlâkine karar 
verebilir. Bu karar âmme menfaati karan hük
mündedir. Tüteakıp muameleleri menafii umu
miye için istimlâk kararnamesi hükümleri daire
sinde yapılır. Bu suretle istimlâk edilen arazinin 
intifa hakkı petrol hakkı sahibinin olur. 

2. Arazi, sahipsiz bir arazi ise : 
a) Arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
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Bölüm : 3 

Hüsnüniyet 

MADDE 85. — Hükümetin 86 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Petrol ameliyatına mütaallik diğer haklar ve 
vecibeler 

Bölüm : 1 

Satıh ve su haklan 

MADDE 86. — Bir müsaade, arama veya iş
letme ruhsatnamesi veya belge, taallûk ettiği ara
zinin malik veya zilyedine veya bu arazinin pet-

| rolden geyri ihtiva ettiği madenlere ait haklar
la bunlar üzerinde tesis dilmiş veya edilecek di
ğer hakları ihlâl etmez. 

MADDE 87. — Bir petrol hakkı sahibi, ara
ma, işletme veya belge sahasında veya civarında 
petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kul-

j lanma hakkını, arazi hususi mülkiyet mevzuu ise, 
I anlaşma veya istimlâk ve eğer arazi sahipsiz ise 

arama ruhsatnamesine, işletme ruhsatnamesine 
ı veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisabede-

bilir. 
2. a) İstimlâk kararı talep üzerine petrol 

dairesince verilir. Bu karar âmme menfaati ka
rarı hükmünde olup mütaakıp muameleler, me
nafii umumiye için istimlâk kararnamesi hü
kümleri dairesinde cereyan eder. 

b) İstimlâk edilen arazinin mülkiyeti Hazi
neye, kullanma hakkı istimlâk bedelini ödiyen 
petrol hakkı sahibine ait olur. 

3. Bu madde hükümleri dairesinde elde edi-
1 len kullanma haklan arama veya işletme ruh-
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belge almak maksadiyle yapılan bir müracaatta satnamesi veya .belgenin bir cüzü olup bunların 
arazinin intifa hakkı da istenmişse bu hakkın | meriyet müddetlerince devam eder. 
verildiği ruhsatname, işletme hakkı veya belgeye j 
kaydedilir. 

b) Arazinin intifa hakkı, arama veya işletme 
ruhsatnamesi veya belge verildikten sonra iste- | 
nirse ayrı bir belge ile verilir, | 

3. Bu madde hükümleri dairesinde elde edi
len intifa hakları, arama veya işletme ruhsatna- I 
mesi veya belgenin bir cüz'ü olup bunlarm meri- J 
yet müddetlerince devam eder. 

MADDE 89. — Arayıcı, işletmeci veya belge 
sahibi; arama, işletme veya belge sahası içindeki 
ve civarındaki arazide, üzerindeki intifa hakkı
nı iktisap ve diğer kanunların hükümlerine ria
yet etmek şartlariyle; 

1. Sondaj veya sair suretlerle su aramak ve 
bulunan suları kullanmak, 

2. Mevcut diğer suların ameliyatları için lü
zumlu miktarını, başkalarının bu su üzerindeki 
haklarına halel getirmemek kaydiyle kullanmak 
hak ve salâhiyetlerini haizdir. 

MADDE 90. — 
1. Bir petrol hakkı sahibi, bir ay evvelin

den petrol dairesine haber vermek şartiyle, ara
ma veya işletme ruhsatnamesini veya belgesini 
terkedebilir. Bu takdirde arama veya işletme 
ruhsatnamesinden veya belgeden doğan haklar; 
ihbar mektubunda bildirilen tarihte sona erer. 
Petrol hakkı sahibinin bu tarihe kadar olan ve
cibelerini ifa ettikten sonra her türlü mükellefi
yeti de nihayet bulur. 

2. Bir petrol hakkı sahibi, arama, işletme 
veya belge sahasının bir kısmını terkedebilir. Bu 
takdirde yukarıki hükümler ancak terkedilen sa
ha nispetinde tatbik olunur. 

MADDE 91. — Petrol Dairesi, petrol hakkı 
sahibinin talebi üzerine, bu kanunun saha adedi 
ve yüz ölçümü bakımından koyduğu tahdidata 
tâbi olmak kaydiyle, arama ve işletme sahalarına 
ilâveler yapabilir. 

MADDE 88. — Arayıcı, işletmeci veya belge 
sahibi; arama işletme veya belge sahası içinde
ki ve civarındaki arazide, üzerindeki kullanma 
hakkını iktisap ve diğer kanunların hükümlerine 
riayet etmek şartlariyle : 

1. Sondaj veya sair suretlerle su aramak 
ve bulunan suları kullanmak, 

2. Mevcut diğer suların ameliyeleri için lü
zumlu miktarını, başkalarının bu su üzerindeki 
haklarına halel getirmemek kaydiyle kullanmak, 

Hak ve salâhiyetlerini haizdir. 

MADDE 89. — 1. Bir petrol hakkı sahibi, 
arama ruhsatnamesini bir ay evvelden, diğer 
petrol haklarını üç ay evvelden Petrol Dairesi
ne haber vermek şartiyle terkedebilir. Bu tak
dirde arama veya işletme ruhsatnamesinden 
veya belgeden doğan haklar, ihbar mektubunda 
bildirilen tarihte sona erer. Petrol hakkı sahi
binin bu tarihe kadar olan vecibelerini ifa et
tikten sonra her türlü mükellefiyeti de nihayet 
bulur. 

2. Bir petrol hakkı sahibi, arama, işletme 
veya belge sahasının bir kısmını terkedebilir. 
Bu takdirde yukarıki hükümler ancak terkedi
len saha nispetinde tatbik olunur. 

MADDE 90. — Hükümetin 91 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2. 

Terk ve sahaya ilâve 

Bölüm : 2 

Terk ve sahaya ilâve 
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İntifa halikının sona ermesi 

MADDE 92. — 
1. Müsaade, arama veya işletme ruhsatna

mesi veya belgenin terk veya feshedilmesi, müd
detlerinin nihayetlenmesi veya sair suretlerle 
arazi üzerindeki intifa hakkı sona erdiği takdirde, 
petrol hakkı sahibi araziyi ve üzerinle bulunan 
her şeyi nizamname ile tesbit edilen şekle ifrağ 
ettikten sonra terkeder. 

2. Aksi takdirde Petrol Dairesi, masrafı 
petrol hakkı sahibine ait olmak üzere araziyi bu 
şekle sokar. 

MADDE 93. — Petrol hakkı sahibi, arama, 
işletme veya belge sahasında yahut intifa hak
kına sahip olduğu arazide kurduğu veya bulun
durduğu bilcümle tesisatını, menkul ve gayri
menkul mallarını, 94 ve 95 nei maddeler hü
kümleri mahfuz olmak kaydiyle, her zaman kal
dırabilir. 

MADDE 94. — Petrol hakkı sahibi tarafın
dan, 93 ncü maddede yazılı bulunan ve intifa 
hakkının sona ermesi tarihinden itibaren 90 gün 
içinde bu hakkın taallûk ettiği araziden kaldırıl-
mıyan her hangi bir malın mülkiyeti, araü sa
hibine intikal eder. 

MADDE 95. — 
1. a) Sona eren intifa hakkının taallûk 

ettiği arazide bir petrol hakkı sahibi tarafından 
vücude getirilmiş olan gayrimenkul mallar. 

b) Petrol hakkı sahibi tarafından açılan 
veya tesis edilen ve fakat oldukları yerde kulla-
nılmıyan veya Türkiye'de kullanılmak isten-
miyen her hangi bir sondaj veya su kuyusunda-
ki muhafaza boruları ve tanklar, toplama boru
ları, yakıt hatları veya petrol boru hatları, Pet
rol Dairesi tarafından satın alınabilir. 

2. Yukarıki fıkralarda yazılı tesisat ve 
malların petrol hakkı sahibi tarafından kaldırı
labilmesi, evvelâ Petrol Dairesine bunları sa-
tmalıp almadığını bildirebilmesi için en aşağı 
30 günlük bir mehil verilmesi ve petrol daire
sinin de bu malları satmalacağım verilen mehil 
içinde petrol hakkı sahibine tebliğ etmemiş ol
ması takdirinde mümkündür, 

Muvakkat E. 

Bölüm : 3 

Tesislerin kaldırılması 

MADDE 91. — 1. Müsaade, arama veya iş
letme ruhsatnamesi veya belgenin terk veya 
feshedilmesi, müddetlerinin nihayetlenmesi ve
ya sair suretlerle arazi üzerindeki kullanma 
hakkı sona erdiği takdirde, petrol hakkı sahibi 
araziyi ve üzerinde bulunan her şeyi nizamna
me ile tesbit edilen şekle ifrağ ettikten sonra 
terkeder. 

2. Aksi takdirde Petrol Dairesi; masrafı 
petrol hakkı sahibine ait olmak üzere araziyi 
bu şekle sokar. 

MADDE 92. — Petrol hakkı sahibi, arama, 
işletme veya belge sahasında yahut kullanma 
hakkına sahip olduğu arazide kurduğu veya 
bulundurduğu bilcümle tesisatını, menkul ve 
gayrimenkul mallarını, 93 ve 94 ncü maddeler 
hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, her zaman 
kaldırabilir. 

MADDE 93. — Petrol hakkı sahibi tarafın
dan, 92 nci maddede yazılı 'bulunan ve kullan
ma hakkının sona -erimesi tanihinden itibaren 
90 gün ieinlde bu ha'kkın taallûk ettiği araziden 
kaldırılmıyan her hangi bir malın mülkiyeti, 
arazi sahibine intikal eder. 

MADDE 94. — 1. a) Sona eren kullanma 
hakkımın taallûk ettiği arazide bir petrol hakkı 
sahibi tarafından vücuda getirilmiş olan gay
rimenkul mallar; 

b) Petrol hakkı saihibi tarafından açılan 
veya tesis edilen ve fakat oldukları yerde kul-
lanılmıyan veya Türkiye'de kullanılmak isten-
miyen her hangi bir sondaj veya su kuyusun
da kıi muhafaza boruları ve tanklar, toplama 
/boruları, yakıt hatları veya petrol boru hatları 
Petrol Dairesi tarafından satınalınabilir. 

2. Yukarıkd fıkralarda yazılı tesisat ve 
malların petrol hakkı saihibi tarafından kaldı
rılabilmesi, evvelâ Petrol Dairesine bunları 
sa'tınalıp almadığını bildirebilmesi için en aşağı 
30 günlük bir mehil verilmesi ve Petrol Daire
linin de bu malları satmalacağım verilen me
hil içinde petrol hakkı sahibine tebliğ etmemiş 
oTması takdirinde mümkündür, 
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3. Bu madde gereğince petrol dairesinin sa-
tmalmak istediği bilcümle tesisat ve malların 
bedeli, anlaşma yolu ile tesbit edilemediği tak
dirde mahallî asliye mahkemesince tâyin olu
nur. 

ALTINCI KISIM 

Vergilendirme 

Bölüm : 1 

Vergi Sorumluluğu 

MADDE 96. — Bu fasıl hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle, vergi kanunlarının hükümleri 
ve tadilâtı veya bu kanunların yerine kaim 
olacak kanunlar her petrol hakkı sahibine tat
bik olunur. 

MADDE 97. — Asıl iş yeri Türkiye'de bu-
lunmıyan ve gelir ve kazançlarının kaynağını 
teşkil eden esas faaliyetlerini Türkiye'den ida
re etmiyen bir petrol hakkı sahibi, ancak Tür
kiye'de elde ettiği gelir ve kazançları üzerin
den vergiye tâbi tutulur. 

MADDE 98. —5421 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki ve 5422 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki 
muafiyete mütaallik hükümler petrol ve petrol 
mahsullerinden elde edilen kazanç ve iratlara 
tatbik olunmaz. 

Bölüm : 2 

İktisadi Kıymetlerin Değerlendirilmesi 

MADDE 99. — Geliri vergilendirmeye ve 
aynı zamanda harap olma, yıpranma, işe yara
maz hale gelme, tükenme, kayıp, devir veya 
terk halleri için yapılacak indirimleri tâyine 
esas olan «İktisadi kıymetler» değeri, «iktisadi 
kıymetlerin» petrol hakkı sahibi tarafından ilk 
iktisap kıymetine, bu «iktisadi kıymetler» üze
rinde yapılan ve sermaye hesabına geçirilen 
masrafların ilâvesi (bu masraflar meyamna, 
arama masrafları, sondaj fer'î masrafları, pet
rol hakkı sahibinin sermayeye kalbetmeyi ter
cih ettiği ,ticari miktarda petrol verimi olmı-
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3. Bu madde gereğince Petrol Dairesinin 
satınalmak istediği bilcümle tesisat ve malların 

I bedeli, anlaşma yolu dle tesbit edilemediği tak-
' dirde, talep üzerine mahallî asliye mahkemesin-
; ce tâyin olunur. 
i 

j ALTINCI KISIM 

I Vergilendirme? 

I Bölüm : 1 

I Vergi sorumluluğu 
ı 
j MADDE 95. — Bu kısım hükümleri »mahfuz 
j kalmak şartiyle, vergi, resim ve harç kanunla-
I riyle Vergi Usul 'kanunlarının hükümleri, her 
I petrol hakkı sahibine tatbik olunur. 

| MADDE 96. — Hükümetin 97 nci maddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 97. — Hükümetin 98 nci maddesi 
aynen kaibul edilmiştir. 

Bölüm : 2 

İktisadi kıymetlerin değerlendirilmesi 

MADDE 98. — Geliri vergilendlran'eye ve 
aynı zamanda harap olma, yıpranma, işe ya
ramaz hale gelme, tükenme, 'kayıp, devir ve
ya terk halleri için yapılacak indirmeleri tâyi
ne esas olan «iktisadi kıymetler» değeri, «ik
tisadi kıymetlerin» petrol hakkı sahibi tarafın
dan ilk iktisap kıymetine, bu «iktisadi kıymet
ler» üzerinde yapılan ve sermaye 'hesabına ge
çirilen masrafların ilâvesi ('bu masraflar meya-
nnna, arama masrafları, sondaj fer'î masrafları', 
petrol hakkı sahibinin sermayeye kalbetmeyi ter
cih ettiği ticari miktarda petrol verimi ohnıyan 
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yan kuyuların açılış masrafları dâhildir) ve hâ
sıl olan bu kıymetten önceden indirim olarak 
kabul edilen veya edilebilen haral^lma, yıp
ranma, işe yaramaz hale gelme, tükenme veya 
kayıp paylarının tenzili suretiyle elde edilen 
miktardan ibarettir. 

MADDE 100. — İktisadi kıymet başka bir 
şahsa devredilirse, gelirin vergilendirilmesi ba
kımından, bu iktisadi kıymetin yeni sahibinin 
elindeki değeri : 

1. Bu devir yeniden teşkilâtlanmanın icabı 
olarak yapılmışsa, ilk sahibinin elinde iken haiz 
olduğu değ'erin aynıdır. 

2. Devir, yeniden teşkilâtlanmanın icabı de
ğilse, devralana mal olduğu kıymettir. 

Bölüm : 3 

İndirmeler 

MADDE 101. — Vergiye tâbi gelir ve ka
zançlarının hesabında, bir petrol hakkı sahibi, 
gayrisâfi gelirinden her vergi yılı için, kendi 
petrol ameliyeleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
masrafları indirebilir : 

1. Satmalman müstehlek maddelerin veya 
kendisine yapılan hizmetlerin maliyeti. 

2. İktisadi kıymetlerin harabolma, yıpran
ma veya işe yaramaz hale gelmesi karşılığı olan 
mâkul bir itfa payı. 

3. Tükenme payı. 
4. Şüpheli alacaklar ve petrol hakkı sahibi 

aleyhine açılan zarar ve ziyan dâvaları dolayı-
siyle uğranılan kayıplar da dâhil olmak üzere, 
kullanılan, istihsal veya imal edilen veya satı
lan malların hasarından, imhasından veya kay
bından mütevellit olup sigorta bedeli veya baş
ka bir suretle telâfi edilmemiş olan zararlar. 

5. Devlet hakları ve hisseleri ve iktisadi 
kıymetlerin kullanılmasından dolayı veya bu
nunla ilgili olarak başkalarına yapılan ödemeler. 

6. Arama masrafları, sondaj fer'î masraf
ları ve idari umumi masraflarla tesis masrafları, 

7. Borç faizleri. 
8. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan hiz

metler mukabilinde: 
a) Doğrudan doğruya bu şahıslar lehine 

tahakkuk eden veya ödenen, 
b) Sigorta, tekaüdiye veya diğer şekiller 
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kuyuların açılış masrafları dâhildir) ve hâsıl 
: olan bu 'kıymetten önceden indirim olarak ka-
I bul edilen veya edilebilen harap olma, yıpran-
I ma, işe yaramaz hale gelme, tükenme veya ka

yıp paylarının tenzili suretiyle elde edilen mik
tardan ibarettir. 

MADDE 99. — İktisadi kıymet başka bir 
şahsa devredilirse, gelirin vergilendirti'llmesi ba-
ki'mından, bu iktisadi kıymetin yeni sahibinin 
elindeki değeri: 

1. Devir satış suretiyle vukubulmuşsa, 
devralana mal olduğu kıymetten; 

2. Devir sair suretle vâki bulmuşsa, dev-
i redenin elinde iken haiz olduğu son kıymetten; 
j ibarettir. 

Bölüm : 3 

İndirimler 

MADDE 100. — Vengiye tâbi gelir ve ka
zançlarının hesabında bir petrol hakkı sahibi, 

j gayrisafi gelininden her vergilendirme dönemi 
j için, kendi petrol ameliyeleriyim ilgili olarak 

aşağıdaki masrafları indirebilir: 
1. 'Satmalman müsteh'leik maddelerin veya 

kendisine yapılan hizmetlerin maliyeti. 
2. İktisadi kıymetlerin harap olma, yıpran-

, ma veya işe yaraımaz hale gelmesi karşılığı olan 
I mâkul bir itfa payı. 

3. Tükenme payı. 
4. Şüpheli alacaklar ve petrol hakkı sahi-

| bi aleyhine açılan zarar ve ziyan dâvaları do-
layısiyle uğranılan kayıplar da dâhil olmak 
üzere, kullanılan, istihsal veya imal edilen ve-

I ya satılan malların hasarından, imhasından 
veya kaybından mütevellit olup sigorta bedeli 
veya başka bir suretle telâfi edilmemiş olan 
zararla?. * 

(Her türlü para cezaları ve vergi cezalariyle 
I petrol hakkı sahibinin suçlarından doğan taz

minatlar indirim olarak kabul edilmez. Akıd-
ı lerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminat

lar cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) 
5. Devlet hakları ve hisseleri. 
6. Arama masrafları, sondaj fer'î masraf

ları ve Türkiye'deki umumi idare masrafları 
ile tesis masrafları. 

I 7. Borç faizleri. 
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altında bu şahıslar menfaatine olmak üzere ta
hakkuk eden veya ödenen, mâkul hallerde ve 
mûtat olan ücretler veya ikramiyeler. 

9. Yıl içinde devredilen veya terkedilen ik
tisadi kıymetlerin henüz itfa edilmemiş bakiye 
kıymeti. 

10. Uygulanabilecek diğer kanunların ka
bul ettikleri indirimler. 

MADDE 102. — 
1. Harabolma, yıpranma veya işe ya

ramaz hale gelme paylan olarak yapı
lacak indirimler, iktisadi kıymetlerin, ilk 
inşa ve kuruluşlarında düşünülen hizmette, ik-
tisaden verimli bir şekilde kullanılabileceği tah
min edilen yıl sayısı esas alınarak hesaplanır. 

2. Petrol hakkı sahibi, bu tahmini iktisadi 
kıymetlere taallûk eden böyle bir indirim hu
susunda ilk beyannamesini vermeden önce ya
par. Bu tahmin kendisini bağlar, Maliye Ve
kili, yapılacak müracaat üzerine, bu tahminin 
yerine başka bir tahminin ikamesini kabul 
edebilir. 

MADDE 103. — 
1. Petrol hakkı sahibi, aşağıda derpiş edi

len ve maliyet esasına veya nispî esasa göre he
saplanan tükenme paylarından hangisi büyük 
ise onun indirimini istiyebilir. 

2. Petrol hakkı sahibi, tükenme payını, her 
vergi yılı için ve her münferit saha için ayrı ay
rı hesaplar. 

MADDE 104. — Tükenme payı maliyet esa
sı üzerinden şöyle hesaplanır : 

1. Petrol hakkı sahibinin iktisadi kıymet 
üzerindeki menfaatlerinin mecmuu değerinden: 

a) Petrol hakkı sahibine ait olup bu ik
tisadi kıymet üzerinde mevcut bulunan ve pet
rol istihsalinden gayrı maksatlara tahsis edil-

8. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan hiz
metler mukabilinde • 

a) Doğrudan dağruya bu şahıslar lehine 
tahakkuk eden veya ödenen, 

b) Sigorta, tekaüdiye veya diğer şekiller 
altında fcoı şahıslar menfaatine olmak üzere 
tahakkuk eden veya ödenen, 

Makul hadlerde ve mûtad olan ücretler ve
ya ikramiyeler, 

9. Yıl içinde devredilen veya terkedilen ik
tisadi kıymetlerin henüz itfa edilmemiş bakiye 
kıymeti. 

10. Başkalarına ait iktisadi kıymetlerin 
kullanılmasından dolayı veya bununla ilgili 
olarak yapılan ödemeler. 

11. Uygulanabilecek diğer kanunların ka
bul ettikleri indirimler. 

MADDE 101. — Hükümetin 102 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — 1. Petrol hakkı sahibi, aşa
ğıda derpiş edilen ve maliyet esasına veya nis
pî esasa göre hesaplanan tükenme paylarından 
hangisi 'büyük ise onun indirimini istiyebilir. 

2. Petrol hakkı sahibi, tükenme payını, her 
vergilendirme dönemi ve her münferit saha 
için ayrı ayrı hesaplar. 

MADDE 103. — Tükenme payı maliyet esa
sı üzerinden şöyle hesaplanır : 

1. Petrol hakkı sahibine ait ve tükenmeye 
mevzu olan iktisadi kıymetlerin mecmu değe
rinden : 

a) Bu iktisadi kıymetler meyanmda mev
cut ve petrol istihsalinden gayrı maksatlara 
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miş bulunan malların maliyetini veya kıyme
tini, 

b) Petrol hakkı sahibinin iktisadi kıymet 
üzerindeki menfaatlerinin petrol ameliyeleri so
na erdiği zamandaki bakiye kıymetini, 

İndirme suretiyle, tükenme itfasına tâbi tu
tulacak kıymet elde edilir. 

2. Tükenme itfasına tâbi tutulacak kıyme
tin vergi yılı başındaki miktarını, yer altında 
mevcut ve istihsali kabil petrol birimi sayısı ile 
bölmek suretiyle tükenme birimi tâyin olunur. 

3. Böylece tâyin olunan tükenme birimi, 
vergi yılı içinde, petrol hakkı sahibi tarafından 
•kendi petrol ameliyelerinde kullanılan veya yer 
altına iade olunanlar hariç tutulmak üzere, is
tihsal ve muhafaza edilen petrol birimi sayısı 
ile çarpılır. Elde edilen netice, tükenme payı
nı ifade eder. 

4. Petrol hakkı sahibi, her vergi yılı ba
şında, iktisadi kıymetin dâhilinde yer altında 
mevcut istihsali kabil petrol birimi sayısı hak
kındaki tahminini, nizamnamenin tesbidettiği 
ölçüde ve tarzda yeniden gözden geçirebilir. 

MADDE 105. — 
1. Tükenme payı, nispî esas üzerinden şöy

le hesaplanır : 
a) Petrol hakkı sahibi tarafından kendi 

petrol ameliyatında kullanılan veya yer altın
da iade olunanlar hariç tutulmak üzere, istih
sal ve muhafaza edilen petrol birimi sayısı !ku-s 
yubaşı piyasa kıymeti ile çarpılır. Bulunan mik-
dar gayrisâfi gelirdir. 

b) Gayrisâfi gelirden, petrol hakkı sahibi 
tarafından, vergi yılı için, devlete ödenmiş ve
ya ödenecek devlet haklariyle devlet hissele
ri indirilir. 

c) Geri kalan gayrisâfi gelirin % 27,5 i 
tükenme payıdır. 

2. Nispî esas üzerinden hesaplanan tüken
me payı, petrol hakkı sahibinin gayrisâfi geli
rinden, tükenme payı indirimi hariç olmak üze
re, tenziline salahiyetli olduğu bütün indirim
leri yaptıktan sonra kalan safi gelirin % 50 
sinden fazla olamaz. ' 

| Muvakkat E. 

tahsis edilmiş bulunan malların maliyetini veya 
I kıymetini, 
I b) Tükenmeye mevzu olan iktisadi kıymet-
j lerin petrol ameliyeleri sona erdiği zamandaki 
i bakiye kıymetini, 
j İndirme suretiyle tükenme payı hesabına 
| esas tutulacak kıymet elde edilir. 

2. Tükenme payı hesabına esas tutulacak 
kıymetin vergilendirme dönemi başındaki mik
tarını, yer altında mevcut ve istihsali kabil pet-

İ rol birimi sayısına bölmek suretiyle tükenme 
; birimi tâyin olunur. 
| 3. Böylece tâyin olunan tükenme birimi, 
• vergilendirme dönemi içinde, petrol hakkı sa-
! hibi tarafından kendi petrol ameliyelerinde kul

lanılan veya yer altına iade olunanlar hariç tutul-
| mak üzere, istihsal edilen petrol birimi sayısı 
j ile çarpılır. Elde edilen netice, tükenme payı-
j nı ifade eder. 
j 4. Petrol hakkı sahibi, her vergilendirme 
! dönemi başında, tükenme payına mevzu olan 
| iktisadi kıymetlerin taallûk ettiği petrollü ara-
j zide mevcut istihsali kabil petrol birimi sayısı 

hakkındaki tahminini, nizamnamenin tesbit et
tiği ölçüde ve tarzda yeniden gözden geçirebi-

! lir. 

I MADDE 104. — 1. Tükenme payı, nispî esas 
üzerinden şöyle hesaplanır : 

a) Petrol hakkı sahibi tarafından kendi 
petrol ameliyatında kullanılan veya yer altına 

j iade olunanlar hariç tutulmak üzere, istihsal 
| edilen petrol birimi sayısı kuyubaşı ortalama 
I piyasa fiyatı ile çarpılır. Bulunan miktar tü

kenme payı bakımından gayrisâfi gelir itibar 
olunur. 

b) Bu gayrisâfi gelirden, petrol hakkı sa
hibi tarafından, vergilendirme dönemi için, Dev-

I lete ödemiş veya ödenecek Devlet hakları ile 
Devlet hisseleri indirilir. 

c) Geri kalan miktarın % 27,5 u tükenme 
payıdır. 

2. Nispî esas üzerinden hesaplanan tüeknme 
payı, petrol hakkı sahibinin gayrisâfi gelirinden, 
tükenme payı indirimi hariç olmak üzere, tenzi
line salahiyetli olduğu bütün indirimleri yaptık
tan sonra - kalan safî gelirin % 50 sinden fazla 

1 olamaz. 
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MADDE 106. — 
1. Petrol hakkı sahibi, aşağıdaki masraf 

gruplarından her hangi birini veya hepsini, 
masrafların yapıldıkları veya ödendikleri ver
gi yılma ait gayrisâfi gelirinden masraf ola
rak indirmek veya bu masraf gruplarından 
her hangi birini veya hepsini sermaye hesabı
na olarak aktifleştirmek hususunda muhtardır. 

a) Arama masrafları, 
b) Sondaj fer'î masrafları, 
c) Ticari miktarda petrol verimi olmıyan 

kuyuların açılma maliyeti. 
2. a) Petrol hakkı sahibi, yukarıki mas

raf gruplarından her biri için, gayrisâfi geli
rinden indirmek veya sermaye hesabına almak 
hususundaki seçim hakkını ilk Gelir Vergisi be
yannamesini verirken kullanır. 

b) Petrol hakkı sahibinin bu suretle yap
tığı seçim kendisini bağlar. Ancak Maliye Ve
kili, müracaat üzerine, yeni bir seçimin yapıl
masına müsaade edebilir. 

3. Sermaye hesabına alınarak aktifleştiril-
miş o^an arama masrafları sadece tükenme pa
yı indirimi yoliyle itfa edilir. 

4. Sermaye hesabına alınmış bulunan son
daj fer'î masraflariyle petrol vermiyen kuyu
ların açma masraflarından : 

a) iktisadi kıymetin maliyeti ile bu ikti
sadi kıymetin elde edilmesi ve üzerindeki tesi
satın kurulması ile ilgili masraflar, amortisman 
yoliyle, 

b) Bütün diğer masraflar, sadece tükenme 
payı incirimi yoliyle itfa edilir. 

MADDE 107. — 
1. Bir petrol hakkı sahibinin bir vergi yılı 

içinde mâruz kaldığı safi zarar, mmaakıp on 
vergi yılı devresi içindeki her hangi bii- yıla ve
ya bütün yıllara devredilebilir. 

2. Bir vergi yılı içinde ,daha önceki on ver
gi yılının birinden veya daha fazlasından devren 
gelen safi zarar, kanunun kabul ettiği bütün 
indirimlerin tenzilinden sonra kalan gelirden 
düşülür. 

3. Devredilen safi zararın tenzilinden son
ra kalan gelir, o vergi yılı için, safi geliri teş
kil eder. 

4. İndirimden sonra safi gelir kalmazsa, 

7 0 -
I [Muvakkat E. 

MADDE 105. — 1. Petrol hakkı sahibi, 
aşağıdaki masraf gruplarından her hangi birini 
veya hepsini, masrafların yapıldıkları veya öden
dikleri vergilendirme dönemine ait gayrisâfi ge
lirinden masraf olarak indirmek veya bu masraf 
gruplarından her hangi birini veya hepsini ser
maye hesabına alarak aktifleştirmek hususunda 
muhtardır. 

a) Arama masrafları. 
b) Sondaj fer'î masrafları. 
c) Ticari miktarda petrol verimi olmıyan 

kuyuların açılma maliyeti. 
2. a) Petrol hakkı sahibi, yukarıki masraf 

gruplarından her biri için; gayrisâfi gelirinden 
indirmek veya sermaye hesabına almak hususun
daki tercih hakkını ilk vergi beyannamesini ve
rirken kullanır. 

b) Petrol hakkı sahibinin bu suretle yaptığı 
tercih kendisini bağlar. Ancak Maliye Vekili, 
müracaat üzerine, yeni bir tercihin yapılmasına 
müsaade edebilir. 

3. Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilmiş 
olan arama masrafları sadece tükenme payı in
dirimi yolu ile itfa edilir. 

4. Sermaye hesabına dinmiş bulunan son
daj fer'î masrafları ile petrol vermiyen kuyula
rın açma masraflarından : 

a) İktisadi kıymetin maliyeti ile bu iktisadi 
kıymetin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın 
kurulması ile ilgili masraflar, amortisman yolu 
ile; 

b) Bütün dİR-er masraflar, sadece tükenme 
payı indirimi yolu ile itfa edilir. 

MADDE 106. — On yıldan fazla devredil
memek şartiyle, geçen yılların malî blânçoları-
na göre tahassui eden zararlar, mütaakıp her 
hangi bir yıla veya yıllara devredilebilir. 

( S. Sayısı : 10C ) 



Hü. 

safı zararın safi gelirle karşılanamıyan kısmı, 
safi zarar olarak mütaakıp yıllara devredilir. 

5. Her hangi bir vergi yılından devren ge
len safi zarar, mütaakıp ilk vergi yılında, bu 
şekilde devren gelen safi zararların ten?.il edi
lebileceği bir gelir mevcutsa ,gelirin müsaadesi 
nispetinde indirilir. 

>6. Bir vergi yılı içinde mâruz kalman safi 
zarar ,mütaakıp on yıldan fazlasına devredile
mez. 

Bölüm : 4 

Müşterek ve Mütaaddit Vergi Sorumluluğu 

MADDE 108. — 
1. Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol 

ameliyatı olan ve bütün bir vergi yılı boyunca 
biri diğerinin hisse senetlerinin % 90 ma veya 
daha fazlasına sahip olmak suretiyle aralarında 
iştirak tesis etmiş bulunan iki veya daha fazla 
petrol hakkı sahibi, her hangi bir yıl için, ayrı 
ayrı vergiye tâbi olacak yerde, isterlerse, ver
gi matrahını teşkil edecek müşterek safi bir ge
lire varmak üzere, gelirlerini ve zararlarını bir
leştirebilirler. 

2. Gelirlerin ve zararların bu şekilde birleş
tirilmesi neticesi safi bir zarar kalırsa bu zarar, 
gelecek yıllara devredilen safi zararlara tatbik 
olunan muameleye tâbi tutulur. 

MADDE 109. — 
1. 72 nci maddeye göre birleştirilmiş pet

rol ameliyatına iştirak eden petrol hakkı sa
hipleri müttefikan istedikleri takdirde, gelirin 
vergilendirilmesi ıbaikıımıından, bu birleştirilmiş 
ameliyat, vergiye tâbi ayrı bir hükmi şahıs gibi 
muamele görür. 

2. Birleştirilmiş petrol ameliyatına iştirak 
eden petrol hakkı sahipleri arasında böyle bir 
ittifak teeıssüs edemediği takdirde, heım petrol 
hakkı sahibi, gelirin vergilendirilınıesi bakımlın
dan, münferiden ve her biri kendi hesabında, faa
liyette bulunuyormuş gibi telâkki edilir ve ken
di faaliyetine isabet eden gelir ve tâbi olacağı 
indirimler, birleştirilmiş petrol ameliyatının 
gelir ve indirimlerinden, petrol hakkı sahibinin 
bu ameliyatta'ki hissesi nispetinde tefrik edilen 
kısımlardan ibarettir. 

Muvakkat E. 

Bölüm : 4. 

Müşterek ve mütaaddit vergi sorumluluğu 

\ MADDE 107. — Esas faaliyetleri bu kanu
na göre petrol ameliyatı olan ve bütün b'ir ver-

I gilendirme dönemi boyunca biri diğerinin his-
i se senetlerinin % 90 nına veya daha fazlasına 
' sahip olmak suretiyle aralarında iştirak tesis 
I etmiş bulunan iki veya daha fazla petrol hakkı 
! sahibi, ayrı ayrı vergiye tâbi olacak yerde, ister-
j lerse, kâr ve zararlarını birleştirerek bir vergi 
j beyannamesi ile bildirebilirler. Ancak birleşme

den evvelki iki vergilendirme dönemine ait za-
zarlar mütaakıp yılların müşterek gelirinden 

| indirilebilir. 

MADDE 108. — 1. 70 nci maddeye göre 
birleştirilmiş petrol ameliyatına iştirak eden 
petrol hakkı sahipleri müttefikan istedikleri 
takdirde, gelirin vergilendirilmesi bakımından, 
bu birleştirilmiş ameliyat, vergiye tâbi ayrı bir 
hükmi şahıs gibi muamele görür. 

2. Birleştirilmiş petrol ameliyatına iştirak 
eden petrol hakkı sahipleri arasında böyle bir 
ittifak teessüs edemediği takdirde, her petrol 
hakkı sahibi, gelirin vergilendirilmesi bakı
mından, münferiden ve her biri kendi hesabı
na faaliyette bulunuyormuş gibi telâkki edilir 
ve kendi faaliyetine isabet eden gelir ve tâbi 
olacağı indirimler, birleştirilmiş petrol ameli
yatının gelir ve indirimlerinden, petrol hakkı 
sahibinin bu ameliyattaki hissesi nispetinde 
tefrik edilen kısımlardan ibarettir. 
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Bölüm : 5 

Gelir üzerinden alman vergiler 

•MADDE 110. — Petrol hakki sahibi, her 
vergi yılı için, geliri ve kazançları! üzerinden 
aşağıdaki vergilere tâbidir : 

1. (îlelir veya kazançları üzerinden : 
a) 'Safi gelir üzerinden, yürürlükte olan 

kanunlar veya bunların tadilâtı veya bunlar 
yerine kaim olacak kanunlara göre alınacak 
miktar ile, 

b) Vergilerine mahsuben tevkif yolu ile 
hissedarlar namına gelirleri üzerinden öden
mesi gereken miktarım, 

Mecmuuna tekabül eden bir «normal vergi». 
2. Petrol ameliyatına tahsis ettiği serma

yesini ve kârlarını sermaye hesabına aılmak su
retiyle yaptığı sermaye ilâvelerin itfa ettikten 
sonra, gelir veya kazançları üzerinden, safi ge
lirin % 50 sinden, kendisi tarafından o yııl için 
Devlete ödenmiş veya ödenecek normal vergi, 
ücretler, Devlet hakları ve Devlet hisseleri çık
tıktan sonra kalan kısım kadar bir «munzam 
vergi». 

3. Bir petrol hakkı sahibi, her hangi bir 
vergi yılı için Türkiye'de yaptığı petrol ameli
yatı dolayiısiyle o yııl için birinci ve ikinci fık
ralara göre ödediği veya ödiyeceği vergilerle 
ücretler, Devlet hakları ve hisselerinin mec
muu, aynı yıl safi gelirinin % 50 sini aşamaz. 
Ancak ücretler, Devlet hakları ve hisseleri safi 
gelirin % 50 sini aşmış olsa dahi ödenir. 

IMADDDE 111. —Safi gelir. 
1. Normal vergi bakımlından, hir petrol 

ameliyatının gayrisâfi gelirinden, petrol hakkı 
sahibinin tatbika yetkili olduğu bütün indirim
leri düşmek suretiyle, 

2. .Munzam vergi 'bakımımdan, gayrisâfi 
gelirden, petrol hakkı sahibinin Devlete ödedi
ği ve ödeyieeği Devlet hakkı ile Devlet hissesi 
hariç olmak üzere, tatbikma yetkili olduğu bü
tün indirimleri düşmek suretiyle, tâyin ve tesbit 
olunur. 

ıMuvakkat E. 

Bölüm : 5 

Gelir üzerinden alınan vergiler 

MADDE 109. — Petrol hakkı sahibi, her ver
gilendirme dönemi için, gflirleri ve kazançları 
üzerinden aşağıdaki vergilere tâbidir. 

1. a) Safi gelir üzerinden, yürürlükts 
olan kanunlar veya bunların tadilâtı veya bun
lar yerine kaim olacak kanunlara göre alına
cak mikatr ile, 

b) Vergilerine mahsuben tevkif yolu ile 
hissedarlar namına gelirleri üzerinden ödenmesi 
gereken miktarın, mecmuuna tekabül eden bir 
«normal vergi». 

2. Petrol ameliyatına tahsis ettiği serma
yesinin ve kârlarını sermaye hesabına almak 
suretiyle yaptığı sermaye ilâvelerini itfa ettik
ten sonra, gelir veya kazançları üzerinden, sa
fi gelirin % 50 sinden, kendisi tarafından dö
nem için Devlete ödenmiş veya ödenecek nor
mal vergi, diğer vasıtasız vergiler, harçlar, Dev
let haklan ve Devlet hisseleri çıktıktan sonra 
kalan kısım kndnr bir «munzam vergi» 

3. Petrol hakkı sahibinin safi gelir ve ka
zançları üzerinden yukarı ki fıkralarda yazıh 
vergiler dışında ayrıca Gelir ve Kurumlar Ver
gisi alınmaz. 

MADDE 110. — Hükümetin 111 nci madde-
i aynen kabul edilmiştir. 
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Bölüm : 6. 

Vergi sınırı 

MADDE 112. — I 
1. Ameliyatına tahsis ettiği sermayesini ve I 

kârlarını sermaye hesabına almak suretiyle yap- j 
tığı sermaye ilâvelerini itfa etmiş bulunan bir j 
petrol hakkı sahibi, her hangi bir vergi yılı j 
için Türkiye'de yaptığı petrol ameliyatı dola-
yısiyle, normal vergiye, munzam vergiye, vasi- j 
tali vergilere, ücretlere, Devlet haklariyle Dev- | 
let hissesine tâbi tutulur ve fakat, j 

a) Diğer her hangi vasıtasız vergi ve resim- i 
lere, j 

b) Bu kanunun, mükellefiyet mevcut olma
dığına sarahaten işaret ettiği vasıtalı veya va- ı 
sıtasız her türlü vergi ve resimlere tâbi tutul- ! 
maz. j 

2. Ameliyatına tahsis ettiği sermayesini ve I 
kârlarını sermaye hesabına almak suretiyle i 
yaptığı sermaye ilâvelerini itfa etmemiş bulu- j 
nan bir petrol hakkı sahibi, her hangi bir yer- I 
gi yılı için Türkiye'de yaptığı petrol ameliyatı 
dolayısiyle, bu kanunun, vergi mükellefiyetinin | 
mevcut olmadığı veya petrol hakkı sahibi tara
fından tediye edileceğini tasrih etmediği husus
lar hariç olmak üzere, ücretler, Devlet hakla
riyle, Devlet hissesi dâhil vasıtalı veya vasıtasız 
her türlü vergi ve resimlere tâbidir. 

3. Bir petrol hakkı sahibi, petrollü arazi
den ihraç ve orada muvakkaten depo ettiği pet
rol için bu kanun gereğince ödenmiş veya öde
necek ücretler, Devlet hakları, ve Devlet hissesi j 
hariç olmak üzere, petrol üzerine müesses vasi- i 
tali veya vasıtasız hiçbir vergi, resim ve ücret- J 
lere tâbi değildir. Petrol mahsulleri bu hüküm- j 
den müstesnadır. I 

YEDtNCÎ KISIM i 

İthalât, ihracat ve transferler | 

Bölüm : 1. I 

İthalât ve ihracat j 

MADDE 113. — | 
1. Bir petrol hakkı sahibi, bizzat veya bir 

mümessili vasıtasiyle, Türkiye'ye kendi petrol 

Muvakkat E. 

Bölüm : 6 

Vergi sının 

MADDE 111. — Bir petrol hakkı sahibi, 
Türkiye'de yaptığı petrol ameliyeleri dolayısiy
le, Devlet hakkına, Devlet hissesine ,bu kanu
nun 110 ncu maddesindeki hükümlerle derpiş 
olunan vergilere ,sair vasıtalı ve vasıtasız ver
gi, resim ve harçlara tâbi tutulmakla beraber, 
kendisi için, diğer mükellefiyet zümrelerine na
zaran farklı mükellefiyetler ihdas eden veya bu 
kanunda mükellefiyet mevcut olmadığına sara
haten işaret edilen vasıtalı, vasıtasız hiçbir ver
gi, resim veya harç ile teklif olunamaz. 

2. Bir petrol hakkı sahibi, petrollü arazi
den ihraç ve orada muvakkaten depo ettiği 
petrol için bu kanun gereğince ödenmiş veya 
ödenecek Devlet hakları, Devlet hisseleri hariç 
olmak üzere petrol üzerine müesses vasıtalı hiç
bir vergi, resim veya harca tâbi değildir. Petrol 
mahsulleri bu hükümden müstesnadır. 

YEDİNCİ KISIM 

İthalât, ihracat ve transferler 

Bölüm : 1 

İthalât ve ihracat 

MADDE 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi, 
bizzat veya bir mümessili vasıtasiyle, Türkiye'
ye kendi petrol ameliyatı için lüzumlu istihlâk 
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ameliyatı için lüzumlu müstehlek maddeler 
dışındaki bütün malzemeyi bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 15 sene müddetle 
gümrük veya diğer ithal vergi ve resimlerin
den muaf olarak ithal eder. Muafiyet kısmen 
veya tamamen îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
uzatılabilir. 

2. Bu gibi malzemenin haiz olduğu vergi 
ve resimlerden muafiyet, bu malzemenin itha
lâtı yapan bir petrol hakkı sahibinden diğer bir 
petrol hakkı sahibine devri halinde de devam 
eder. 

3. ithal vergi ve resimlerinden muaf ola
rak: ithal edilmiş bulunan malzeme bir petrol 
hakkı sahibinden petrol hakkı sahibi olmıyan 
başka bir şahsa devredildiği takdirde, devir ta
rihinde cari olan tarife ve şartlar dâhilinde 
vergi ve resimlere tâbi tutulur. 

MADDE 114. — Malzemenin 95 nei madde
de derpiş edildiği şekilde Petrol Dairesince 
satmalmma hali müstesna, bir petrol hakkı sa
hibi ithal etmiş bulunduğu malzemeden müs
tehlek maddeler dışında kanunlarını, ihraç ver
gi ve resimlerden muaf olarak ihraç edebilir. 

MADDE 115. — 13 ncü madde uyarınca 
Türkiye 'de tasfiyesi veya satılması istenebilecek 
petrol ve petrol mahsulleri hariç olmak üzere, 
bir petrol ha'kkı sahibi, petrol ve petrol mah
sullerini her türlü ihraç vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ihraç edebilir. 

Bölüm : 2. 

Transferler 

MADDE 116. — 
1. Bir petrol hakkı sahibi, müracaati üze

rine, kendi ithal ettiği sermayeyi harice transfer 
edebilir. 

2. Sermaye, gerek petrol hakkı sahibi tara
fından bizzat, gerekse başkası tarafından pet
rol hakkı sahibine avans, ikraz, hissesinden 
mubayaa veya diğer suretlerle temin edilmiş 
olan ve petrol ameliyatında kullanılan para, 
malzeme ve eşyayı ihtiva eder. 

3. Sermayenin kıymeti, nizamnameye uy
gun olarak, ithal zamanında cari resmî kambi-

Muvakkat E. 

maddeleri dışındaki bütün malzemeyi bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 sene müd
detle gümrük veya diğer ithal vergi ve resim
lerinden muaf olarak ithal eder. Muafiyet kıs
men veya tamamen İcra Vekilleri Heyeti kara
riyle uzatılabilir. 

2. Bu gibi malz'emenin haiz olduğu vergi 
ve resimlerden muafiyet, bu malzemenin ithalâ
tı yapan bir petrol hakkı sahibinden diğer bir 
petrol hakkı sahibine devri halinde de devam 
eder. 

3. İthal vergi ve resimlerinden muaf ola
rak ithal edilmiş bulunan malzeme bir petrol 
hakkı sahibinden petrol hakkı sahibi olmıyan 
başka bir şahsa devir edildiği takdirde, devir 
tarihinde cari olan tarife ve şartlar dâhilinde 
vergi ve resimlere tâbi tutulur. 

MADDE 113. — Malzemenin 94 ncü madde
de derpiş edildiği şekilde Petrol Dairesince sa
tmalmma hali müstesna bir petrol hakkı sahibi, 
ithal etmiş bulunduğu malzemeden istihlâk mad
deleri dışında kalanlarını, ihraç vergi ve resim
lerinden muaf olarak ihracedebilir. 

MADDE 114. — 13 ncü madde mucibince 
Türkiye'de tasfiyesi veya satılması istenebile
cek petrol ve petrol mahsulleri hariç olmak 
üzere, bir petrol hakkı sahibi, petrol ve petrol 
mahsullerini her türlü ihraç vergi ve resimle
rinden muaf olarak ihracedebilir. 

Bölüm : 2 

Transferler 

MADDE 115. — 1. Bir petrol hakkı sahibi, 
müracaatı üzerine, kendi ithal ettiği sermaye
den bakiye kalan kısmı harice transfer edebilir. 

2. Bu kanunun tatbikatı bakımından ithal 
olunan sermaye tâbiri aşağıda gösterilen kıy
metlerin mecmuunu ifade eder. 

Bir petrol hakkı sahilbinin petrol ameliyatını 
verimli ibir şekilde kurması, tevsi etmesi veya 
yeniden faaliyete geçirmesi için (hariçten ithal 
edilen : 

ta) Yabancı para şeklindeki sermaye; 
b) Makine, teçhizat, aletler ve fou mahi-
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yo rayici üzerinden, menşe memleket parası ile 
takdir ve tesbit olunur. 

MADDE 117. — Bir petrol hakkı sahibi, mü
racaatı üzerine: 

1. Petrol ameliyatından elde ettiği ve ver
gi beyannamesinde bildirdiği safi kurum ka
zancından vergiler düşüldükten sonra bakiye ka
lan kısmı; 

2. Petrol ameliyatı için kendisine ikraz, 
avans ve sair suretlerle verilmiş bulunan para, 
menfaat veya eşya için ödenecek faiz, temettü 
gibi tediyesi icabeden meblâğları, 

Harice transfer edebilir. 

MADDE 118. — Yukarıdaki maddelere göre, 
harice transfer edilebilecek miktarların transferi 
için nizamnameye uygun olarak yapılacak mü
racaat üzerine, Maliye Vekâleti, gerekli müsa
adeyi verir. 

MADDE 119. — 5821 ve 5583 sayılı kanun
larla, Türk parasının kıymetini koruma hakkın
daki 13 sayılı karar, bunların tadilleri ve bun
ların yerine kaim olacak kanunların hükümleri, 
petrol hakkı sahipleri hakkında, yukarıki hüküm
lere uygun düştüğü nispette tatbik olunur. 

Muvakkat E. 

yetteki mallar, makine aksamı, yedek parça
ları ve malzeme, Petrol Dairesinin kabul edece
ği sair lüzumlu mallar; 

c) Lisanslar, patent hakları ve alâmeti fa
rika gilbi fikrî haklar ve hizmetler, 

d) Yeniden yatırılmak suretiyle sermaye
ye kalbedilen kârlar (bu kârlar vergi beyanna
melerinde gösterilen safi kurum kazancından 
vergiler düştükten sonra kaılan kârlardır). 

3. Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde 
ithal edilen sermayenin kıymeti ve ihraç veya 
transferi istenen mallanıl ikinci fıkra hüküm
lerine göre ithaline müsaade edilen mal ve 
kıymetler olup olmadığı Petrol Dairesince tak
dir olunur. 

Kıymet takdiri, hem menşe memleket para-
siyle, hem de ithal zamanında cari resmî kam
biyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

'MADDE 116."— Bir petrol hakkı sahibi, mü
racaatı üzerine : 

1, Petrol ameliyatından elde ettiği ve ver
gi beyannamesinde bildirdiği safi kurum ka
zancından vergiler düşüldükten sonra bakiye 
kalan kısmı; 

2. 'Petrol ameliyatı için kendisine memle
ket dışmdan ikraz, avans ve sair suretlerle ve
rilmiş »bulunan para, menfaat veya eşya için 
tediyesi icalbeden faiz ve 'kira ıgifoi meblâğları; 

Harice transfer edebilir. 

MADDE 117 — Hükümetin 118 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118. — 5583 ve 6224 sayılı kanun
larla, Türk Parasının Kıymetini Koruma hak
kındaki 13 sayılı Karar, bunların tadilleri ve 
bunların yerine kaim olacak kanunların hüküm
leri, petrol hakkı sahipleri hakkında, yukarıki 
hükümlere uygun düştüğü nispette tatbik olu
nur. 
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SEKİZİNCİ KISIM SEKlZtNCl KISIM 

Hususi hükümler j Hususi Hükümeler 

Bölüm : 1 I 
! 

Tabancı personel ve personel yetiştirme j 

MADDE 120. — j 
1. Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameli- \ 

yatının ifası için kendisine lüzumlu olabilecek \ 
yabancı idari ve meslekî personelle mütehassıs j 
işçileri Türkiye'de istihdamına Petrol Dairesince ; 
müsaade edilebilir. j 

2. 1 nci fıkra mucibince verilen müsaadelere • 
ve bunlara müsteniden çalışan yabancılara ve , 
petrol hakkı sahiplerine 2007 numaralı Kanun i 
hükümleri tatbik edilmez. i 

MADDE 121. — j 
1. Petrol hakkı sahipleri, İSO nci madde mu- ! 

eibince istihdam ettikleri ecnebi şahısların onda 
birinden aşağı adette olmamak üzere Türk va- ; 
tandaşlarmm petrol ameliyatının her safhasında 
ihtisas kazanmaları için yabancı memleketlerin | 
ilmî veya meslekî müessese ve işletmelerinde eği- I 
tim ve staj görmelerini, masraflarını deruhde ' 
ederek sağlarlar. j 

2. ihtisas yapacak kimseleri ve bunların ! 
gönderileceği yerleri petrol hakkı sahibiyle pet- \ 
rol dairesi birlikte tespit eder. j 

Bölüm : 2 

Devletin yapacağı petrol ameliyatı j 

Bölüm : 1. 

Yabancı personel ve personel yetiştirme 

\ MADDE 119. — Bir petrol hakkı sahibinin, 
petrol ameliyatının ifası için kendisine lüzum
lu olabilecek yabancı idare ve meslekî personel
le mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına, 
Vekilin tasvibiyle petrol dairesince müsaade 

! edilebilir. 
i 

• 2. Birinci fıkra mucibince verilen müsaa
delere ve bunlara müsteniden çalışan yabancı-

; lara ve petrol hakkı sahiplerine 2007 numaralı 
I Kanun hükümleri tatbik edilmez. 
| MADDE 120. — 1. Petrol hakkı sahipleri, 119 
| ncu madde mucibince istihdam ettikleri ecnebi 

şahıslar adedinin % 15 inden aşağı adedde ol-
; mamak üzere Türk vatandaşlarının petrol ame

liyatının her safhasında ihtisas kazanmaları için 
yabancı memleketlerin ilmî veya meslekî mües-

I sese ve işletmelerinde eğitim ve satj görmeleri-
' ni, masraflarını deruhde ederek sağlarlar. 
j 2. İhtisas yapacak kimseleri ve bunların 
! gönderileceği yerleri petrol hakkı sahibiyle pet-
I rol dairesi birlikte tesbit eder. 

Bölüm : 2 

Devletin yapacağı petrol ameliyatı 

MADDE 121. — 1. Halen Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından yapılmakta olan 
petrol ameliyatından jeolojik istikşaf dışında 
kalanları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 150 gün içinde Hükümet tarafından bu 
maksatla kurulacak bir hükmi şahsa devrolunur. 

2. Bu suretle kurulan hükmî şahıs, bu ka
nun muvacehesinde diğer hükmi şahıslarla aynı 
haklara sahip ve mükellefiyetlere tâbidir. 

3. Bu hükmi şahıs, başlamış olduğu ve hüs
nüniyetle devam ettirdiği arama sondajları sahası 
için arama ruhsatnamesi, keşif yapmış olduğu sa
halar için işletme ruhsatnamesi talebederse, bu 
talep, aynı sahalar için yapılmış olan diğer mü
racaatlara tercih olunur. 

MADDE 122. — i 
1. Halen Maden Tetkik ve Arama Ensti- ! 

tüsü tarafından yapılmakta olan petrol ameli- ; 
yatı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti- i 
baren 150 gün içinde Hükümet tarafından bu j 
maksatla kurulacak bir hükmi şahsa devrolu- ] 
nur. j 

2. Bu suretle kurulan hükmi şahıs, bu ka- j 
nun muvacehesinde diğer hükmi şahıslarla aynı j 
haklara sahip ve mükellefiyetlere tâbidir. i 

3. Bu hükmi şahıs, başlamış olduğu ve hüs- j 
nüniyetle devam ettirdiği arama sondajları sa- j 
hası için arama ruhsatnamesi, keşif yapmış ol- | 
duğu sahalar için işletme ruhsatnamesi talep 
ederse, bu talep, aynı sahalar için yapılmış olan 
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diğer müracaatlara tercih olunur. 

4. Ancak bilâhara teşekkül edecek bu ma
hiyetteki kurumlar 3 ncü fıkradaki tercih hak
larına sahip olmaksızın 2 nci fıkra hükümlerine 
tâbi olurlar. 

MADDE 123. — M. T. A. Enstitüsünün faa
liyetlerine dâhil bulunan jeolojik .harita, jeolo
jik ve jeofizik etüdler, petrol mühendisliği ve
ya petrol kimyası, petrol tahlil işleri ve ben
zeri faaliyetlerden petrol ameliyatı fonksiyon
larının mütemmim cüzülerini teşkil edenler hari
cinde kalan kısımlar, enstitüde ipka olunacak 
ve petrol ameliyatı yapmak üzere kurulacak 
hükmi şahsa devredilmiyecektir. 

Bölüm : 3 

Mücbir sebepler 

MADDE 124. — Tabiî âfetler, harb, isyan ve 
bunlar gibi diğer mücbir sebepler petrol ameli
yatına tesirleri nispetinde petrol hakkı sahibi
nin hak ve vecibelerini talik eder ve bu hak ve 
vecibelerinde tâbi olduğu müddetler mücbir se
bebin devamı müddetine müsavi miktarda uza
tılır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezai Hükümler 

MADDE 125 — 
1. Bu kanunun menettiği bir fiilin faili, fiil 

diğer kanunlara göre daha ağır cezayı istilzam 
ettirmiyorsa »salahiyetli mahkeme tarafından 
bu fasıl hükümlerine göre cezalandırılır. 

2. Bu kanunun menettiği bir fiilin failinin 
bu fasıl hükümlerine göre cezalandırılması pet
rol hakkı sahibine bu kanunun diğer hükümle
rinin tatbdkma mâni teşkil etmez. 

MADDE 126. — 
1. Müsaade istihsal etmeden jeolojik istik

şaf yapan bir şahıs 1 000 liraya kadar hafif pa
ra cezasına çarptırılır. 

2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna- I 
mesi veya belge almaksızın jeolojik istakşaftan 
gayrı petrol ameliyatı yapanlar, 3 000 liraya | 

( S . Sayiî 
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4. Ancak bilâhara teşekkül edecek bu mahi
yetteki kurumlar 3 ncü fıkradaki tercih haklarına 
sahip olmaksızın 2 nci fıkra hükümlerine tâbi 
olurlar. 

Bölüm : 3 

Mücbir sebepler 

MADDE 122. — Tabiî âfetler, harb, isyan 
ve diğer mücbir sebepler petrol ameliyatına te
sirleri nispetinde petrol hakkı sahibinin hak ve 
vecibelerini talik eder ve bu hak ve vecibelerinde 
tâbi olduğu müddetler mücbir sebebin devamı 
müddetine müsavi miktarda uzatılır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezai hükümler 

MADDE 123. — 1. Bu kanuna göre memnu 
sayılan fiil, daha ağır cezayı istilzam etmediği 
takdirde, bu kısım hükümlerine göre cezalan
dırılır. 

2. Bu kısım hükümlerinin tatbiki, petrol 
hakkı sahibi hakkında bu kanunun diğer hü
kümlerinin tatbikına mâni teşkil etmez. 

MADDE 124. — 1. Müsaade istihasl etme
den jeolojik istikşaf yapanlar 100 liradan 1 000 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
r ı l ^ 

2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan 
gayrı petrol ameliyatı yapanlar, 500 liradan 
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kadar ağır para cezası veya altı aya kadar ha
pis veya her ikisi ile tecziye olunurlar. 

3. Arızi olarak satıh jeolojisi yapmak bu 
maddeye göre tecziyeyi gerektirmez. 

MADDE 127. — 
1. israf veya tehlikeli fiil yapanlara, bu 

israf veya fiili tesbit olunacak bir müddet zar
fında durdurması için Petrol Dairesi tarafın
dan emir verilir. Bu müddetin inkızasinda is
raf veya fiil devam ederse, devam ettiği her 
gün için failleri 125 lira ağır para oezasiyle tec
ziye 'olunur. 

2. îsraf veya tehlikeli fiilden dolayı ehem
miyetli ve tamiri kabil olmıyan bir hasar mey
dana gelmişse, faillerine israf veya tehlikeli fi
ilin devam ettiği her gün için 500 lira ağır pa
ra cezası veya altı aya kadar hapis cezası veya 
bu cezaların her ikisi birden verilir. 

MADDE 128. — Bu kanunun verdiği bir 
hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifa
sına bilerek ve meşru mazereti olmaksızın mü
dahale eden veya mâni olan bir şahıs, 500 lira 
hafif para cezası veya bir aya kadar hafif ha
pis veya bu cezaların her ikisiyle birden ceza
landırılır. 

MADDE 129. — Bu kanuna göre yapılan 
müracaatlarda ve muamelelerde bilervk hilafı 
hakikat beyanda bulunan bir şahıs, 2 000 lira 
ağır para cezasiyle veya altı aya kadar hapis 
cezası ile yahut bu cezaların her ikisi ile bir
den cezalandırılır. 

MADDE 130. — Bir şahıs bu kanun hüküm
lerinden her hangi birini ihlâl eder ve bu fiilin 
cezası da bu fasılda sarahaten belirtilmemiş bu
lunursa bu şahsa 500 lira hafif para cezası ve
rilir. 

[Muvakkat E. 

3 000 liraya kadar ağır para cezası veya bir 
aydan altı aya kadar hapis veya her ikisi ile 
birlikte cezalandırılırlar. 

3. Türk ilim ve araştırma müesseseleri ta
rafından jeolojik tetkikler yapmak hususunda 
salâhiyet verilen şahıslara bu madde hükümleri 
tatbik olunmaz. 

MADDE 125. — 1. Bu kanunun 3 ncü mad
desinin 22 ve 23 ncü bentlerinde yazılı israf 
veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu israf veya 
tehlikeli fiili tesbit olunacak bir müddet zar
fında durdurması için, Petrol Dairesi tarafından 
emir verilir. Bu müddetin inkızasında israf ve
ya tehlikeli fiil devam ederse, devam ettiği 
her gün için failleri 125 lira ağır para ceza-
siyle cezalandırılır. 

2. Birinci fıkrada yazılı fiillerden dolayı 
ehemmiyetli ve tamiri kaibil olmıyan bir hasar 
meydana gelmişse, failleri hakkında bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası veya fiilin depam 
ettiği her gün için 500 lira ağır para sezası ve
ya bu cezaların her ikisi birlikte hükmolunur. 

MADDE 126. — Bu kanunun verdiği bir 
hakkın kullanılmasına yahut bir vazifenin ifa
sına bilerek ve haksız olarak müdahale eden 
veya mâni olanlar 500 liraya kadar hafif para 
cezası veya bir aya kadar hafif hapis veya 
bu cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırı
lırlar. 

MADDE 127. — Bu kanuna göre yapılan 
müracaatlarda ve muamelelerde bilerek hilafı 
hakikat beyanda bulunanlar 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası ile veya bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası ile yahut toı 
cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar.. 
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ONUNCU KISIM 

İdard tedbirler 

MADDE 131. — Reiö, bir petrol ameliyatın
da veya bu ameliyatla ilgili israf veya tehlikeli 
bir fiil yapıldığı neticesine vardığı takdirde, 
israf veya fiili yapana muayyen bir müddet 
zarfında bunu durdurmasını ve vâki basarı ta
mir ve tashih etmesini emreder. Eğer muay
yen müddet zarfında bu emir yerine getirilmez
se, Petrol Dairesi, masrafı petrol hakkı sahibi
ne ait olmak üzere, israf veya tehlikeyi önle
yici tedbiri alır ve hasarı tamir ve tashih et
tirir. 

MADDE 132. — Reis, bir petrol ameliyatın
da veya bu ameliyatla ilgili mühim ve tamiri 
mümkün olmıyan bir hasara sebebiyet veren ve
ya vermesi muhtemel olan israf veya tehlikeli 
bir fiil yapıldığı neticesine vardığı takdirde, 
masrafı israf veya fiili yapana ait olmak üzere, 
arızayı gidermek için lüzumlu gördüğü kuyu
lara ve bilcümle tesislere vaziyed edebileceği 
gibi ameliyatı durdurmak da dâhil olmak üze
re her türlü tedbiri alabilir. ' 

MADDE 133. — Bu kanuna göre yaptığı bir 
müracaatta veya muamelede bilerek hilafı ha
kikat beyanda bulunmaktan dolayı salahiyetli 
mahkeme tarafından mahkûm edilen bir şahsa, 
bu beyanına müsteniden Petrol Dairesince ve
rilmiş olan haklar Vekil tarafından fesholuna-
bilir. 

MADDE 134. — Petrol hakkı sahibi, malî 
mükellefiyetlerinden her hangi birini ifa etmez
se hakkında Âmme Alacaklarının Tahsili hak
kındaki Kanunun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 135. — 
1. Petrol hakkı sahibi, bu kanuna, nizam

nameye, talimatnameye, kararname veya bun
lara istinaden verilen emirlere veya müsaade, 
arama veya işletme ruhsatnamesi ve belgede 
yazılı şartlara riayet etmediği takdirde Petrol 
Dairesi, kendisine 90 gün zarfında bunlara ri
ayeti, aksi halde verilen müsaadenin, arama ve
ya işletme ruhsatnamelerinin veya belgenin f es-
holunacağını ihtar eder. Bu ihtara rağmen 90 

(S. Say 
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] Muvakkat E. 

ONUNCU KISIM 

İdari tedbirler 

MADDE 128. —• Petrol dairesi, bir petrol 
ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak is-

I raf veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine 
vardığı takdirde, israf veya tehlikeli fiili yapana 
münasip bir mehil vermek suretiyle bunu dur
durmasını ve vâki hasarı tamir ve tashih etme
sini ihtar eder. Eğer bu müddet zarfında ihtar 

I edilen husus yerine getirilmezse, petrol dairesi 
I masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, 

israf veya tehlikeyi önleyici tedbiri alır ve ha-
| sarı tamir ve tashih ettirir. 

I MADDE 129. — Petrol dairesi, bir petrol 
ameliyatında veya bu ameliyatla ilgili olarak 
mühim ve tamiri mümkün olmıyan bir hasara 
sebebiyet veren veya vermesi muhtemel olan is
raf veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine 

j vardığı takdirde, masrafı, israf veya tehlikeli 
I fiili yapana ait olmak üzere, arızayı gidermek 

için lüzumlu gördüğü kuyulara ve bilcümle te
sislere vaziyet edebileceği gibi ameliyatı dur
durmak da dâhil olmak üzere her türlü tedbiri 
alabilir. 

MADDE 130. — Hükümetin 133 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Petrol hakkı sahibi, malî 
mükellefiyetlerinden her hangi birini ifa etmez
se hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kanunun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 132. — Hükümetin 135 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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günlük mühletin 'hitamında petrol hakkı sahi
binin riayetsizliği devam ederse, riayet olun-
ınıyan husus veya mükellefiyetin mesnedi olan 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ve
ya belge İcra Vekilleri Heyeti kapariyle fesbo-
lunur. 

2. Bu takdirde, müsaadeden, arama veya 
işletme ruhsatnamesinden veya belgeden doğan 
haklar, fesih tarihinden itibaren sona erer. 

OK BtRÎNCÎ KISIM 

Son hükümıler 

Bölüm : 1 

Petrol haklarının hukuki mahiyeti 

MADDE 136. — Bu 'kanuna göre verilmiş 
olan arama veya işletme ruhsatnameleri, belge 
veya bunların muaddel şekilleri, taallûk et
tikleri arama ve işletme sahalarına ve petrol 
ameliyelerine münhasır olmak üzere bu kanu
nun taraflara yüklediği mükellefiyet ve mec
buriyetler ve tanıdığı halklar bakımından, Cum
huriyet Hükümeti ile petrol hakkı sahibi ara
sında akdolunrauş bir mukavele mahiyetinde 
olup meriyet müddetleri boyunca, kusur olma
dıkça, hüküm ve şartları ihlâl edilmedikçe ve
ya taraflarım karşıilıklı rızaları bulunmadıkça 
değiştirilemez ve fesholunamaz. 

Bölüm : 2 

Yapılmakta olan petrol ameliyatı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte evvelce alınmi'ş kanuni bir hak
ka müsteniden yapılmakta olan petrol ameli
yatı bu tarihten itibaren 150 gün, devam ede
bilir. Ameliyatlın bu müddetten fazla devamı iş
bu kanuna göre alınacak mezuniyete bağlıdır. 

2. Bu gitbi ameliyelerin bu kanunun hü-

Muvakkat E. 

ON BİRİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Bölüm : 1 

Yapılmakta olan petrol ameliyatı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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kümıleri dairesinde devamma izin verilebilmesi 
için : 

a) 'Bu kamunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 90 gün zarfımda petrol dairesine 
müracaat edilmesi, 

b) Ameliyotı yapan pahsın bu ameliyatı 
yapmaktan bu kamun hükümlerine göre »meno-. 
lunmamıtş bulunması, 

Lâaımdır. 

Bölüm : S 

Kanunun şümulü, meriyeti ve tatbiki sureti 

MADDE 137. — 
1. 24 Mart 1926 tarihli ve 792 sayıılı Petrol 

Kanunu mülgadır. 
2. Maden Kanunu hükümleri ve 2805 sa

yılı Kanunun 5 ncr maddesi petrole tatbik edil
mez. 

MADDE 138. — Bu ıkanun/un teşkilâta ve 
belgeye mütaallik hükümleri 1 Mart 1954 ta
rihinde, diğer hükümleri neşri tarihinden dört 
ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 139. 
Heyeti yürütür. 

Bu kanunu İcra Vekilleri 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Tümai 
Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. ÇeUkbaş 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
y.C resin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H> Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
Tl, Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. TtreeiU 

Muvakkat E. 

Bölüm : 2 

Kanunun şümulü ve meriyeti ve tatbik sureti 

MADDE 133. — Hükümetin 137 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Bu kanunun teşkilâtla mü
saade ve belgeye mütaallik hükümleri neşri tari
hinde, diğer hükümleri 14 ncü maddede zikrolu-
nan nizamnamenin neşri tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 135. — Hükümetin 139 ncu madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Petrol Dairesi Kadro Cetveli 

Görevin çeşidi 

Beis 
Reis muavini teknik (İhtisas mev
kii) 
Reis muavini idari (İhtisas mevkii) 
Teknik müşavir jeolog (İhtisas 
mevkii) 
Teknik müşavir mühendis (İhtisas 
mevkii) 
Hukuk müşaviri mühendis (İhtisas 
mevkii) 
Mühendis (İhtisas mevkii) 

» » » 
Petrol sicil müdürü 
Mütercim 
Muamelât müdürü 
Muhasebe müdürü 
Raportör 
Personel şefi 
Levazım memuru 
Arşiv memuru 
Evrak memuru 
Dosya memuru 
Muhasebe birinci mümeyyizi 
Muhasebe mümeyyizi 

Sayı Aylık 

1 150 

1 125 

1 125 

1 125 

1 125 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

100 
100 
90 
90 
100 
80 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
30 

Muvakkat E. 

»m<i 

# 
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S. SAYISI : | 5I 
Gölcük Kaza merkezinin Değirmendere'den Gölcük Kasabasına 
kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1 /714) 

T. C. 
Başvekâlet 21. XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1997, 6/3540 
Büyük Millet (Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gölcük (Kaza merkezinin Değirmendere'den Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkında İçişleri 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 . XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının sunulmuş 'olduğunu s'aygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUOÎBE LÂYİHASI 

Kocaeli Vilâyetine 'bağh Değirmend'ere ile Kazıklı mevkileri arasındaki Gölcük mınt akasın
da; deniz fabrikaları, tersane müesseseleri üssü bahrî karargâhı, donanma yatağı olmasından 
dolayı gerek askerlik ve gerekse işçilik kifayeti bakımından tekasüf etmiş deniz subayları ve 
memurları ile fabrika işçilerinin 'bu mıntakada süratle yerleşmelerine katî zaruret bulunduğu 
gibi subay ve işçilerin yerleşecek ailelerinin sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması 
için bir kaza kurulması Genel Kurmayca lüzumlu görülmüş ve 1936 yılında 3012 sayılı Kanunla 
Gölcük Kazası kurulmuştur. 

Kaza merkezi ıbidayette Gölcük'te iken fabrikaların Hükümet konağı için verdiği bina kifa
yet etmediğinden ve binasızlıık' yüzünden Değiı mendere'de mecburen ikamet eden memurların 
buraya .gelip gitmekte müşkülât çekmelerinden merkez muvakkaten Değirmendere'ye kaldırıl
ması zarureti hâsıl olmuş ve Hükümet konağının 1939 yılında yapılması üzerilne devdir tekrar 
Gölcük'te faaliyete geçmiş ise de fabrikalar ve sahalarının mütemadi genişletilmesi sebebiyle ye
ni yapılan Hükümet (binasının da Millî Savunmaca istimlâk edilmesi üzerine kaza merkezinin katî 
olarak 25 . I I . 1944 gün ve 18504 sayılı Kararla Değirmendere'ye kaldırılması zarureti hâsıl ol
muştur. 

Değirmendere 'nin coğrafi durumu itibariyle kazanım kenarımda kalması hasebiyle ka>za halkı
mın Hükümetle olan işlerinde büyük 'güçlüklere mâruz kaldıkları *bir hakikat olduğundan kaza 
merkezinin; daha ortalama yerde bulunması, muvasalanın kolaylığı, birçok askerî tesisleri dola-
yısiyle iktisadi hayatın geniş mikyasta gelişmiş olması ve idarede halka kolaylık sağlanması 
yönlerinden Gölcük Kasabasına daldırılması) halkm da isteği üzerine yetkili kurulların mütalâa
larına dayanılarak valilikten teklif edilmiştir. 

Vekâletimizce yapılan incelemede; Değifrmendere 1950 nüfus sayımına göre (1 451)' i askerî 
birliklere mensup olmak üzere (4 162), Gölcük'te ise (1 531) 'garnizon mensulbu olmak üzere 
(7 116) nüfus sayılmıştır ki ; aşkçrî tesisler dojayısiyle (başlamış olan geniş foir iş hayatınım, 



kasaDanm ticari, iktisadi ve !bülhassa imar faaliyeti ve buna mütenazıran belediye hizımetleırin-
ide her gün artan bir gelinme yarattığı müşahede edilmiş ve coğrafi durumu da Değirmendere'ye 
nispetle daha elverişli görülmüş olduğundan kaza merkezinin Gölcük Kasabasına kaldırılması yo
lundaki teklifin yerinde olduğu sonucuna varılmış ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla düzen
lenmiştir. 

Dahiliye Encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 12 . I . 1964 

Esas No. 1/714 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Gölcük kaza merkezinin Değirmendere'den 
Gölcük kasabasına kaldırılması hakkındaki 
kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle komisynumuzda görüşüldü; 

Halen merkezi Değirmendere'de bulunan 
Gölcük Kazası ilk kuruluşuna ait olan 3012 
sayılı Kanunla merkezi Gölcük'te bulunmak 
üzere kurulmuş ise de, binasızlık yüzünden 
muvakkaten Değirmendere'ye kaldırılmış ve 
1939 da Hükümet konağının yapılması üzerine 
tekrar Gölcük'e naklolunmuş ve askerî fabri
ka sahasının genişlemesi, Hükümet binasının 
askerî makamlara bırakılması sebebiyle mev
cut mevzuatın verdiği yetkiye- dayanılarak 
25 . II . 1944 tarih ve 18504 sayılı kararla tek
rar Değirmendere'ye kaldırılması zarureti hâ
sıl olmuştur. 

Değirmendere'nin coğrafi durumu itibariy
le kazanın kenarında olması hasebiyle nüfusu 
daha fazla olan Gölcük halkının ve civar köy 
halkının Hükümetle olan münasebetlerini müş
külâta bırakmasına ve Gölçük'ün inkişafının 

daha fazla imkân dâhilinde olmasına göre 
merkezî vaziyette bulunan Gölcük'e kaza mer
kezinin nakli uygun görülmüş ve kanun lâyi
hasının kabulüne ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete su
nulur. 

içişleri Komisyonu» reisi Reisvekili 
Edirne Bursa 

R. Nasuhioğlu N. Yılmaz 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla Afyon K. 
Y. Başer A. Veziroğlu 

Balıkesir Çoruh İstanbul 
S. Başkan Z. TJral C. Türkgeldi 

Kütahya Kütahya Niğde 
Y. Aysal B. Besin F. Ecer 

Ordu Rize Samsun 
F. Boztepe A. Morgil M. özkefeli 

Zonguldak 
A. Yurdabayrah, 
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Bütçe Encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/714 
Karar No. 117 

18 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den 
Gölcük Kasabasına kaldırılması hakkında İç
işleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 21 . XII . 1953 tarihli ve 6/^540 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihas: İç
işleri Komisyonu raporiyle birlik+e Komisyonu
muza havale edilmiş olmakla İçişleri Vekâleti 
mümessili hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Lâyihanın Hükümetçe sevkını mucip sebep
ler gerekçesinde etrafiyle arz ve izah edilmiş 
olup lâyihayı bidayeten tetkik eden İçişleri Ko
misyonu tarafından da aynen kabul edilmiş bu
lunan lâyiha Komisyonumuzca da yerinde mü
talâa olunarak Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te

mennisiyle, Umumi 
mek üzere Yüksek 

Reis 
Rize 

î. Akçal 
Sözcü 
Sivas 

H. îmre 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Gazianteb 
E. Cenani 
istanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
§. Bdkay 

Ordu 
E. Aksoy 

Heyetin tasvibine arzedil-
Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü 

Seyhan 
8. Ban 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Gümüşane 
K. Törükoğlu 
Kastamonu 
H. Türe 
Kırşehir 
B. özdeş 
Konya 

R. Birand 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den Göl
cük Kasabasına kaldırılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Kocaeli Vilâyetine bağlı Göl
cük Kaza merkezi Değirmendere'den Gölcük 
Kasabasına kaldırılmıştır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur* 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrcalı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞl 

Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den Göl
cük Kasabasına kaldırılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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S. SAYISI : 179 
Yeniden 4 ve 18 kaza kurulması hakkında kanun lâyihaları ile Si-
ncb Mebusu Server Somuncuoğlu ve 4 arkadaşının, yeniden üç ka
za kurulması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/760, 1/761, 2/592) 

Yeniden (4) kaza kurulması halikında kanun lâyihası (1/760) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . II . 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden (4) kaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 4 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. Edirne Vilâyeti merkez kazası halen (69) köyü ve merkez nahiyesi hariç (3) nahiye ve, 
1950 nüfus sayımına göre de (74 223) nüfusu ve bu kazaya bağlı Havsa Nahiyesi ise; (1) kasaba, 
(20) köyü ve 1945 nüfus sayımına göre de (16 074) nüfusu ve (538) Km.2 yüz ölçüsünü ihtiva 
etmekte ve bu nahiyeye bağlı köyler Edirne merkezine 18 - 40 Km. mesafede olmalarına karşı 
Havsa'ya 5 - 1 8 Kim. mesafede bulunmaktadırlar. 

Havsa Nahiyesi doğuda Kırklareli'nin Babaeski Kazası ile kuzeyde ve merkeze bağlı Tatar
lar, (Süloğlu) Nahiyesi ve güneyde Uzunköprü Kaz ısı ile mahdut olup Havsa - Hasköy yolu ile Kırk
lareli ve Tatarlar (Süloğlu'na), tam nahiye merk zinden Avrupa asfaltı ile Babaeski - Lüleburgaz 
istikameti olan İstanbul'a ve batıda Edirne'ye bağlıdır. 

Hasköy şosesi güney istikametinde uzanıp Kırcasalih - Uzunköprü - Keşan vasıtasiyle ta 
Gelibolu'ya bağlıdır. Havsa'nm, Trakya'nın şarktan garba ve şimalden cenuba giden iki ana
yolunun kavuşağında bulunması nahiyeye ticari bir ehemmiyet vermekte ve her Cumartesi günü 
burada kurulan pazarın hacmi ve her sene 15 Eylülde açılan panayırı ticari faaliyetine açık 
birer delil teşkil etmektedir. 

Havsa merkezinde iki un ve iki yağ fabrikası, iki fırın, her nevi mal satan (18) dükkân var
dır. Zirai meşguliyetin de ehemmiyetli olduğu nahiyede halk tarımla geçinmektedir. 

Havsa Nahiyesi Edirne - İstanbul'un tarihî yolu üzerinde olup, tarihte uzun zaman kaza mer
kezliği yapmış bir yerdir. Osmanlı ordularının Avrupa seferlerinde iaşe ve istirahatiııe yardım 
etmiş ve bu tarihî vazifelerinin nişanesi olarak kurulan Kervansaray (Ki, bu o devrin Kervansa
raylarının en büyüğüdür.) Sokullu Mehmet Paşanın yaptırdığı ve Mimar Sinan'ın eseri olan gayet 
güzel bir cami ile bir çifte hamam (Tamire muhtaç) bugün hâlâ kasabaya bir güzellik vermekte
dir. 1926 senesine kadar kaza teşkilâtı ile idare edilmiş ve o yıl yapılan umumi tensikatta nahi
yeye tahvil edilmiştir, 



•Halen belediye teşkilâtı olan Havsa Nahiyesinin binaları iki katlı ve üzerleri kiremitle örtü
lüdür. Belediyeye ait bir de parkı vardır. Havsa su bakımından da gayet zengindir. Her zaman 
akan (5) çeşmesi ve ayrıca bütün evlerinde su kuyusu vardır. (2 184) nüfusu olan Havsa Kasaba
sının umumi mesken durumu gayet iyi olduğu gibi memur ailelerini rahat barındıracak binaları 
vardır. Nahiye Müdürlüğü ile nüfus memuru ve jandarma karakol kumandanlığının halen otur
duğu Hükümet konağı kaza teşkilâtını da barındırabilecek durumdadır. 

Coğrafi ve ekonomik bakımlardan köyler tamamen Havsa'ya bağlıdırlar. 
Edirne Merkez Kazası, alan itibariyle çok geniş olduğundan Havsa kaza haline ifrağ edildiği 

takdirde merkez kazasının umumi durumu daha hafiflemiş ve halk işleri de Havsa'da daha ya-
kînen görülmek suretiyle bir kolaylığa mazhar olacaklarından idari, coğrafi, iktisadi, bakımlar
dan bu nahiyenin kaza haline getirilmesi yerinde görülmüş olduğundan ilişik (1) sayılı cetvelde 
adları yazılı (23) köyü ve (18 183) nüfusu ihtiva etmek üzere (Havsa), 

2. Elâzığ Vilâyetinin Keban Kazası halen (47) köyü ve Merkez Nahiyesi hariç (1) Nahiye, 
(14 364) nüfusu ve bu kazaya bağlı Ağm Nahiyesi ise halen bir kasaba (19) köyü, 1945 Nüfus 
Sayımına göre de (7 066) nüfusu ihtiva etmekte ve yiizölçüsü ise (304) km.2 bulmaktadır. 
Bu nahiye Miran Çayı ve Fırat Nehri ile çevrili olmakla beraber bağlı bulunduğu kaza merkezi
ne (15-41) km. mesafede olup, aradaki sınır olan Fırat Nehri Keban Kazasından bu nahiyeyi 
ayırmış bulunmakta ve bu suretle coğrafi bir hususiyet taşımaktadır. Burada kış, sert geçmekte 
ve arazi umumiyetle arızalı bulunmaktadır. Bu nahiyeye bağlı köylerin kaza ile kışın ekseri za
manlarda irtibatı kesilmektedir. Keban Kazası ile iktisadi hiçbir ilgileri olmayıp ancak resmî 
işleri yönünden Keban Merkezine arızalı yollardan gidip gelme vatandaşlann zaman kaybına mal ol
maktadır. Nahiye etrafını çevreliyen (19) köyün iktisadi münasebetleri tamamen Ağın Kasabası 
iledir. 

Ağm kasabası gün geçtikçe gelişlemekte ve genişlemekte olup bu nahiyede nahiye müdüründen 
başka sulh hâkimi, nüfus memuru, doktoru, sağlık memuru, PTT. teşkilâtı, Ortaokulu, 2 ilkoku
lu, 6 camii, çok eskiden beri kurulmuş belediye teşkilâtı, muntazam çarşı ve pazarı bulunmakla bera
ber burası kaza haline getirildiği takdirde Hükümet dairelerini istiabedecek ve memur ailelerini 
barındırabilecek durumda binalara sahiptir. Halk zeki, çalışkan yüzde 95, okur yazar olmakla beraber 
halen (231) kişi yüksek ve meslek okulu mezunu yetiştirmiş olması da bu nahiyenin kültür bakı
mından da ilerilik gösteren bir nahiye olduğunun bariz delilidir. 

Halihazır vaziyeti yukarda izahedilen Ağın nahiyesinin idari, içtimai, iktisadi ve kültürel ba
kımlardan kaza haline getirilmesi yerinde görülmüş olduğundan ilişik (1) sayılı cetvelde adlan 
yazılı (19) köyü ve (7 066) nüfusu ihtiva etmek ve Ağın adiyle anılmak üzere (AĞIN); 

3. tsparta Vilâyetinin Ş. Karaağaç kazası halen (46) köyü ve merkez nahiyesi hariç bir nahi
ye ve 1950 nüfus sayımına göre de (32 488) nüfusu ve bu kazaya bağlı Gelendost nahiyesi ise (1) 
kasaba ve (13) köyü ve 1950 nüfus sayımına görede (11 256) nüfusu ihtiva etmektedir. Bu nahi
ye bağlı bulunduğu Ş. Karaağaç merkezine (40) km. mesafede İsparta - Ş. Karaağaç şosesi üze
rinde tepelerle muhat ayn bir havza teşkil etmekte ve Gelendost Kasabası (2 409) nüfuslu (468) 
haneden ibaret bulunmaktadır. Halk çalışkan olup Ş. Karaağaç, Yalvaç, Eğridir ve İsparta ile 
hali temasta olmaları ve haftanın Cuma günleri pazar kurulması dolayısiyle ekonomi ve ticaret 
durumu iyi denebilecek vaziyettedir. Oldukça geniş araziye sahip bulunan bu bölge halkının çoğu 
ziraatçilikle meşguldür. 

Nahiye merkezi olan Gelendost Kasabası kendine bağlı köylerin merkezî durumunda olmak
la beraber köyler nahiye merkezine yapılmış ve yapılmakta olan araba yollariyle bağlıdırlar. 
6 dersaneli ve 5 sınıflı dört öğretmenli bir ilkokul ile doktoru, PTT sulh hâkimi ve bele
diye teşkilâtı muntazam çarşı T e pazara malik bulunmakta olduğundan halen nahiye müdürlü
ğü, jandarma karakolu ve PTT idaresinin bulunduğu bina Hükümet konağı olarak bir kı
sım dairelerin istiap edeceği, kâfi gelmediği takdirde açıkta kalacak memurlarla ailelerini bann-
dıracak müsait binalara sahip olan ve hali hazır vaziyeti yukarda izah edilen Gelendost Kasaba-
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amin kaza haline getirilmesi yerinde görülmüş olduğundan, ilişik (1) sayılı cetvelde adları ya
zılı (13) köyü ve (11 256) nüfusu ihtiva etmek üzere (GELENDOST). 

4. Kastamonu Vilâyetine bağlı Abana Kazası halen (68) köyü ve merkez nahiyesi hariç 
1 nahiye ve 1950 nüfus sayımına göre de (28 706) nüfusu ve bu kazaya bağlı Çatalzeytin Na
hiyesi ise (23) köyü (10 665) nüfusu ihtiva etmekte olup bu nahiyeye bağlı köyler Abana mer
kezine 13 - 45 km. mesafede olmalarına karşı Çatalzeytin Nahiyesine 1 - 20 km. mesafede 
bulunmaktadır. 

Çatalzeytin Nahiyesini teşkil eden köyler; İslâmlar, Yılınla, Ayıgölü, Dikmenşıhları, Ulu-
vay, Hatçekoltuk dağ ve ormanlariyle Akçay, Hardı, Kuğu, înanya çaylariyle çevrilmişlerdir. 
Tabiî ve coğrafi durum nahiye sınırı dışına muvasalayı imkânsız bir hale getirmiş olduğundan 
bu köyler halkı ancak yaz aylarında kaza merkezine gitmekte olup kışın yolsuzluklar ve derele
rin geçit vermemesinden nahiye sınırı haricine bilhassa bağlı bulundukları Abana Kaza merke
zine gidip gelmek mümkün olmamaktadır. Bu köyler coğrafi vaziyetleri müsait bulunması sebe
biyle her mevsimde nahiye merkezi Çatalzeytin köyü ile temas ve irtibat halindedirler. Tabiî 
ve coğrafi teşekkülün manzarasını şöylece tebarüz ettirmek yerinde olur. 

Nahiyeye bağlı bütün köyler Alana'dan ve civarında bulunan Sinob Vilâyetinin Ayancık Ka
zasından tamamen ayrı ve farklı bir hususiyet arzederek dağ, dere silsileleri içinde toplu bir 
halde ayrı bir varlık teşkil etmektedir. 

İlkokulu, PTT. doktoru, orman bölge şefliği, jandarma karakolu ve tekel gibi teşekküllerle 
her çeşit sanat erbabının bulunduğu muntazam çarşı ve pazariyle tam bir kasaba vasfını haiz 
takınan Çatalzeytin'de ayrıca Hükümet konağı ittihaz edilecek (18) odalı üç katlı muntazam 
yarısı ahşap bina mevcut olup, kaza olduğu takdirde resmî daireleri tam kadrosu ile kabili istiap 
denize nazır 5 dönüm bahçeli taş duvarla çevrilmiş bir hisar içinde mükemmel ve münferit bir bina 
ile aynı zamanda memurların aileleriyle rahatça barınabilecekleri sıhhi binalara sahip olan Çatal
zeytin merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (22) köyü, (10 665) nüfusu ihtiva 
etmek üzere (ÇATALZEYTİN), 

Adlariyle (4) kaza kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun lâyihası da bu maksatla hazır
lanmıştır. . . . 
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D. Görevin çeşidi 
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

8 
11 
11 
14 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

İçişleri Vekâleti 
1 
1 
1 
1 

ı50 
30 
30 
15 

•350 
225 
225 
150 

4 200 
2 700 
2 700 
1 800 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
9 Hükümet 'tabibi 1 40 

13 Gezici sağlık memuru 1 20 
13 Muayene ve tedavi evi sağlık memuru 1 20 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi 1 15 

Adalet Vekâleti 
(Reis, hâkim, âza, sul'h hâkimi, C. Başmüd-) 
(deiumumiiliği, 'başmuavini, C. Başmüddei-) 

9 (umumi muavinleri, C. Müddeiumumisi ve) 2 40 
10 (muavinleri, icra hâkim ve hâkim muavin-) 1 35 

(leri, sorgu hâkimleri, hâkim muavinleri,) 
(Temyiz raportörleri ) 

13 (Başkâtip, başkâtip muavinleri, zabi't kâtibi,) 
14 (zabıt kâtip muavinleri, kâtip ) 
14 Mübaşir 

600 
250 

13 Tapu kütük memuru 

13 Müftü 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 20 

Diyanet İşleri Reisliği 
1 20 

175 

175 

7 200 
3 000 

2 100 

2 100 

11 400 

Maliye Vekâleti 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

3 000 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
2 100 

14 100 

300 
175 
175 
150 

3 600 
2 100 
2 100 
1 800 

9 600 

1 
1 
1 

20 
15 
15 

175 
150 
150 

2 100 
1 800 
1 800 

15 900 

2 100 

2 100 

55 200 
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[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odacı 

Odacı 

Odacı 

Gardiyan 
Odacı 

îgişleri Vekâleti 
1 

Maliye Vekâleti 
1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
1 

Adalet Vekâleti 
1 
1 

50 

50 

50 

75 
50 

50 

50 

50 

75 
50 

600 

600 

600 

800 
600 

3200 

(3) aylık gideri 
Lira 

20 971 

Bir kazanın 

(6) aylık gideri 
Lira 

41 942 

(9) aylık gideri 
Lira 

62 913 

Yıllık gideri 
Lira 

83 884 

Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

Lira 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Yakacak zammı 
Kira (Ayda 100 lira hesabiyle) 
Kırtasiye (50 lira hesabiyle 5 daire 
için) 
Döşeme demirbaş (Her daire için 
2 000 lira) 
öteberi (Her daire için 20 lira he-

55 200 
3 200 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 
0 

1 200 

250 

10 000 

sabiyle) 
Her daire için 50 lira hesabiyle 
aydınlatma 
Her daire için 200 lira hesabiyle 
yakacak 
Yolluk her memur için (100 lira 
hesabiyle) 

Yekûn 

Kurulacak (4) kazanın bir yıllık 
gideri 

Lira 

+ 

100 

250 

1 000 

2 000 

83 884 
X 4 

335 536 
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Kurulacak kazaların 

S. 
No. Vilâyeti 

1 Edirne 
2 Elâzığ 
3 İsparta 
4 Kastamonu 

Ayrıldığı 
kazanın 

Adı 

Merkez 
Keban 
Ş. Karaağaç 
Bozkurt 

Kurulacak kazanın 
Adı Merkezi 

Havsa Havsa 
Ağın Ağın 
Gelendost Gelendost 
Çatalzeytin Çatalzeytin 

Nahiye 
Aded 

— 
— 
__ 
— 

Köy 
Aded 

23 
19 
13 
22 

Umumi 
nüfusu 
Aded 

18 183 
7 066 

11 256 
10 665 

Mer
kezinin 
nüfusu 
Aded 

2 183 
1 068 
2 115 
1 193 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Yeniden (4) kaza kurulması 
lâyihası 

hakkında kanun 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan köyleri 
gösterilen (4) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1953 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmındaki (425) nci (Vi
lâyet ve kaza teşkil masrafları) faslına konu
lan tahsisattan gerekli görülecek miktarları 
sözü geçen (A/l) işaretli cetvelin ilgili tertip
lerine nakletmiye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

Bayındırlık Vekili 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
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Hükümet teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Edirne Havsa 

Köyün adı 

Havsa 

Alındığı merkez 

1. Abalar 
2. Arpaç 
3. Bakışlar 
4. Bostanlı 
5. Çukurköy 
6. Babiller 
7. Hasköy 
8. Karaağaç 
9. Kolubalık (Kulubalık) 

10. Köseöimer 
11. Kuzucu 
12. Musulca 
13. Naipyusuf 
14. Necatiye 
15. Oğulpaşa 
16. Osmanlı 
17. Söğütlüdere 
18. Şerbettar t 
19. Taptık 
20. Yolageldi 
21. Akardere 
22. Azatlı 
23. Tahal 

Edirne Vilâyeti Merkez Kazasmın Havsa Nahiyesinden 

Edime 
Edirne 
Edirne 

» » » » » 
Vilâyeti Merikez Kazasmın Tatarlar Nahiyesinden 
Vilâyeti Merkez Kazasının Merikez Nahiyesinden 
Vilâyetâ Uzunköprü Kazasının Kırcasalih Nahiyesinden 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

JCöyün adı 

Ağdımut 
Andiri 
A. Yabanlı 
Dingidar 
Ekrek 
Gemuhu 
Girani g 
Ilastek 
Hozakbur 
Hörenek 
Küzne 
Minayik 
Modanlı 
Pağnck 
Pa^ikli 
Pul 
Saracık 
Vah şen 
Zabulbar 

Vilâyeti 

Elâzığ 

- 8 -
Kazanın adı 

Ağın 

Merkezi 

Ağın 

Alındığı merkez 

Elâzığ Vilâyeti Keban Kazasının Ağın Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Köyün adı 

Af sar 
Akdağ 
Bağıllı 
Balcı 
Çaltı 
Hacılar 
K-eilli 
Köke 
Kötirnek 
Mihail 
Şaraphane 
Yaka 
Yenice 

Vilâyeti 

İsparta 

İsparta 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazanın adı 

Gelendost 

Vilâyeti Ş. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkezi 

Gelendost 

Alındığı merkez 

Karaağaç Kazasının Gelendos 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

j Nahiyesi] 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
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Köyün adı 

1. Aşağısökü 
2. Canlar 
3. Oeditli 
4. Oelâllar 
5. Çubuklu 
6. Dağköy 
7. Firistay 
8. Ginolu 
9. Güdüle 

10. Harda 
11. Hamidiy© 
12. înanya 
13. İsmail 
14. Kayadibi 
15. Kaymazlar 
16. Kuğu 
17. Mamlay 
18. Motça 
19. Samancı 
20. Saraçlar 
21. Yenibeyler 
22. Yukarısökü 

Vilâyeti 

Kastamonu 

— 9 — 
Kazanın adı 

Çatalzoytin 

Kastamonu Vilâyet: 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkezi 

Çatalzeytiı 1 

Alındığı merkez 

i Abana Kazasının Çatalzeyfcin Nahiyesinden 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» > 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
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D 

11 
11 
14 

10 
12 
13 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 
Vergi memuru 

13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

- 1 0 -
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
9 Hükümet Tabibi 4 

13 Gezici Sağlık memuru 4 
13 Muayene ve Tedavi Evleri 

Sağlık memuru 4 
14 Hükümet Doktorhığu kâtibi 4 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
15 

D. 

9 
10 

13 
14 

14 

13 

13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Adalet Vekâleti 
(Reis, Hâkim, Âza, Sulh. Hâ-) 8 
(kimi, C. Başmüddeiumumi-) 4 
(ligi, Başmuavini, C. Baş-) 
(müddeiumumi muavinleri) 
(C Müddeiumumisi ve Mu-) 
(avinleri, icra Hâkim ve Hâ-) 
(kim Muavinleri, Sorgu Hâ-) 
(kimleri, Hâkim Muavinleri,) 
(Temyiz Raportörleri; ) 

(Başkâtip, Başkâtip Mua-) 4 
(vinleri, Zabıt Kâtibi, Zabıt) 4 
(Kâtip Muavinleri, Kâtip ) 
Mübaşir 4 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu Kütük memuru 4 

Diyanet İşleri Reisliği 
Müftü 4 

40 
35 

20 
15 

15 

20 

20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
İçişleri Vekâleti 

4 50 

Odacı 
Maliye Vekâleti 

50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 4 50 

Gardiyan 
Odacı 

Adalet Vekâleti 
4 
4 

75 
50 
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Yeniden (18) kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/761) 

T. C. 
Başvekâlet d . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Yeniden (18) kaza kurulması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 4 . I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil» 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleket coğrafyasının doğurduğu tabiî zorluklar, muhtelif bölgelerimizde görülen iktisadi geliş
meler, ulaştırma sahasında yapılan hamleler ve kültürel alanda kaydedilen ilerlemeler idare taksima
tımızın bugünkü ihtiyaçlara göre ayarlanmasını zaruri kılmıştır. Ve başlı başına bir âmme hizmeti 
merkezi olan kazalarımızın sayısının artırılması gayesi güdülmüştür. 

Bu maksatla muamelesi tekemmül ettirilen vekâletimize gelen ve kurulması uygun görülen 
(100) 'kaza teklifinden (22) si (6068), (4) ü (6129), (2) si de (6191) sayılı kanunlarla kaza haline 
getirilmiş olup diğer ikisi de halen B. M. Meclisi ilgili komisyonlarında müzakere ve tetkik safha
sında bulunmaktadır. Diğer kısmının da dört senelik bir programla tahakkuka imkân sağlanması 
ullaşmak istediğimiz gayenin ilk merhalesini teşkil etmektedir. 

Bir kazanın (3) aylık masrafı (20 971), altı aylık masrafı (41 942), (9) aylık masrafı 
(62 913) ve yıllık masrafı da (83 884) lira olduğuna göre, ihtiyacı bütçe imkânlariyle telif et
mek ve bunun yıllara taksimi suretiyle tahakkukunu sağlamak keyfiyeti de, malî muvazenenin 
zaruri bir icabı olarak görülmektedir. . 

Memleketimizin nüfusu az, sahası geniş, tabiî durumun merkezle olan gidip gelmeyi güçleştiren 
ve mahrumiyeti de fazla olmakla beraber emniyet ve asayiş yönlerinden de üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken bölgeleriyle, her sahada ilerlemiş ve kendi çapında büyük nüfus toplulukları
nın iktisadi merkezleri haline gelmiş bölgelerdeki kaza ihtiyaçları nazara alınarak bunlardan : 

1. Ağrı Vilâyetinin Diyadin Kazasına bağlı Taşlıçay Nahiyesi halen (31) Köyü ve (8 698) nü
fusu ihtiva etmekte olup bağlı bulunduğu Diyadin Kazasına (30) ve Ağrı merkezine (32) km. me
safede bulunmaktadır. Bölgesi arızalı, yüz ölçüsü (980) km2, den ibaret olan bu nahiyenin kışının 
sert ve uzun sürmesi yüzünden kış aylarında tamamen kapalı bir durumda kalması bölge halkının 
daha ziyade hayvan ve hayvan maddeleri üzerine muamele yapmakta olmaları dolayısiyle 
yaylalara çıkan halk arasında zuhuru melhuz hâdiseleri vaktinde önlemek için ihdas edilen kara
kollar kâfi gelmediği gibi bilhassa kış mevsiminde adlî hâdiselere yetişmek kabil olmadığından 
Karâköse - Diyadin arasındaki transit yolu üzerinde iktisadi ve kuvvetli bir merkezin bulunma
sını sağlamak gayesi ile bu nahiyeye mücavir Ağrı Merkez Nahiyesinden (5) ve Ağrı Merkez 
Kazasına bağlı Hamur Nahiyesinden (1) ki, ceman (6) köyün münasebeti bakımından Taşlıçay'a 
bağlanarak mevki itibariyle her türlü terakki ve inkişafa müsait bulunan jandarma karakolu, ilk
okulu, nahiye, Hükümet konağı, han, kahve, çarşı ve pazarı mevcut bulunan bugünkü nahiye mer
kezi Aşağıtaşlıçay Köyü merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (36) köyü ve 
(10 496) nüfusu ihtiva etmek üzere (TAŞLIÇAY), 

2. Amasya Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı Ilısu (Göynücek) ve Varay nahiyelerinin kuze-
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yinde (1 375) rakımlı Elmadağ, (1 350) rakımlı Karadağ silsilesi ve bunun Güney - batı tema-
disindeki arızalar, Batıda Karadağ tepeleri, Güneyde Malbelen tepeleri, (1 363) rakımlı Alanda-
ğı, Tekkedağı arızaları ve Doğuda Kürtdağı arızaları ile çevrili ve yalnız Kuzey - doğuya Çeke
rek Irmağı vadisi ile açık, geniş çoğunlukla örtülü bir arazide ve bu vadinin iki tarafındaki ya
maçlarda ve vadide yerleşmiş (40) a yakın bir köy topluluğu ve bu köylerde (13 019) nüfus ta
vattun etmekte ve tabiî sınırları içerisinde idare ve ekonomi merkezlerine uzak olan bu köyler 
için kendi tabiî muhitleri içinde idari ve ekonomik bir merkez yaratmak zaruri olup, eski bir ka
za merkezi olmakla beraber kaza teşkilâtını barındıracak şekilde Hükümet binasına, ayrıca özel 
idareye ait binalarla, sağlık evi ve keza ihtiyacı karşılıyacak pazar ve dükkânlara ve memur ai
lelerinin ikametine mahsus binalara sahip olan ve muhitinin iktisadi bir merkezi halinde olmasını 
vadeden ve halen Ilısu Nahiyesinin merkezi olan Göynücek Köyü merkez olmak ve ilişik (1) sa
yılı cetvelde adları yazılı (1) nahiye, (38) köyü, (13 019) nüfusu ihtiva etmek üzere (GÖYNÜ
CEK), ' 

3. Bolu Vilâyetine bağlı Düzce Kazası halen (2) nahiye ve (208) köyden ve (1945) Nüfus 
Sayımına göre de (95 541) nüfustan ibaret bulunmaktadır. 

Bu kazaya bağlı (24) köyü ve 1945 Nüfus Sayımına göre de (8 907) nüfusu ihtiva eden Yığıl
ca Nahiyesi Düzce Kazasının kuzey - doğusunda olup, bu nahiyenin merkezi olan Çayırlıahmetçi-
ler Köyü Düzce'ye (40) km. mesafededir. Nahiyeye bağlı köylerin kısmı küllisi nahiyenin doğu 
kısmına serpilmiş olmalarından Düzce'ye (50-80)km. mesafede bulunmaktadırlar. Bu yüzden bil
hassa arazinin dağlık, arızalı olmasından halk Hükümet işleri için büyük sıkıntılara mâruz ve 
en basit işleri için asgari (4) gün yolculuk yapmak mecburiyetinde kaldıklarından Düzce'ye 
uzaklıkları yüzünden Devlet teşekküllerinden lâyıkı veçhile faydalanamamaları ve bu yüzden 
çektikleri sıkıntılar nazara alınarak gerek idari ve inzibati ve gerek coğrafi ve iktisadi sebep
lerle her suretle inkişafa müsait bulunan Yığılca Nahiyesinin bugünkü merkezi alan Çayırlıah-
metçiler Köyü merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (24) köyü, (8 907) nü
fusu ihtiva etmek üzere (YIĞILCA)-, 

4. Çoruh Vilâyetinin Hopa Kazasına bağlı Arhavi Nahiyesinin doğu ve batı tarafları 
(1 200 - 1 500) ve güney tarafı (1 800 - 3 000) rakımlı dağlarla muhat olup, heyeti mecmuası 
denize doğru meyilli bir vaziyet arz edip civar ıkazalarla coğrafi hiçbir münasebeti almadığı 
gibi bir kasaba ve (26) köyden müteşekkil ve sahilden karaya doğru (35 - 40) Km. mesafede 
dahi köyleri bulunduğu ve nüfus kaydına göre (19 365),.1945 nüfus sayımıma göre ise (11 794) 
nüfusu ihtiva etmektedir. (Nüfus kaydı ile nüfus sayımı kaydı arasındaki nazara çarpacak de
recede olan nüfus farkı bölgenin dağlifk ve arızalı olmasından halkın geçim zorluğu yüzünden 
gurbete çıkmasından ileri gelmektedir.) Bu nahiyeyi teşkil eden köyler Sidere, Kanparna ve 
Lome adındaki derelerin teşkil ettiği vadilere iki taraflı serpilmiş olup, coğrafi durum itibariyle 
tabiî merkezleri Arhavi Kasabası ve istihsal ettikleri başlıca maddeler ise fmdık ve meyvadır. 

Arhavi'ye (23) Km. mesafede bulunan Hopa Kazasına dağları aşıp gidilmesi zor olduğundan 
(30 - 40) Km. karaya doğru derinliğinde bulunan köylerin Arhavi'ye uğramadan Hopa'ya git
mesine imkân olmadığından kaza teşkilâtlımı .'barındıracak 'şekilde (20) odab muntazam bir Hü
kümet konağı ile halk tarafından yapı'larak Arhavi Belediyesine devredilen (3) odalı ve geniş bir 
salonlu Halkevi binasına ve yine belediyenin akarı olan jandarma karakol binası ile askerî gar
nizon binasına, ilkokul ve gazhane gibi binalara ve memur ailelerini barındıracak evlere sahip 
olup, doktoru, belediyesi, sulh hâkimi, nüfus memuru, sağlık merkezi olan ve Musazade, Hacılar, 
Çarnovat mahallelerini ihtiva eden Arhavi Kasabası merkez olmak ve ilişik (1) sayııîı cetvelde 
adlan yazılı (26) köyü, (11 794) nüfusu ihtiva etmek üzere (ARHAVt), 

5. Erzincan Vilâyetinin Tercan Kazasına bağlı Mans ve Karakulak nahiyeleri ile aynı vilâyetin 
merkez kazasına bağlı Basköy Nahiyesi: kuzeyde Akbaba, 2500 rakımlı Uzunhaçlı, 2484 rakımlı Aş-
km Tepesi ve Otlukbeli dağları, batıda Otlukt-eli, Hatbi, Sipinkör, güneyde (3500) rakımlı Keşiş 
ve (3150) rakımlı Soğanlı, (2300) rakımlı Çiçekli. (2700) rakımlı Kuyulu ve (2600) rakımlı Mürit 
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dağları ve doğuda Fırat Nehri ve bunların ana kollarından olan Karasu Irmağı ile mahdut coğ
rafi bir bölgedir. 

Karasu Irmağının muhtelif kollarının membaım aldığı bu arazi arızalı olmakla beraber kışı sert 
geçen ve uzun süren bir iklime maliktir. Halen bağlı bulunduğu merkezlerine çok uzak olan Mans, 
Karakulak ve Başköy nahiyeleri Karasu ve Keşiş Dağı arızaları sebebiyleMerkezkeriyle muvasalada 
güçlük çekmektedir. Bunlardan bilhassa Başköy Nahiyesinin Erzincan'la irtibatı tamamen kesilmekte 
ve Pekeriç istasyonuna gelerek oradan trenle vilâyet merkezine gidebilmektedirler. Bölgenin coğrafi 
zorluğu sebebiyle Mans iktisadi bir merkez olmayı vadetmektedir. Halka idarede kolaylık sağlamak 
amacı ile bugünkü Mans Nahiyesinin merkezi olan Mans Köyü merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cet
velde adları yazılı (2) nahiye, (62) köyü ve (20 «58) nüfusu ihtiva etmek üzere (MANS), 

6. Erzurum Vilâyetinin Tortum Kazasına bağlı Narman Nahiyesi oldukça düz ve verimli bir 
araziye sahip olup, batıda Tortnm'la Kireçli ve Devre Dağı silsileleri ile, güneyde Pasinler ve Sarı
kamış, Kargapazarı ve Açığmdüzü dağları ile k ızey ve doğuda Otlu Ovası ve dağlan ile çevrili ta
biî sınırlara malık coğrafi bir bütün ve arazisi iktisadi bakımdan ileri bir bölge olup, iktisaden ileri 
durumu ticari hayatı da inkişaf ettirmiş ve ettirmektedir. Esasen bu nahiye (1892) tarihinden 
(1924) tarihine kadar (32) sene kaza olarak idare edilmiş, 1925 senesinde teşkilâtı mülkiye heyeti 
tarafından verilen rapor üzerine lağvedilerek birisi Tortum Kazasına, diğeri Oltu Kazasına bağlı 
olmak üzere Pitkir ve Narman adîyle iki nahiyeye bölünmüştür. 

Bugünkü Narman Nahiye merkezinde mesken vaziyeti son derece müsait olmakla beraber (8) 
odalı Hükümet konağı, birisi (6) diğeri (12) odalıiki okul binası, tuzla binası, onarımı yarım kalmış 
muazzam bir dispanser binası ile bütün ihtiyacı karşılıyacak şekilde çarşı ve pazara ve memur ailelerini 
barındıracak muntazam binalara sahip bulunduğundan burası merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde 
adları yazılı bir nahiye, (65) köyü ve (22 772) nüfusu ihtiva etmek üzere (NARMAN), 

7. istanbul Vilâyetine bağlı Beyoğlu Kazası Merkez Nahiyesi dâhil halen (6) nahiye, (1) 
köyü ve 1945 nüfus sayımına göre (257 091), 1950 nüfus sayımına göre ise (281 744) nüfusu ihtiva 
etmektedir. Gün geçtikçe arlan bu kazanın nüfus kesafeti dolayısiyle iş hamulesini azaltmak ve en 
az (60 - 70 000) nüfusun Hükümetle olan münasebetlerinde kolaylık sağlamak üzere münasebeti 
bakımından Sarıyer Kazasının Yeniköy Nahiyes'ne bağlı Ayazağa Köyü ile, Beşiktaş Kazasının 
Merkez Nahiyesinden bâzı mahallelerin alınmak suretiyle ilişik krokisinde gösterildiği veçhile 
Maçka Kışlasının nihayetinden Maçka Tramvay istasyonundan başlıyarak, Küçükçiftlik Parkına 
inen yolu takiben Küçükçiftlik Parkına ve bu yolu Gazhaneye kadar takip ettikten sonra Gaz
hane ile Park arasındaki huduttan geçerek yine Gazhane yolu hududunu takiben Askerocağı 
Caddesine ve bu volu takiben Tnskı^a üe SeW Gazinosu arasından geçip Tramvay caddesini amuden 
kat'ederek karşıda bulunan Yedikuyular Caddesi, Taksim Anaçeşme Caddesini takiben Dolapdere'ye 
ve buradan da karşıya geçerek Kasapraşit Sokağı ve Mandıra Meydanı sokaklarından Kurtuluş 
Tramvay istasyonuna ve Ateşböcek yolunu takiben Baruthane hariçte Telsiz istasyonu ve Tapa Fab
rikası dâhilinde kalmak üzere burd°nn hndn+^T-mı ^l^h^n Kırkağaç ve Kırkağaç dâhilinde kalmak 
üzere Fil Köprüsüne ve buradan Silâhtarağa Köprüsüne ve buradan Kemerburgaz'a giden yolu takib-
ederek bu yolun Kâğıthane vokı ile birleştiği rı pn^keli Kahve mevkiine ve buradan Pırnallıkece Tepe
sine ve buradan Ayazağa Kövü Şişli Kazası dâhTmde kalmak üzere köy hududunu takiben de
vamla Sulak Değirmenini dâhile alarak Maslak Kurttepe kasrına ve asfalt yolu takiben Maslak'a 
ve buradan Zincirlikuvu'ya ve Orhaniye sobesini +akiben Balmumcu Çiftliğine ve Çiftliği ve Mu
hacir Mahallesini hariçte bırakarak ve Gayret Tepeyi dâhiline alarak Muhacir Mahallesi önünden 
geçen yol ile Fulya Deresine ve buradan gecen Ihlamur Yolunu takiben Ihlamur Köşküne ve 
Köşkü Beşiktaş'a bırakmak üzere hududunu taK'bederek Dikilitaş'a ve buradan da Teşvikiye ve 
Muradiye mahallelerini tefrik eden Ömer Rüştü Pasa Sokağından geçerek Kâğıthane Caddesine 
ve buradan da Maçka Kışlası arkasından hattı müstakim olarak Maçka Tramvay Istsyonunda ni
hayet bulmak üzere belirtilen bu sınırı ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı köylerle (75 587) 
nüfusu ihtiva etmek üzere (ŞİŞLİ), 
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8. Kayseri Vilâyetinin Develi Kazasına bağlı Yahyalı Nahiyesi; bağlı bulunduğu Develi Kaza

sına (35) Km. mesafede olup, halen (18) köyd ve 1945 Nüfus Sayımına göre de (14 650) nüfu 
su ve bugünkü nahiye merkezi de (11) mahalle ve (6 109) nüfusu ihtiva eden bir kasabadır. To 
ros arızaları üzerinde yayılmış bulunan bu nahiyenin merkezinden büyük bir su çıkarak nahiyenin 
arazisini baştan başa suıamakta ve bu su sayesinde meyvaeılık, sebzecilik, bilhassa elmacılık çok 
ilerlemiş ve bu meyanda koyunculuk da ileri denecek duruma gelmiştir. Yahyalı Kasabasında be
lediye, okul numune evi, halkevi gibi binalarla hükümet konağı olacak ve memur ailelerini ba
rındıracak diğer muntazam binaların mevcut olduğu gibi iktisaden münkeşif olması ve kendisi
ne bağlı bulunan köylerin iktisadi ihtiyaçlarını karşılamakla iktisadi bir' merkez vasfım taşımak
tadır. 

Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Karsautı Nahiyesine bağlı (3 )köyün de münasebeti bakı
mından buraya bağlanmak suretiyle ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (21) köyü ve (15 487) 
nüfusu ihtiva etmek üzere (YAHYALI), 

!). Kırşehir Vilâyetine bağlı Avanos Kazası halen (f)l) köyü, merkez nahiyesi hariç bir na
hiye ve 1950 nüfus sayımına göre de (32 287) nüfusu ihtiva etmektedir. Bu kazanın kuzeyinde 
kalan vee Avanos Kazasına bağlı bulunan (24) köyü ve 1952 nüfus kütüğüne göre de (9 759) 
nüfusu ihtiva eden Karahasanlı Nahiyesi Avanos merkezine (60 - 90) Km. mesafede olup, kışın 
aradaki dağlar münasebetiyle kaza merkezi ile olan irtibatın müşkülâtla mümkün olabildiği ve 
yakınlarından Ankara - Kayseri Demiryolunun geçmesi itibariyle de coğrafî ve ekonomik yön
den Avanos'la her hangi bir münasebetleri bulunmadığı ve bu yol güzergâhmdaki Yozgad Vilâ
yetinin Boğazlıyan Kazasının Fakılı Nahiyesinden (6) ve Avanos Merkez Nahiyesinden (4) köy
le birlikte ayrı bir bölge teşkil ettikleri cihetle halkın bilhassa idare yönünden mâruz kaldık
ları müşkülleri önlemek amacı ile her suretle inkişafa müsait ve merkezi durumda olan bu na
hiyeye bağlı Hamamorta Köyü merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (33) kö
yü ve (17 352) nüfusu ihtiva etmek üzere (HAMAMORTA), 

10. Malatya Vilâyetine bağlı Pütürge Kazası Merkez Nahiyesi hariç, halen (4) nahiye ve 1950 
nüfus sayımına göre de (51 191) nüfusu ihtiva etmektedir. Bu kazaya bağlı Gerger Nahiyesi 
(21) köyü ve (8 320) nüfusu, Taraksu Nahiyesi ise, (16) köyü ve (7 661) nüfusu ihtiva etmek
te olup bu iki nahiye bölgesi doğuda Fırat, (2200 - 2500) rakımlar arasında kuzey'de Kaldırma, 
Soğuk, Kaplı, Hayran dağları; batı 'da Ankar, Suma dağları, Güney'de (1400) rakımı bulunan 
Gerger ve Demirbel dağları ile çevrili ve coğrafi bir bütün halindedir. Yolsuzluk ve avarız civar 
merkezlerle olan irtibatı çok müşkül hale sokmaktadır. 

Bölge genel ihtiyaçlarım kendilerine asgari (50 - 70) Km. deki Siverek, (25 - 40) Km. deki 
Pütürge kazalarından sağlamak zorundadırlar. Diğer bâzı ihtiyaçlarını nahiye merkezindeki bir
kaç dükkân ve seyyar satıcılardan temin ederler. Bıı durum kaza merkezi olacak Gerger için eko
nomik bir faaliyet vâdetmektedir. 

Halk, asabi ve tabiî teşekkülün ilcası ile harbidir. İdari ve inzibati bakımdan olduğu kadar 
bölgenin kalkınması yönünden de halkın yakından kontrolü icabetmektedir. Ve zaruridir. Bu 
durum aynı coğrafi şartları haiz 'olan Pütürge Kazasında kalacak diğer köylerin kalkınmasını 
da desteklemiş olacağından merkezi bugünkü Gerger Nahiyesinin merkezi olan Pötürge Köyü 
olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (1.) Nahiye, (37) köyü ve (16 391) nüfusu ihtiva 
etmek üzere (GERGER), 

11. Manisa Vilâyeti Kula Kazasına bağlı olup bu kazanın kuzey - doğusunda muhitind'eki ka
za merkezlerine (50 - 60) km. uzakta bulunan Selendi Nahiyesi arazisinin nispeten arızalı ve kıs
men ormanlık bulunuşu, merkezinin, civar merkezlere bağlı köylerle kendi köylerinin ortasında 
bulunması, bugünkü merkezi Kula Kazasına gitmek için nahiye merkezinin içinden geçen Selendi 
Çayından birkaç kere geçmek mecburiyetinin olması kurulacak bu kaza merkezi nahiyenin ve 
muhitinin (50) ye yakın köyünün ve (16 000) e yaklaşan nüfusun idari, iktisadi işlerinde kolaylık 
sağlıyacağı göz önüne alınarak ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (44) köyü ve (15 932) nü-
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fusu ihtiva etmek ve her türlü gelişme ve genişlemeye müsait bulunan Selendi Köyü merkez olmak 
üzere (SELENDİ), 

12. Niğde Vilâyetine bağlı Aksaray Kazası; Merkez nahiyesi hariç halen (5) nahiyesi, (146) 
köyü ve 1945 nüfus sayımına göre de (94 802) nüfusu ihtiva edip yüzölçüsü (6 244) km.2 dir. Bil
hassa bu kazaya bağlı Ortaköy ve Balcı nahiyeleri bir bütün olup yüzölçüsü (850) km.2 olan (30) 
köyü (2) kasabayı 1945 nüfus, sayımına göre de (15 116) nüfusu ihtiva etmekte olan bu 
nahiyelerin en yakın köyü Aksaray'a (25), en uzak köyü de, (77) km. gibi uzun ve arızalı yol
larla bağlı bulunmakta ve Aksaray'a gidip gelmekte birçok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Ge
rek Aksaray'ın kuruluşu bakımından ve gerekse Ortaköy ve Balcı nahiyelerine bağlı köylerin 
coğrafi durumları ve ekonomik iiişkinlikleri bakımından bu nahiyelere bağlı köylerin ortasında 
bulunan, ihtiyacı elverişli binalara, çarşı ve pazara sahip olmakla beraber dunumu gelişmeye el
verişli olan Ortaköy Kasabası merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adlan yazılı (1) nahiye, 
(30) köyü ve (15 116) nüfusu ihtiva etmek üzere (ORTAKÖY), 

13. Ordu Vilâyetinin Ünye Kazasına bağlı Karakuş nahiyesi; bağlı bulunduğu Ünye Kazasına 
(50 - 80) km. mesafede arızalı yollarla bağlı olup etrafı yüksek yaylalar ve ormanlarla çevrili bulu
nan bu nahiye (33) köyü ve 1945 nüfus sayımına göre de (23 531) nüfusu ihtiva etmetkedir. 
Halk kaza merkezindeki resmî işlerini görmek için gidip gelmekte birçok zorluklarla karşılaş
makta olduğundan Ünye - Niksar Şosesi üzerinde bulunan ve Karakuş Nahiyesinin merkezi olan 
Çaldere Köyü kendi köylerinin ortasında inkişafa müsait bir köy olmakla beraber halen (8) 
odalı bir Hükümet konağı, sağlık memuru evi, öğretmen evi, orman işletmesi bölge binası, beş 
dershaneli ve ayrıca pansiyonlu muntazam yatılı bir bölge okulu gibi resmî binalarla memur 
ailelerini barındıracak binalara sahip olduğundan, ilişik (1) sayılı cetvelde adlan yazılı (33) 
köyü ve (25 531) nüfusu ihtiva etmek üzere (KARAKUŞ), 

14. Seyhan Vilâyetinin Karaisalı Kazasına bağlı Pozantı ve Kamışlı nahiyeleri; halen (15) 
köy ve (8 229) nüfusu ihtiva etmektedir. Toros Silsilesi içinde sıkışık bir durumda olan tu 
nahiyelere bağlı köyler bağlı bulundukları Karaisalı Merkezine zor, sarp ve yalçın dağlardan 
geçen ve kışın geçit vermiyen arızalı yollarla bağlı olduklarından uğradıkları zor
lukları önlemek \e gerekse Bürücek, Armutluk, Kırıntı ve Asar yaylalanna yaz 
aylarında Adana, Tarsus, Karaisalı'dan yaylaya çıkan binlerce vatandaşın huzurunu sağlamak 
gayesi ile buranın idari teşkilâtında değişiklik yapılması zaruri ve lüzumlu görülmüştür. Bu 
maksatla tren güzergâhında ve asfalt yol üzerinde bulunan bugünkü Pozantı Nahiyesi Merke
zinde PTT teşkilâtı, Hükümet konağı, jandarma karakol binası, orman bölge şefliği binası, 
halkevi gibi binalarla memur ailelerini barındıracak binalara, çarşı ve pazara sahip olan ve gün 
geçtikçe de inkişaf eden Pozantı köyü merkez olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adlan yazılı 
(1) nahiye, (14) köyü ve (8 229) nüfusu ihtiva etmek üzere -(POZANTI). 

15. Sinob Vilâyetine bağlı Boyabat Kazası (169) muhtarlıkla idare edilen (277) parça mes
kûn mahalden ve merkez nahiyesi hariç (2) nahiye ve 1950 nüfus sayımına göre de (73 593) 
nüfustan ibarettir. Bu kaza çok anzalı (2 750) km.2 lik bir saha üzerindedir, kazanın doğudan 
batıya mesafesi (130), kuzeyden güneye uzaklığı ise (75) km. dir. Bu geniş saha kaza merkezi
ne nazaran umumi heyetiyle bir topluluk arzetmemektedir. Kazanın batı yönünde en uzak kö
yün kaza merkezine mesafesi (35) km. olduğu halde doğuda en uzak köyün mesafesi (95) km. ye 
çıkmaktadır. 

Hükümetle her türlü münasebetlerini ve aralannda doğan ihtilâflarını kaza merkezinde takip 
ve intaca mecbur bulunan kaza halkının bir kısmırrn sahanın genişliğinden doğan müşkülât, diğer taraf
tan âmme hizmetlerinin ifa ile mükellef teşkilâtın uhdelerine mevdu vezaifin ifasında ve bu hiz
metlerin murakabesinde karşılaştığı zorluk kazanın ikiye bölünmesini âmil olmaktadır. 

990 Km.2 genişliğindeki bu kazaya ballı Durağan Nahiyesi köyleri Boyabat Kaza merke
zine (25 - 95) kilometre patika ve arızalı yollarla bağlı olduğundan halkı istiraptan kurtarmak, 
Hükümetle olan münasebetlerini iktisadi faydaları ile ahenkleştirmek gayesi ile Boyabat'ın Mer
kez ve Kızıloğlan nahiyelerine bağlı olup Çaldağı; Kavakdağı, Kızıldağı, Susuzdağı gibi ârıza-
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larla Boyabat merkezinden ve Kızıloğlan Nahiyesinden ayrılmış olan bir kısım köyler de alınmak 
suretiyle her bakımdan inkişafa müsait olduğu gibi hali hazır durumu itibariyle de memur aile
lerini barındıracak binalara sahip bulunan ve Vezirköprü - Boyabat yolu üzerinde ve merkezî 
durumda ve bugünkü Durağan Nahiyesinin merkezi olan Durağan Köyü merkez olmak ve ilişik 
(1) sayılı cetvelde adları yazılı (52) köyü ve 1945 nüfus sayımına göre de (19 466) nüfusu ihtiva 
etmek üzere (DURAĞAN), 

16. Trabzon Vilâyetine bağlı Vakfıkebir Kazası halen 133 köyü ve merkez nahiyesi hariç (4) 
nahiye ve 1950 nüfus sayımına göre de (69 069) nüfusu ve bu kazaya bağlı Tonya Nahiyesi de 
deniz seviyesinden (770) metre yükseklikte ve çok arızalı bir arazi üzerinde olup (22) köyü, 
(15 693) nüfusu ihtiva etmekte ve kaza merkezine (30) kilometre mesafede bulunmaktadır. Mü
cavirinde bulunan Şalpazarı Nahiyesinden (9) köyün de Tonya Nahiyesinde Altınoluk adiyle 
kurulacak kazaya bağlanması vilâyet yetkili kurullarınca her ne kadar mütalâa edilmişse de 
sonradan bu köyler ihtiyar heyetlerinin vâki itirazları üzerine valilikle yapılan muhabere ve 
tetkikat neticesinde Şalpazarı Nahiyesiyle Tonya Nahiyesi tabiî ve coğrafi teşekkülleri itibariyle 
ayrı ayrı hattı içtimalarda; Tonya Nahiyesi Fol ve Şalpazarı Nahiyesi Şalpazarı dereleri üzerin
de bulunmakta olup her iki nahiyeyi köyleriyle birlikte birbirinden ayıran ve Karakısrak Dağın
dan başlıyan tabiî bir dağ silsilesi mevcut olduğu anlaşıldığından Tonya Nahiyesine bağlı köy
lerle Tonya'ya mücavir ve her suretle münasebetleri ve aynı coğrafi durumda olan Akçaabat 
Kazasının Düzköy Nahiyesine bağlı Kadahor, Sidiksa köyleriyle Gümüşane Vilâyeti Torul Ka
zasının Kürtün Nahiyesine bağlı Fol ve Yeniköy köyleri bağlı bulundukları kaza merkezine 
(17-75) kilometre arızalı yollarla bağlı olmalarına karşı Tonya merkezine (3-18) kilometre me
safede bulunmaktadırlar. Ayrıca orman teşkilâtı olan Tonya Nahiye merkezi Vakfıkebir - Torul 
yolu üzerinde ve bölgenin mevzii ekonomik meıkezi durumunda olmakla beraber her suretle 
inkişafa müsait ve memur ailelerini barındıracak binalara sahip bulunduğundan ilişik (1) sayılı 
cetvelde adları yazılı (22) köyü ve (19 608) nifusu ihtiva etmek üzere (ALTINOLUK), 

17. Urfa Vilâyeti Birecik Kazasına bağlı IlaU'eti Nahiyesi halen (28) köyü ve 1950 Nüfus Sa
yımına göre de (17 904) nüfusu ihtiva etmekte ve bağlı bulunduğu Birecik Kazasına en yakm 
köyü (25), en uzak köyü ise, (55) Km. mesafede bulunmaktadır. Fırat Vadisi içerisinde karşılıklı 
tepelerin eteğinde kurulmuş olan Halfeti'ye (5) Km. kuzeyde Fırat ' la - Karasu'nun birleştiği yer
deki kale, eşsiz ve tahribedilmemiş bir anıttır. Bu anıtta Selçuk ve Osmanlı Devrinin en karak
teristik izlerini görmek mümkündür. Halfeti'nin pek yakınında Cobur, Üçgül, Karamezrea, Aynî, . 
Rumevlek, Bazur ve Kalecik gibi yerlerdeki hü/ük ve tümülüslerden elde edilen kalıntılardan, 
buranın evvelce haşmetli bir devir yaşadığını aldatmaktadır. Burası, Osmanlı Devrinde de gerçek 
ve ekonomi ve tarım merkezi olmuştur. Halfeti nin arazisi; ikliminin Akdeniz mahsul ve meyva-
larını vermeye müsait bulunmasından dolayı, çeiitli ürünleri yetiştirmeye elverişlidir. Fırat sahi
lindeki toprakları çok mümbit olup burada zeminlikler ,portakal bahçeleri bulunmakta, üzüm ve 
incir çeşitleri gayet bol ve mebzuldür. 360 parça mülhakatiyle eski bir kaza olan Halfeti; vaktiy
le Fırat Nehrinin, birkaç vilâyete ayıran bir sınır olarak kabul edilmesi üzerine ne coğrafi ve ne 
de iktisadi ve içtimai hiçbir esasa dayanmadan bir kısım köyleri Gazianteb'e, Birecik'e ve Boz
ova'ya bağlanmak suretiyle kaza lâğvedilerek ım iye haline getirilmiştir. Halfeti ve çevresi halkı, 
uzak mesafelerde bulunan Gazianteb ve Urfa gibi merkezlerine gerek sosyal hayatın icabettirdiği 
işleri ve gerekse Hükümetle olan muamelelerini takip ve sonuçlandırmak için çok kere (40-90) 
Km. karayolu kat'etmek zorundadırlar. Halfeti, mütekâsif olan köyler merkezinde olup, gayjt 
mükemmel üç katlı kârgir bir hükümet konağına ve memurlar için elverişli binalarla postane vo 
okul binalarına sahip ve her surette inkişafa müsait olduğundan bu nahiyeye mücavir ve Birecik 
Kazasının Böğürtlen Nahiyesine bağlı (2 728) nü'usu ihtiva eden (9) köyün de münasebeti bakı
mından Halfeti'ye bağlanmak suretiyle ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (36) köyü ve (20 632) 
nüfusu ihtiva etmek üzere (HALFETİ), 

18. Yozgad Vilâyeti Yerköy Kazasının doğu ve doğu - güneyinde yer alan ve aynı kazaya bağ
lı bulunan Kızılkoca «Şefaatli» Nahiyesi; (39) köylü ve 1945 Nüfus Sayımına göre de, (15 787) 
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nüfusludur. Bu nahiyeye bağlı köyler Şefaatli'ya (4-22) ve Yerköy merkezine işe (20-55) Em. 
mesafededirler. 

Eızılkoca Nahiye Merkezi olan Şefaatli aynı adlı istasyon, bölgenin ithal ve ihraç merkezi olup 
gerek iskân, gerek ticaret ve gerekse hareket bakımlarından emsaline nazaran üetün vasıflar taT 
sımaktadır. Earaşhk Deresinin tabiî güzellikleri içerisinde yer almış olan Şefaatli da beş dersha
neli bir ilkokul, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Demiryolları, Tiftik Cemiyeti ye PTT teşkilâtı 
ve resmî daire ve memurları barındıracak kâfi miktarda ve iki katlı muntazam, binalar mevcut 
olduğundan her bakımdan münasebetleri Şefaatli ile olan ve buraya çok yakın bulunan Boğazh-
yan Eazasının Merkez Nahiyesinden (1), Yozgad Merkez Eazasının Osmanpaşa Nahiyesinden ,(î5) \ 
köyün de alınmak suretiyle ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (41) köyü ve (17 124) nüfusa 
ihtiva etmek üezere (ŞEFAATLİ), 

Adlariyle (18) kaza kurulması uygun görüldiğünden ilişik kanun lâyihası da bu maksatla ha
zırlanmıştır. 

D. Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aded Aylık 

8 Kaymakam 
11 Tahrirat kâtibi 
11 Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

SağUh ve Sosyal Yardtm Vekâleti 
9 Hükümet tabibi 1 40 

13 Gezioi sağlık memuru 1 20 
13 Muayene ve tedavi evi sağlık memuru 1 20 
14i Hükümet doktorluğu kâtibi . 1 J5 

350 
225 
225 
150 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

Yıllık Yekûn 

4 200 
2 700 
2 700 
1 800 

3 000 
2 400 
2 1O0 
2 100 
2 400 
2 100 

11400 

14 100 

300 
175 
175 
15G 

3 600 
2 100 
2 100 
1 800 

. . . • .,— n •• •.-- ıı-'" V ı - f V 

19 600 
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B. GöreTİm çeşidi Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

Adalei Vekâleti 
-:. (Reis, hâkim, âza, sulh Jıâkimi, C. Başmüd-) ı 

(deiumumiliği, ıbaşmmvrni, C. Başmüddei-) 
9 (umumi muavinleri^" C/ Müddeiumumisi ve) 

10 (muavinleri, icra 'hâkim ve hâkim muavin-) 
(leri, sorgu hâkimierij Mkim muavinleri,) : 

ı (Temyiz raportörleri ) 

13 (Başkâtip, başkâtip muavinleri, zabıtt kâtibi,) 
14 (zabut kâtip muaviııleri, kâtip ;.. ).î 
14 'Mübaşir 

40 
35 

13 Tapu kütük memuru 

13 Müftü 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 20 

Diyanet İşleri Reisliği 
1 20 

«00 
250 

175 

175 

7 200 
3 000 

2 100 

2 100 

1 
1 
1 

20 
15 
15 

175 
150 
150 

2 100 
1 800 
1 800. 

15 900 

2 100 

2 100 

55 200 

[8] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odacı 

Odacı 

Odacı 

Gardiyan 
Odacı 

İçişleri Vekâleti 
1 

Maliye Vekâleti 
1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
1 

Adalet Vekâleti 
1 
1 

50 

50 

50 

75 
50 

50 

50 

50 

75 
50 

600 

600 

600 

800 
600 

3200 

Lira 
I * t ' • ' ı -

20 971 

Bir kazanın 
(6) aylık gideri (9) aylık gideri 

Lira Lira 

41 942 62 913 
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Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

Lira 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Yakacak zammı 
Kira (Ayda 100 lira hesabiyle) 
Kırtasiye (50 lira hesabiyle 5 daire 
için) 
Döşeme demirbaş (Her daire için 
2 000 lira) 

55 200 
3 200 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 

* 0 
1 200 

250 

10.000 

Lira 

: öteberi (Her daire için 20 lira he
sabiyle) 

» Her daire için 50 lira hesabiyle 
\ aydınlatma 
• Her daire için 200 lira hesabiyle 

yakacak 
Yolluk her memur için (100 lira 
hesabiyle) 

Yekûn 

(18) kaza için gider masrafı = 1 509 912 

+ 

X 

1.00 

250 

1 000 

2 000 

83,884 
18 

Kurulacak kazaların 

S. 
No. Vüâyeti 

1 Ağrı 
2 Amasya 
3 Bolu 

4 Çoruh 
5 Erzincan 
6 Erzurum 
7 İstanbul 
8 Kayseri 
9 Kırşehir 

10 Malatya 
11 Manisa 
12 Niğde 
13 Ordu 
14 Seyhan 
15 Sinob 
16 Trabzon 
17 Urfa 
18 Yozgad 

Ayrıldığı 
kazanın 

Adı 

Diyadin 
Merkez 
Düzce 

Hopa 
Tercan 
Tortum 
Beyoğlu 
Develi 
Avanos 
Pütürge 
Kula 
Aksaray 
Ünye 
Karaisalı 
Boyabat 
Vakfıkebir 
Birecik 
Yerköy 

Kurulacak kazanın 
Adı 

Taşlıçay 
Göynüeek 
Yığılca 

Arhavi 
Mans 
Narman 
Şişli 
Yahyalı 
Hamamorta 
Gerger 
Selendi 
Ortaköy 
Karakuş 
Pozantı 
Durağan 
Altınoluk 
Halfeti 
Şefaatli 

Merkezi 

Aşağıtaşlıçay 
Göynüeek 
Çayırlı-
ahmetçiler 
Arhavi 
Mans 
Narman 
Şişli 
Yahyalı 
Hamamorta 
Pütürge 
Selendi 
Ortaköy 
Çaldere 
Pozantı 
Durağan 
Ortamahalle 
Halfeti 
Şefaatli 

Nahiye 
Aded 

— 
1 

— 
— 

2 
1 

— 
— 
— 
1 

— 
1 

— 
1 

— 
— 
— 
_~ 

Köy 
Aded 

36 
38 

24 
28 
62 
65 

2 
21 
33 
37 
46 
30 
33 
14 
52 
22 
36 
41 

Umumi 
nüfus 
Aded 

10 496 
13 019 

8 9^7 
11 794 
20 858 
22 772 
75 587 
15 487 
17 352 
16 391 
15 932 
15 116 
23 531 
8 229 

19 466 
19 608 
20 632 
17 124 

Mer
kezinin 
nüfus a 
Aded 

989 
542 

466 
3 160 
1 004 
2 495 

35 230 
6 109 
1 200 

580 
970 
964 

1 441 
1 460 

495 
767 

2 802 
1 030 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

Yeniden (18) kaza kurulması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — ilişik (1) sayılı cetvelde adları, 
merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye ve köy
leri gösterilen (18) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde dereee, 
maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili vekâlet ve 
dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet-
velde gösterilen kadrolar 1953 Malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cet
velin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1953 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Maliye Vekâleti kısmındaki (425-) nci (vilâyet ve 
kaza teşkil masrafları) faslına konulan tahsisat
tan gerekli görülecek miktarları sözü geçen (A/l) 
işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeye Ma
liye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde mer 

iyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İçletmeler 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 

Bayındırlık Vekili 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Vekili 

(S. Sayûi: İTİ-) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Ağrı Taşlıçay Aşağıtaşlıçay 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alakör (Alikor) 
2 Alihido 
3 Araz (Araş) 
4 Aşağuboti 
5 Aşağıdüzmeydan 
6 Aşağı gel düş 
7 Aşağıgûdeperi 
8 Azukomt* 
9 Çar kıyan (Çarhryan) 

10 'Gerişan (Gerişeran) 
XI ıGoje (Kuje) 
12 Hocik (Hoçik) 
13 Hilfo 
14 İhtiyar 
15 Kobik (Kübik) 
16 (Körnavruz (Çöln&Yruz) 
17 Kumluibucak 
18 Kumluca 
19 I/eşko 
20 Leşkofcoımu 
21 (Mardik ' 
22 ıMollattüdeyda 
23 Şıhibr«him 
24 Usikomu 
25 Üçkilise 
26 Yukanboti 
2f7 Yukarsdüzmeydan 
28 Yukangeldüş 
29 Yukarıgündeperi 
30 Yuka«ntaşbçay 
31 Boti 
m Abdelik 
33 Balıksu 
34 Didem 
85 GûlesOT 
36 Mirzehan 

Ağrı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağrı 
Ağrı 

» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
* 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
Vilâyeti 

» 
» 
> 
> 

Alındığı merkez 

Diyadin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

• » 

» 
•* 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

merkez 
meırkez 

» 
> 
» 
» 

Kazası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
* 
» 

(kazasını/n 
kazaeınm 

» 
> 
» 
» 

Taşlıçay 

» 
» 

Hamur 
merkez 

» 
» 
» 

•-# 

Nabiy^eioden 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
* 
* 
» 

- • * • 

» 
» 
» 
» 
* 

Nfcfeiyw*hı<len 
nahiy«teden 

* 
» 

• • * 

1 

(«.Sayı» : 179) 



Vilâyeti 

Amasya 

- 2 2 -
Kazanın adı 

Goynücek 

Merkezi 

Goynücek 

Sıra 
No. Köyün adı 

İ Alan 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Bektemür 
Beşiktepe 
Cender 
Çamurlu 
Çoran 
Delihasan 
Gökçeli 
Ilısu 
Karaşar 
Karayakup 
Kervansaray 
Koyuncu 
Pembeli 
Sığırçayı 
Şarklı 
Yassıkışla 
Çulpara 
Cayan 
Kertme 

Varay (N. M.) 
Abacı 
Akyazı 
Başpmar 
Çivi 
Davutevi 
Efkeri 
Gafarh (Kafarlı) 
Harmancık 
Konuralan 
Kutu 
Meşeliçiftlik 
Şıhlar 
Şerefter 
Tencirli (Tencereli) 
Terzi 
Tuzsuz 
Yeniköy 

Merkez nahiyesi 

Alındığı merkez 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Ilısu 
sinden 

> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

* 
» 
> 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

(Goynücek) Nahiye-

» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Zara Nahiyesinden 
Çorum Vilâyeti Mecitözü Kazasının Merkez Nahiyesinden 

Varay Nahiyesi 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Varay Nahiyesinden 

» 

> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

(S. Sayısı : 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
• » 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 



Vila lyeti 

Bolu 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Akçaören 
2 Asaklar 
3 Asar 
4 Bekirler 
5 Çamlı 
6 Çiftlik 
7 Çukurviran 
8 Dibektaş 
9 Geriş 

10 Hacıkar 
11 Hacıyeri 
12 Hoca 
13 Hoşaf oğlu (Çalıca) 
14 Hürmüz (Hömrüz) 
15 İğneler 
16 Karakaş 
17 Kırık 
18 Naşlar 
19 Redifler 
20 Sermi 
21 Şıhlar (Köseler) 
22 Tıraşlar (Köseler) 
23 Toğunpelit 

Bolu 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
s> 
» 

» • ' 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'M' " 

Kazanın adı 

Yığılca 

Merkezi 

Çayırlıafi 
metçiler 

2 

Almdığî merkez 

Vilâyeti Düzce Kazasının 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
•» » 
» » 
> » 
» > 
» » 
» *' » 
» > 
» » 
» » 
> » 
» » 
» > 

- » . • ; • • » 

» » 
• v > \ • - . - . " • 

* » 
' İ ?» 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

* » 
> 
» 
> 
> 
% 
% 

;- » 
» 
» 
> 
» 

Yığılca 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. .:.... 

Nahiyesinden 
» 
> . 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Çoruh 

1 Aşağıkapisre 
2 Aşağıkutunik 
3 Aşağıpotocur 
4 Bahta 
5 Ciğeryazın (Ciğeryazen) ' 
6 Çukavlat 
7 Gitvere 
8 Kamparna 
9 Koptobe 

• Arhavi 

Çoruh Vilâyeti 
> > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 

( S. Sayısı: 

Hopa 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 

Mosazade 
Cornovat 
Hacılar 

(Mahallesi) 
(Ufahallesi) 

Kazasının Arhavi Nahiye 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

» » 
» » 
> > 
» > 
> » 
> > 
> > 
» J> 



- 2 4 -
Sıra 
No. Köyün adı 

10 Kordelit 
11 Lome 
12 Napşit 
13 Orçibaşköy 
14 Ortaköy 
15 Otalaha 
16 Papilat 
17 Pilarget 
18 Rifath 
19 Sidere 
20 Suhulet 
21 Üçırmak 
22 Yakovit 
23 Yemişlik 
24 Yukarıkapisre 
25 Yukarıkutint 
26 Yukarıpotucur 

Çoruh 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- > 

Hopa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazassınm Arhavi Nahiyesinden 
» 
» 
» 
^ 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 

1 Astokoom 
2 AşağıavşiDt 
3 Bozağa 
4 Bulmuş 
5 Büyüksevkâr 
6 Çorçun (Gorcun) 
7 Çamurdere 
8 Ekrek 
9 Elmalı 

10 Gelinpertelc 
11 Ermenikaçağı 
12 Göller 
13 Karahüseyin 
14 Kemizi (Kelmizi) 
15 Kelmizikomu 
16 Küçüksevkâr 
17 Kürtkagağı 
18 Mantara 
19 Mığmkâr 
20 Piris v 

Erzincan 

Kazanın adı 

Mans 

Merkezi 

Mans 

Merkez Nahiyesi 

Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Mans Nahiyesinden 

:*s*?*SW'»rWŞ 

**-

» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

> 

» 

1%. Sayısı : 179) 



- 2 5 
Sıra 
No. Köyün adı 

21 Pülk 
22 Tivnik 
23 Tolos 
24 Toprakakle 
25 Tolistan 
26 Vican 
27 Yukarıavfiıı 

1 * *«*- *-~ «.*... 
1 Karakulak (N. M.) 
2 Ağamç&ğam 
3 Aravans 
4 Ağaveyishan 
5 Dingik 
6 Hınzırı 
7 Karadivan 
8 Kismisor 
9 IMirzaoğlu 

10 Miekik 
11 Nasıfkoanu 
12 ördekhacı 
13 Teıcer 
14 Uzunhaç 
15 Yeniköy 

1 Başköy 
2 Boybeğikonvu 
3 Büyükgelengeç 
4 Çamuırdene 
5 Çilhoruz 
6 Esneyerek 
7 ıGülebağdı 
8 Harşin 
9 Her anı (Heyrani) 

10 Karatas 
11 (Koçmaşat 
12 Komga 
13 Küçükgelengeç. 
14 Peyler 
15 (Semek 
16 Sosunga 
17 Şepke 
18 Tolos 
19 Verinkâh 
20 Yaylalar 

Alındığı i merkez 

Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Mans Nahiyesinden 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
> » » 

Karakulak Nahiyesi 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasmın Karakulak Nahiyesinden 
» » > 
» » » 
» » > 
» » > 
» » » 
» » » 
» > » 
» » » 
% » » 
» * » 
» » > 
» » » 
> » » 
» » » 

Başköy Nahiyesi (N. M.) 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 

» » 
» > 
» » 
> » 
» » 
» > 
» » 
> » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» * 
> > 

Erzincan Vilâyeti merkez kazasının Başköy Nahiyesinden 
» > > 
> » » 
» » » 
» > > 
» » » 
» » > 
> » » 
> » > 
» » » 
» » » 
» » » 
> » » 
» » » 
> » » 
» > > 
» » » 
» » > 
> » > 
» » > 

(SrSayısı : 179) 

» » 
» > 
» » 
» » 
> > 
> » 

'> > 
> » 
» » 
> > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
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Vilâyeti 

Erzurum 

Kazanın adı Merkezi 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Aha 
2 Aksor 
3 Aşağıhiçov 
4 Başkale 
5 Bıldaçor 
6 Boğakale 
7 Cansor 
8 Çivilikaya 
9 Dazlak 

10 Ekrek 
11 Hohor (Haiho) 
12 Hamidiye 
13 îğnavut (îynavut) 
14 Kaçkans (Koçkans) 
15 Karapınar 
16 Karşen (Karşin) 
17 Kenzesor 
18 Kızılkilise 
19 Kikani (Keğani) 
20 Koşa 
21 Körmeri 
22 Kutumar 
23 Milâsor (Minasor) 
24 Pirtanos 
25 Pirtivan (Pertuvan) 
26 Şabanlı 
27 Samikale 
28 ıSimserkis 
29 Soğrmik (Soğurmek) 
30 Şekerli 
31 Şaşa (Şoşa) 
32 Tadan (Todan) 
33 Telli 
34 Vekilhas 
35 Veşkisor 
36 Verintap 
37 YukarıMçoT 

Narman Narman (îd.) 

Alındığı merkez 

Merkez Nahiyesi 

Erzurum Vilâyeti Tortum Kazasının Narman Nahiyesinden 

• * 
. > 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

( S. Sayısı : 179) 
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Sıra 
No. Köyün adı 

38 Haneğe 
39 Kiğik 
40 Kotik 
41 Melâtor (Milâtor) 
42 Sananis 
43 Sütkâns 
44 Şamhi (Şanhi) 
45 Tutmaç 

r • • 

1 Narman (N. M.) 
2 Alabalık 
3 Arısti 
4 Canik 
5 Çatak 
6 İpekçayır 
7 Kâmhis 
8 Kornes (Korniş) 
9 Kampur (Kompor) 

10 Kihtik 
11 Kürdikân 
12 Lâfsor 
13 Mihkâr 
14 Nügücûk 
15 Pitkir 
16 Sorik 
17 Süleymanh 
18 Toprakkale 
19 Urut 
20 Yenikoy 

Erzurum Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Oltu Kazasının Merkez 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Pitkir Nahiyesi 

Erzurum Vilâyeti 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
> 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

• • ' * -

Nahiyesinden 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Oltu Kazasının Pitkir Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

;;*©«» 

1 Kâğıthane 
2 Ayazağa 

Vilâyeti 

istanbul 

Kazanın adı 

Şişli 

Merkezi 

Süfli 

İstanbul Vilâyeti Beyoğlu Kazasının Şişli Nahiyesinden 
» > Sarıyer Kazasının Yeniköy Nahiyesinden 

(S. Sayı»: 170) 



Vilâyeti 

Kayseri 

Kazanın adı 

Yahyalı 

Merkezi 

Yahyalı 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Ağcaşar 
2 Dereköy 
3 Dikme 
4 Faraşa 
5 îlyaslı 
6 Karaköy 
7 Karamadan 
8 Kesteliç 
9 Kirazlı 

10 Kocahacılı 
11 Kobcu 
12 Kuzuoluk 
13 Mustafabeyli 
14 Sazak 
15 Süleymanf akılı 
16 Taşhan 
17 Yerköy 
18 Yuları 
19 Barazama 
20 Büyükçakır 
21 Kapuzbaşı 

Alındığı merlkez 

Kayseri Vilâyeti Develi Kazasının Yahyalı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Seyhan 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Karaisalı Kazasının Karsantı Nahiyesinden 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

1 Aylı 
2 Bağlıca 
3 Bayramuşağı 
4 Belekli 
5 Buruncuk 
6 Burnukara 
7 Cılbah 
8 Dere 
9 Doyduk 

10 Grülistanbüyüklü 
11 Hacıfakıh 
12 Hırsızuşağı 
13 Kabakini 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Kırşehir Kozaklı Hamamorta 

Kırşehir Vilâyeti Avanos Kazasının Kara! 
» » » » > 
» » > » » 
> » » » » 
» » » » » 
» » » > » 
> > » » > 
> » » » > 
» » » » » 
» » » » » 

" » » » » » 
» » % » » 
» » » » » 

14 Karahasanlı (Ortarumlu) » » » » » 
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- » — 
Sıra 
No. Köyün adı 

15 Kaşbal» 
16 Kozaklı 
17 Kuşaklı 
18 Küllüce 
19 Pinili 
20 Sadıkali 
21 Şeydin 
22 Temlik 
23 Yassıca 
24 Halaka 
25 îmran 
26 Kalecik 
27 Kaslıhüyük 
28 Aşağıyaflı 
29 Çöplüçiftiiği 
30 Kanlıca 
31 • Karasenir 
32 Yiğitler (Sorsavuç) 
33 Yukarıyağlı 

Alındığı merikez 

Kırşehir Vilâyeti Avanos Kazasının Karahasanlı Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
> 

> > 
» » 
» » 
» t 
> » 
» » 
> » 
» > 

Kırşehir Vilâyeti Avanos Kazası 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Yozgad Vilâyeti 
» 
» 
» 
> 
i 

» 
» 
» 
» 
» 

» > 
> > 
» ^ 

> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 

- > 
nın Merkez Nahiyesinden 

» 
» 
> 

> 
» 
» 

Bogazlıyan Kazasının Fakılı Nahiyesinden 
> » 
» » 
» » 
» » 
» t 

» 
» 
> 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 

Vilâyeti 

Malatya 

Kazanın adı 

Gerger 

Merkezi 

Pütürge 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Aoma 
Aşağıerbaun 
(Bileyli 
Çefthisar 
Dağdeviren 
Gerger 
Girdi» 
Hasur 
Eözeri 
Jandırvenfc 
Masrani 
Maşrak 
Nakışlı 
Nirin 
Perdeso 
SoTİtmahmtıt 
Şengil 
Şevkan 

Merkez Nahiyesi 

Malatya Vilâyeti Pütürge Kazasının Gerger Nahiyesinden 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
j> 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
». 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> . 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 • ' • • • ' . • 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
% 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
* 
» 
» 
» 
» 

. ; • ; ; • » 

* 
» 
» 
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8 0 -
Sıra 
No. Köyün adı 

19 Terkettin 
20 Yukarıerbaun 
21 Ülbüş (01bu§) 

1 Temsiyais (N.M.) 
2 Bagöz 
3 Bibol 
4 Bigo 
5 Everek 
6 Günan 
7 Haburman 
8 Helül 
9 Hırso 

10 Kâğmdak 
11 Lâğin 
12 Melhu 
13 Miran 
14 Taraksu 
15 Tillo 
16 Venkük 

Malatya 
» 

Vilâyeti 
» 

Alındığı merkez 

Pütürge Kazasının Gerger Nahiyesinden 
> » » > 

Malatya Vilâyeti Pütürge Kazasının Narince Nahiyesinden 

Taraksu Nahiyesi 

Malatya Vilâyeti 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

Pütürge Kazasının Tara'ksu Nahiyesinden 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

V « 

» 
» 

> > 
» » 
» > 
» » 
> » 
» » 
> » 
» ••> 
» » 
* > * 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Manisa Selendi Selendi 

1 Aşağrtefen 
2 Avlaşa 
3 Çıkrıkçı 
4 Çinan 
6 Dumanlar 
6 Eskin 
7 IKarabeyler 
8 Karakozan (Karakazan) 
9 Karaselendi 

10 Kazıklı 
,11 Kınık 
12 Köle 
13 Kurşunlu 
14 Kürtçü (Kürkçü) 
15 Mıdıkh 
16 Rahmanlar 

(Manisa Vilâyeti Kula Kazasmın Selendi Nahiyesinden 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

> 

» 
» 

> 

» 
» 

> 
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- n -
Sıra 
No. Köyün adı 

17 Selmanhacdar 
18 ıM'tacMburcu 
19 Tutcu (İkrpcu) 
20 Tenicekarganlı 
21 Yukarıtefen 
22 Zıraman 
23 (Börtlüce 
24 Güvercinlik (Burgaz) 
25 Encekler 
B6 Pabuçlu 
ı27 Çanşa 
28 Çayköy 
29 Çortak (Çörpak) 
ı?0 Dedeler 
31 Güm ele. 
32 Hüdük 
33 îcikler (Osmanlar) 
34 Kızılca 
35 Satılmış 
36 Yağcı 
37 Yumuklar 
38 Azizbey 
39 Bmarlar (Pınarlar) 
40 Karataş (Terziler) 
41 Tavak 
42 Omurlar 
43 Tepeyenihan (Tepeeyni-

han) 
44 Yassıyenihan (Yassıeyni-

han) 

Manisa 
> 
* 
» 
» 
> 

Manisa 
> 
» 
» 

Vilâyeti 
> 
» 
» 
> 
» 

Vilâyeti 
» 
> 
» 

Manisa Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» • 

» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

J 

Kula 
» 
> 
» 
» 
» 

Kula 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının 
> 
> 
» 
» 
> 

Kazasın in 
» 
» 
> 

Demirci Kazasının 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 

Manisa Vilâyeti Demirci Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 

Selendi 
> 
> 
> 
> 
> 

merkez 
» 
» 
» 

merkez 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
> 
> 
> 
» 

nahiyesinden 
» 
> 
» 

nahiyesinden 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

Yarbasan Nahiyesinden 
» 
» 
^ 
> 
» 
» 

» 

V 
» 
» 
> 
» 
» 

» 

Not : 

Uluköy, Demirci Merkez Nahiyesinin Çayköy'üne bağlı (22) nüfuslu bir mahalle olduğundan 
listeye yazılmamıştır. 
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Vilâyeti 

Niğde 

- 3 2 -

Kazamn adı 

Ortaköy 

Merkezi 

Ortaköy 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alfak 
2 Bozkır 
3 Camuzluk 
4 Çiftevi 
5 Devedamı 
6 Gökkaya 
7 Gökler 
8 Hacıahmetüçeltek 
9 Hacıibrahimuşağı 

10 Haeımahmutuşağı 
11 Harmandalı 
12 Hıdırlı 
13 PTocabeyli 
14 Ishaklıkarapmar 
15 Kanlıkışla 
16 Sarlıralaça (Sananalaca) 
17 Seksenuşağı (Hacılar) 
18 Sinandı 
19 Yukarıkabakulak 

Alındığı merkez 

Merkez Nahiyesi 

Niğde Vilâyeti Aksaray Kazasının Ortaköy Nahiyesind 
» » » > » » 
> > » > » > 
» > » > > » 
» » » » > » 
» » > » > » 
» » » > » > 
> » » » > » 
» » » > > » 
> > > > > > 
> > > > > » 
» > > > > > 
» > > > > » 
> > > > > » 
» > > > > » 

» • . . » . > > > » 

» > > > > » 
» » » > > > 
» » » > » > 

(•) Balcı (N. M.) 
1 Ceceli 
2 Cumali 
3 Çetin 
4 Kümbet 
5 Ozancık 
6 Pirli 
7 Salarıgödeler 
8 Sarıkaraman 
9 Reşadiye 

10 Satansan 
11 Turhasanh 

Balet Nahiyesi 

Niğde Vilâyeti Aksaray Kaza mın Balcı Nahiyesinden 
» > > 
» » » 
» » » 
> » > 
» > > 
» » » 
> > > 
» > » 
» > » 
» » » 
» > > 

(*J Balet hasdbadtr. 
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Vilâyeti 

Seyhan 

— 34 — 
Kazanın adı 

Pozantı 

Merkezi 

Pozantı 

Sıra 
No. Köyün adı 

r* 

1 Alpu 
2 Eskianahşa 
3 Fındıklı 
4 Gökbez 
5 Şıhlı 
6 Yenianahşa 

• 

1 Yukarıyirikler (N. M.) 
2 Aşçıbekirli 
3 Bobuşlu 
4 Hamidiye (Koçakboğazı) 
5 Karakışlakçı 
6 Perakendesolaklı 
7 Yukarıbelemedik 
8 Yağlıtaş 

• -

Jtftrkez Nahiyesi 

Alındığı merkez 

Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Pozantı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Zamt̂ Zt Nahiyesi 

Seyhan Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Karaisalı Kazasının Kamışlı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Sinob Durağan Durağan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Ağcaalan 
Ağcabük 
Alpaşalı 
Alpugan 
Aşağıalmca 
Aşağıkaracaveran 
Beybükü 
Boyabükü 
Çerçiler (Gümürgen) 
Çerkezler 
Çorak (Çorakyüzü) 
Çöve 
Dereli 
Emirtolu 
Gölalan 
Gölkirişi (Gölgirişi) 

Sinob Vilâyeti Boyabat Kazasının Durağan Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
•» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S. Sayısı : 179 ) 



- 3 5 -
Sıra 
No. Köyün adı 

17 Hacımahmutlu 
18 Kaplanku (Kaplanko) 
19 Karataş 
20 Kızılcapelît 
21 Kirencik 
22 Köklen 
23 Köselli 
U Kuzuluk 
25 Olucak 
26 Olukbaşı 
27 Ortaköy 
28 Salarkolu 
29 Sarıkadı (Karandu) 
30 Sarıyar 
31 Sınıkalmca 
32 Sinebeli 
33 Sofular 
34 Yağbasan 
35 Yalnızkavak 
36 Yanalak 
37 Yandak 
38 Yassıalan 
39 Yemişen 
40 Yukarıkaracaveran 
41 Bayat 
42 Çampaşasakızı 
43 Çeşnigir 
44 Çukurhan 
45 Dağdelen 
46 Dodurga 
47 Kozkule 
48 Tırnalı 
49 Uzunöz 
50 Yaylacık 
51 Gaflet 
52 Kavaklı 

Sinob 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sinob 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sinob 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Boyabat Kazasının Durağan Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Boyabat Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Boyabat Kazasının Kızıloğlan Nahiyesinden 
» » » » 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 
2 

Köyün adı 

Ağır'köy 
Anabedama 

Vilâyet i 

Trabzon 

Aspuropolu (Aspuryanlı) 
Barıkozmanlı 
Bicinlik 
Hoşarlı 
îskenderli 
Karasu 
Karşular 
Kozluca 
Lefkiye 
Manganabo 
Manganaboz 
Melikşe 
M-esopliya 
&ayraç 
Turalı 
Vamenli 
Yakçukur 
Kadahor 
Sıdıksa 
Fol ve Yeniköy 

— 36 — 

Kazanın adı 

Altınoluk 

Trabzon Vilâyeti 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Trabzon 
» 

> 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 

Merkezi 

Ortamakalle 

• 
Alındığı merkez 

Vakfıkebir Kazasının Tonya Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Akçaabat Kazasının Düzköy Nahiyesinden 
» » 

Gliümüşane Vilâyeti Torul Kazasının 

Vakfıkebir Kazasının Merkez Nahiyesine bağlanan 

Fevziye 
Şova 

» » 
Kürtün Nahiyesinden 

köyle* 

Vakfıkebir Kazasının Tonya Nahiyesinden 
» » » » » * 
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Vilâyeti 
— 37 — 
Kazanın adı Merkezi 

Urfa Halfeti Halfeti 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Aftar 
2 Ank 
3 Aran 
4 Aram 
5 Argıl 
6 Aşağıgöglü 
7 Ayni 
8 Ayran; 
9 Bazur 

10 Bilesor 
11 Büyükgöğlü 
12 Cibin 
13 Çakalh 
14 Derto 
lö Hoh 
16 Karamezrea 
17 Keferhan 
18 Keferkâp 
19 Ömerli 
20 Seldek 
2*1 Tatayın 
22 Tilozze 
23 Tillâfc 
24 Tifnik 
25 Tise 
26 Vahna 
27 Zahbir 
28 Bayburcn 
29 Harvenek 
30 Kalkan 
31 Küneferik 
32 Macunlu 
33 Maaş 
34 Nuhrut 
35 Talikan 
36 Tavşanveran 

Urfa 
» 
» 
> 
» 
•» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Urfa 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 

Birecik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Halfeti 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • : • 

Vilâyetinin, Birecik Kazasının Böğürtlen Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

> 
> • 

» 
» 
» 
> 
> 
»• 
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Vilâyeti 

Yozgad 

— 38 — 

Kazanın adı 

Şefaatli 

Merkezi 

Şefaatli 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Akçakoyunlu 

2 Akcami 
3 Alibar 
4 Alifakılı 
5 Başköy 
6 Caferli 
7 Cangılı 
8 Cıcıklar 
9 Dedeli 

10 Deliler 
11 Ekineiuşağı 
12 [Erkekli 
13 Gözelli 
14 Halaşlı 
15 Hamzab 
16 Kanişler 
17 Höke 
.18 îbrahimhacılı 
19 Kabacaoğlu 
20 Karaıkaya 
21 Karalar 
22 Kayıkh 
23 Kazlıuşağı 
24 Kediler 
25 Kızılyar 
26 Kozaycı 
27 Köycü 
28 Kuşçu1 

29 Küçükincirli 
, 30 Paşa 
31 Kızvan (Bıdvan) 
32 Saçlı 
33 Seydiyar 
34 Şerefoğlu 
35 Tahiroğlu 
36 Topalveran 
37 Türüdüler 
38 Yassıağıl 
39 Keller 
40 Arife 
41 Büyükkışla 

Alındığı merkez 

Yozgad Vilâyeti Yerköy 
yesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının Kızılkoea 

» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

«Şefaatli» Nahi-

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yozgad Vilâyeti Boğazlıyan Kazasının Merkez Nahiyesinden 
Yozgad Vilâyeti Merkez Kazasının Osmanpaşa Nahiyesinden 

» » » » » » 
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D. 

8 
11 
11 
11 

9 
13 
13 

14 

Görevin çeşidi 

içişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 
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[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık 

18 
18 
18 
18 

50 
30 
30 
15 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet Tabibi 18 
Gezici Sağlık memuru 18 
Muayene ve Tedavi Evleri 
Sağlık memuru 18 
Hükümet Doktorluğu kâtibi 18 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
15 

D. 

9 
10 

Görevin çeşidi 

Adalet Vekâleti 
(Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâ-) 
(kimi, C. Başmüddeiumumi-) 
(ligi, Başmuavini, C. Baş-) 
(müddeiumumi muavinleri,) 
(C. Müddeiumumisi ve Mua-) 
(vinleri, îcra Hâkim ve Hâ-) 
(kim Muavinleri, Sorgu Hâ-) 
(kimleri, Hâkim Muavinleri,) 
(Temyiz Raportörleri; ) 

13 (Başkâtip, Başkâtip Muavin-) 
14 (leri, Zabıt Kâtibi, Zabıt Kâ-) 

(tip Muavinleri, Kâtip ) 
14 Mübaşir 

Sayı i 

36 
18 

lylık 

40 
35 

18 20 
18 15 

18 15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Tapu Kütük memuru 18 20 

Diyanet İşleri Reisliği 
13 Müftü 18 20 

Odacı 

Odacı 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

18 50 

18 50 

Sağfık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Odacı 18 50 

Adalet Vekâleti 
• Gardiyan 18 75 

Odacı 18 50 
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Sinob Mebusu Servor Somuncuoğlu ve 4 arkadaşının, yeniden üç kaza kurulması hakkında 

kanun teklifi (2/592) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Baçkanlığma 

Sinob ili Merkez Kazasına bağlı Karasu Nahiyesinin (Erfelek) adiyle, Boyabat Kazasına bağlı 
Durağan Nahiyesinin (Durağan) ve Ayancık Kazasına bağlı Türkeli Nahiyesinin de (Türkeli) 
adiyle kaza olmaları hakkındaki kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli muamelenin yapılmasına yüksek müsaade ve delâletlerini saygılarımızla arz ve rica 
ederiz. 5 Ocak 1954 

Sinob Milletvekilleri 
S. Somuncuoğlu N. Sertoğlu M. Acar A. §. ŞavU M. Tümerkan 

GEREKÇE 

Sinab îli ve kazaları dâhilinde olup gerek coğrafi mevkileri ve gerekse iktisadi ve içtimai du
rumları itibariyle kaza teşkiline elverişli ve müstahak görülen Karasu, Durağan ve Türkeli na
hiye merkezlerinin arzettiği hususiyetlerle bu merkezlerde kaza teşkilini gerekli kılan mucip se
bepler aşağıda sırasiyle arzolunmuştur. 

Karasu : Merkezi ve köyleri itibariyle Sinob merkez kazasına uzak bir mesafede bulunan Ka
rasu kasabası uzun zamandan beri nahiye merkezi bulunmaktadır. Gösterdiği süratli gelişmelerle 
birçook kaza merkezlerinden ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Halen 300 ü mütecaviz hane ve 1 500 ü 
v,şa.rı nüfusiyle bölgenin mühim bir merkezi haline gelmiştir. Geniş bir çarşıya sahip olduğu gibi 
haftanın muayyen günlerinde kurulan pazarı da iktisadi bir ehemmiyet arzetmekte ve civardan 
yüzlerce taciri toplamaktadıır. Mevcut binaları müsait ve sıhhi esaslara göre bulunan Karasu da 
Hükümet, belediye ve sair resmî müessesata elverişli binaları bulunmakta olduğundan, bu bakım
dan bir müşkilâtla karşılaşılmıyaeaktır. Nahiye merkezine içme suyu fennî usullerle getirilmiş 
ve hidroelektrik tesisat işi de müteahhidine ihale edilmiş bulunmaktadır. Karadeniz sahil mmta-
kasının malûm avarızı yüzünden bu nahiyeye bağlı ve nüfusları mecmuu 20 000 i bulan ve bir nu
maralı ilişik listede rdları yazılı 34 köyün halen bağlı bulundukları merkez kazası Sinob'la irti
batları kolay olmadığmdan Hükümet daireleriyle olan işlerini takipte güçlük çekmektedirler. Bu 
sebeplerle Karasu merkezinde (Erfelek) adiyle bir kaza teşkilinde isabet ve zaruret bulun
maktadır. 

Durağan : Boyabat'ın 30 kilometre doğusunda ve Vezirköprü - Boyabat Devlet yolu üzerin
de eski bir nahiye merkezi olan Durağan, binaları, çarşı ve pazarları ile günden güne inkişaf 
halindedir. Bugün kaza merkezi olan Boyabat'ın 169 muhtarlıkla idare edilen 277 parça köyü 
2 750 kilometre karelik bir saha içinde yayılmakta ve bu sahanın doğudan batıya uzunluğu ise 
130 kilometre kadar imtidat etmektedir. Boyabat'ın doğusundaki ve bugün Durağan Nahiyesine 
bağlı köyleri 60 - 80 kilometre gibi pek uzak bir mesafede kalmaktadırlar. Avarızı ve coğrafi 
mevkii itibariyle tam bir topluluk arz edemiyen Boyabat Kazasının ikiye bölünerek doğusunda 
kalan 40 köyü sahasına alacak ayrı bir kaza tesisine öteden beri zaruret görülmekte ve yeni 
kurulacak kaza merkezi için de bahsi gecen 40 köye merkezî bir mevkide bulunan Durağan 
nahiye merkezi uygun bulunmaktadır. Bu sayede, resmî makamlarla işlerini takip için 14 - 18 
saat gibi uzak mesafelerden Boyabat'a gelmek zorunda kalan vatandaşlar asgari 5 günlük bir 
fedakârlığa mal olan bu külfetlerden kurtulmuş olacaklar ve bu kabîl işlerini yeni kaza merkez
lerinde daha raha'thıkla imtacetmek imkânını bu muş olacaklardır. Bu sebeple ilişik 1 numaralı 
lîntede isimleri yazılı 52 köyü bağlamak suretiyle Durağan adı altında bir kaza kurulmasına 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Türkeli : Ayancık Kazasının batısında ve Karadeniz sahilinde bu kazaya bağlı bir nahiye 
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merkezidir. Sahil dağlarının en çok arızalı bulunan bu bölgesindeki köylerin bağlı bulundukları 
kaza merkezi ile- irtibatı, yollarının bulunmaması yüzünden bilhassa kış aylarında güç ve çok 
zaman imkânsız hale gelmekte olduğundan, t-u bölgede yaşıyan vatandaşlar ihtiyaçlarını Türkeli 
nahiye merkezinden temine çalışılmaktadır. Bu zaruretler yüzündendir ki nahiyede şimdi
den mahkeme ve nüfus daireleri, hükümet doktorluğu, posta idaresi ihdas edilmiştir. Buna rağ
men bir kaza merkezine bağlı bulunmanın fayda ve imkânları hiçbir zaman sağlanamamıştır. Ha
len kârgir ve mükemmel bir hükümet binasına sahip olai Türkeli merkezinde, kaza olması halin
de resmî daireler için lüzumlu diğer binaları da bulmak her zaman mümkün olacak ve bu saye
de Karadeniz sahilini süsliyen şehir ve kasabalarımıza az zamanda inkişaf istidadı gösteren bir 
yenisi daha ilâve edilmiş olacaktır. Türkeli merkezi kaza yapıldığı takdirde ilişik 1 numaralı lis
tede adları yazılı 44 köyün bağlanması suretiyle takriben 20 000 nüfuslu bir idari topluluk mey
dana gelecek ve t-u karar mıntakada büyük bir memnunluk yaratacaktır. 

SÎNOB MEBUSU SERVER SOMUNCUOĞLU 
VE 4 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Yeniden üç kaza kurulması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Karasu, 
Durağan, Türkeli nahiye merkezlerinde birer 
kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen kadrolar, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, 1954 malî yılı Muva-
zen'ei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 

cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Maliye Vekâleti Büt
çesinin (425) nci (Vilâyet ve kaza teşkili mas
rafları) faslına konulan tahsisattan gerekli gö
rülecek miktarları alâkalı bütçelerin fasıl ve 
maddelerine aktarmaya Maliye Vekili yetkili
dir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu ve 4 arkada

şının teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Erfelek (Karasu) Kazası 

Bağlanan köyler : [34 köy] 

Kazmasökü köyü 
Kazılcaol 
Emihali] 
Kençot 
Kurealı 
Kaldırayak 
Yeni 
Horzum 
Hamidiye 
Selbeyi 
Değirmencili 
Sarboğa 
Balfakı 
İnesökü 
Tekke 
Abdurrahmanpaşa 
Gümüşsüyü 
Sah 
Dereköy 
Akçaçam 
Dağyeri 
Karacaköy 
Kızılcaelma 
Mescit 
Hasandere 
Soğucalı 
Tombul 
Kusuri 
Veysel 
Şerefiye 
I t l ak 
Çayır 
Hurremşah 
Sorgun 

Durağan Kazası 

Bağlanan köyler: (52 köy) 

Kızılcapelit 
Emirtolu 
Sarıkadı 

Bağlanan köyler : 

Kökleri 
Köseli 
Yassıalaıt 
Alpaşalı 
Kirencik 
Yandak 
Yanalak 
Hacımahmutlu 
Çorakyüzü 
Olucak 
Olukbaşı 
Beybükü 
Boyabükü 
Kuzuluk 
Kaplangu 
Yemişen 
Karataş 
Çerçiler 
Sırnıkalmca 
Sarıyer 
Aşağıalmca 
Çöve 
Salarkolu 
Alpuğan 
Yağbasan 
Ağcabük 
Aşağı Karacaveren 
Dereli 
Ortaköy 
Gölgerişi 
Gölalan 
Sofular 
Yalnızkavak 
Yukarı Karacaveren 
Sinebeli 
Çerkezler 
Ağcaalan 

Merkez kazadan verilecek köyler 

Bayat 
Çampaşasakızı 
Çeşniğir 
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Bağlanan köyler : 

Çukurhan 
Dağdelen 
Dodurga 
Kozkule 
Tırnalı 
Uzunöz 
Yaylacık 

Kızıloğlan Nahyeşinden verilecek köyler 

Kalfet 
Kavaklı 

Türkeli Kazası 

Bağlanan köyler : (44 köy) 

Bolla 
Cabanay 
Cible 
Coray 
Çatak 

* örnecik 
» Giriş 
» Güney 

Çepni 
Düzler 
Düzköy 
Epçeler 
Fariye 
Gaziler 

Bağlanan köyler : 

Gemiyanı 
Gündoğdu 
Gencek 
Helaldu 
Hamamlı 
Haeıköy 
Hacıreis 

» Sökü 
Kalasa 
Karacakaya 
Kavaklı 
Kuşçular 
Kızılcakaya 
Kuz 
Keş 
Moğan 
Palamar 
Paşah 
Piri 
Reyfez 
Satu 
Sarmaşık 
Şazkışla 
Rıdvan 
Somay 
Turhan 
Yazıcı 
Yusuflu 
Yervi 
Yunuslar 
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[2] NUMARALI CETVEL 

D. 

13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

Görevin çeşidi Aded Aylık , D. 

İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 
Vergi memuru 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
9 Hükümet tabibi 3 

13 Gezici sağlık memuru 3 
13 Muayene ve tedavi evleri sağ-

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

20 
15 

40 

lık memuru 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi 

Adalet Vekâleti 
9 Başkan, yargıç, üye, sulh yar

gıcı, savcı ve yardımcıları icra 
yargıcı ve yardımcıları^ 

10 Sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve Yargıtay ra
portörleri 

13 Başkâtip, yardımcıları, tuta
nak kâtibi, yardımcıları, kâtip 

14 Muhtelif memurlar ve mü
başirler 

14 Mübaşir 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Tapu ve kütük memuru 3 20 

3 

3 

3 
3 

35 

20 

15 
15 

Odacı 

Odacı 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

içişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

3 50 

3 50 

Sağlık ve Sosyal Y. V. 
Odacı 3 50 

Odacı 
Gardiyan 

Adalet Vekâleti 
6 50 
3 75 

Tapu ve Kadastro Um. Md. 
Odacı 3 50 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/760, 761, 2/592 
Karar No. 31 

16 II .1954 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden 22 kaza kurulmasını derpiş eden 
iki kanun lâyihasiyle, Sinob Mebusu Server So-
muneuoğlu ve iki arkadaşının üç kaza kurul
ması hakkındaki kanun teklifi birleştirilerek 
İçişleri Vekilinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Kurulması teklif edilen kazalardan Taşhçay, 
Göynücek, Yığılca, Arhavi, Narman, Şişli, Yah
yalı, Gerger, Silendi,. Ortaköy, Pozantı, Dura
ğan, Halfeti, Şefaatli, Havsa, Ağın, Gelendost,« 
Çatalzeytin kazalarının teklif veçhile aynen, 
Erzincan'da kurulacak kazaya verilen Mans is
minin Türkçe bir kelime olmaması hasebiyle bu 
mmtakada evvelce cereyan eden bir muhare
bede kazanılan (Otlukbeli) zaferine izafeten 
kaza isminin Otlukbeli olarak değiştirilmesine, 
Kırşehir'in Avanos Kazasında Yozgad Vilâye
tinin Boğazlıyan kazasından da altı köy alın
mak suretiyle kurulması derpiş olunan (Ha-
mamorta) kazası hakkında cereyan 'eden mü
zakereler sonunda Yozgad'dan altı kövün alın
masının bu mıntakada bir huzursuzluk yarata
cağı kanaatine varılarak kazanın bu köyler dı
şında kalan köylerden müteşekkil ve merkezi 
Hamamorta olmak üzere isminin Kozaklı ola
rak adlandırılmasına, Ordu'nun Ünye Kazasın
da kurulacak Karakuş Kazası isminin Akkuş 
olarak değiştirilmesine, Trabzon'un Vakfıkebir 
Kazasında kurulacak Altınoluk Kazası adının, 
bu mahallin ötedenberi (Tonya) olarak tanın
ması bakımından kaza isminin de Tonya olarak 
tashihine, Sinob mebusları tarafından kaza ol
maları teklif olunan Erfelek, Durağan ve Tür-
keli ismindeki yerlerden Durağan Hükümet lâ
yihasında mevcut olup diğer ikisinin reddine 
karar verildi. 

İki ayrı kanun halinde getirilen lâyihalar 
birleştirilerek bir kanun içerisine alınmış ve 
»•Ün buna göre tanzim olunmuştur. 

0teçici 1 ve 2 nci maddelerdeki 1953 malî 

yılı, 1954 olarak düzeltilmiştir. Ayrıca kanu
nun neşri tarihinden itibaren meriyete girmesi 
halinde seçimler öne alındığı takdirde bu ka
zalarda seçim kurullarının teşekkül edememesi 
ihtimaline binaen kanunun 1 Haziran 1964 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girmesi daha uy
gun görülmüştür. 

Lâyihanın ivedilik ve öncelikle de görüşül
mesi komisyonumuzca temenniye şayan görül
müş olup havalesi gereğince Bütçe Kamisyo-
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete 
sunulu*. 
içişleri Komisyonu Reisi R. Vekili 

Edirne Bursa 
B. Nasuhioğlu N. Yilmaz 

Sözcü Kâtip 
Amasya Muğla 

K. Eren Y. Başar 
Afyon K. Balıkesir Çoruh 

A. Veziroğlu S. Başkan Z. Vral 
Elâzığ Erzincan 

Ş. Yazman C. Gönenç 
İmzada bulunamadı 

Erzurum İsparta 
M. Zeren K. Demiralay 

İmzada bulunamadı 
İsparta İstanbul Kastamonu 
T. Tola C. Türkgeldi F. Keçecioğlu 

Kırklareli Kütahya Kütahya 
P. Üstün Y. Aysal B. Betin 

Niğde Ordu Rize 
F. Ecer F. Boztepe A. Morgu 

Samsun . Trabzon 
Bir kere de komisyonca Söz hakkım 
tetkik. [Mahallen] olma- mahfuzdur 

dığmdan muhalifim H. Orh&n 
M. özkefeli 

Yozgad Zonguldak SFfcas 
A. Doğan A. Yurdabayrak E< Dsmah 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/760, 1/761, 2/592 
Karar No. 135 

24 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden bâzı kaza kurulması hakkında Da
hiliye Vekâletince hazırlanıp İcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan iki 
kanun lâyihası ile Sinob Mebusu Server Somun-
cuoğlu'nun kanun teklifi Dahiliye "Encümenince 
tevhidedilerek raporu ile -birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Dahiliye Vekili Etem 
Menderes ve Maliye Vekâleti mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihaları, gerekçelerinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere, memleketin coğrafi 
vaziyetinin doğurduğu tabiî zorluklar, muhtelif 
bölgelerimizde görülen iktisadi gelişmeler, ulaş
tırma sahasında yapılan hamleler ve kültürel 
alanda kaydedilen ilerlemeler 'idari taksimatı
mızın bugünkü ihtiyaçlara göre ayarlanmasını 
zaruri kılmakta olduğu cihetle başlıbaşma b'ir 
âmme hizmeti merkezi olan kazalarımızın sayı
sını artırmak ve bu suretle Hükümet hizmetle
rini halka yaklaştırmak maksadiyle yeniden 
(22) kaza kurulmasını istihdaf eden lâyihalar 
encümenimizce de uygun görülerek Dahiliye En
cümeninin hazırlamış olduğu metin ve cetveller 
üzerinden maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Birinci maddeye merbut (1) sayılı cetvelde 
Erzincan Vilâyetinde Mans Kasabasında ku
rulacak kazanın adı (Çayırlı) olarak değişti
rilmek ve Niğde Vilâyetinin Ortaköy Kasaba
sında (Ortaköy) adiyle bir kaza teşkili hak
kındaki Hskümet teklifi üzerinde kaza merke
zinin (Balcı) Nahiyesinde kurulması hususun
da lehte ve aleyhte cereyan eden uzun görüş
melerden sonra Hükümetin her iki yer üzerin
de yeniden bizzat mahallinde esaslı bir tetki-
katta bulunulmasına fırsat verilmesi ve bun
dan sonra lâyık kaza merkezi hakkında tam ve 
kâmil kanaatin bildirilmesi için bu teklifin lâ
yihadan tefrik edilmesi hususundaki talebi en
cümenimizce de muvafık görülerek lâyihadan 
çıkarılmak .suretiyle birinci madde ve merbutu 
cetveller kabul edilmiştir. 

îkinci maddeye ilişik cetvellerde, birinci 

maddeye göre (21) kaza teşkil edileceğine na
zaran, tashihat yapılmak suretiyle ve metin 
itibariyle ikinci madde Dahiliye Encümeninin 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninin muvakkat birinci mad
desi aynen ve ikinci maddesi metindeki 425 
ııci fasıl unvanı tashih edilmek suretiyle 3 ve 
4 ncü maddeleri ise aynen kabul 'edilmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/. Akçal H. tmre 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Ordu Siird 
R. Aksoif B. Erden 

Bolu İstanbul 
Jf. Güçbilmez S. Oran 

İmzada bulunamadı 
İstanbul İzmir Kastamonu 

F, Raytmcr B. Bilgin H. Türe 
Kırşehir Konya 
E. Özdeş R. Birand 
Konya Malatya 

M. A. Ülgen M. S. Eti 
İmzada bulunamadı 

Rize Seyhan 
O. Kavrakoğlu 8. Ban 

Muhalefet Şerhi 
Kanun lâyihası, demokratik rejimin hal

kın ayağında hizmet prensibini tahakkuka 
matuf bir teşebbüs olarak mühim bir ihtiya
cı karşılamaktadır. 

Bu itibarla takdir ve tasvibe değer an
cak Hükümet teklifinde meriyet maddesi 
mart ayı olarak sevkedilmiş olmasına rağ
men bilâhara Dahiliye Encümeninde ; seçim 
tarihi nazara alınarak Haziran olarak değiş
tirilmiştir. Halbuki seçim kütüklerinin ihza
rına mütedair muamelâtı teşevvüşten kurta-
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racak yani eski kütüklere göre seçim muame
lâtının cereyanına mütedair geçici hüküm 
vaz'etmek mümkündür. 

Bu suretle yıllardan beri kaza hasretiy
le bekleşen yüz binlerce vatandaşın böyle 
bir geçici hüküm ile ıstırabını dindirmek 

çok yerinde olur. 
Bu bakımdan meriyet maddesinin 1 Mart 

1954 olarak kabul edilmesinin uygun olaca
ğı kanâatindeyim. 

Elâzığ Mebusu 
Ömer Faruk Sanaç 

mmtm 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRİŞÎ 

Yeniden (22) kaza kurulması hakkında kanun 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahi
ye ve köyleri gösterilen (22) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — İlişik (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 1954 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1954 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaret
li cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki (425) 
nci (Vilâyet ve kaza teşkili masrafları) faslı
na konulan tahsisattan gerekli görülecek mik
tarları sözü geçen, (A/ l ) işaretli cetvelin ilgili 
tertiplerine nakletmeye Maliye Vekili salahi
yetlide 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 
tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Yeniden (21/ Kaza Kurulması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
lan, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye 
ve köyleri gösterilen (21) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — Dahiliye Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Dahiliye En
cümeninin muvakkat birinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. _ 1954 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (ka
za teşkili masrafları) faslına konulan tahsisattan 
gerekli görülecek miktarlan sözü geçen (A/ l ) 
işaretli cetvelin, ilgili tertiplerine nakletmeye 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Dahiliye Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dahiliye Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' 4 'S. Sayısı : 179 ) 



— 48 — 

Dahiliye Encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 
Ağrı 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alakör (Alikor) 
2 Alihido 
3 Araz (Araş) 
4 Aşaği'boti 
5 Aşağıdüzmeydan 
6 Aşağı geldüş 
7 Aşağıgüdeperi 
•8 Az:ikomu 
9 Çarkıyan (Çarhıyan) 

10 Geriş an (Gerişeran) 
11 Goje (Kuje) 
12 Hocik (Hoçik). 
13 Hilfo 
14 İhtiyar 
15 Kobik (Kübik) 
16 Körnavruz (Çölnavruz) 
17 Kumlubucak 
18 'Kumluca 
19 Leşko 
20 Laşkofccraıu 
21 Mardik 
22 Mollaüıüdeyda 
23 ,Şmib rahim 
24 Usikomu 
25 Üçkilise 
26 Yukamboti 
27 Yukarıdüzmeydan 
28 Yulkarııgeldüış 
29 Yukarıgıtndepfcri 
30 Yuka-rıtaşlıçay 
31 OBoti 
32 Abdelik 
33 Balıksu 
34 Didem 
35 Gülesor 
36 Mirzehan' 

Ağrı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağrı 
Ağrı 

» 
» 
» 
» 

Taşlıçay 

Vilâyeti 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Vilâyeti 
Vilâyeti 

» 
» 
» 
» 

Diyad-ir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

merkez 
merkez 

» 
» 
» 
» 

Aşagıtaşlıçay 

Alındığı merkez 

L Kazası 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kazasmıın 
kazasmıın 

» 
» 
» 
» 

Taşlıçay 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hamur 
merkez 

. * 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
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Kazanın adı 

Göynücek 

Merkezi 

Göynücek 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Köyün adı 

Alan 
Bektemür 
Beşiktepe 
Cender 
Çamurlu 
Çoran 
Delihasan 
Gökçeli 
Ilısu 
Karaşar 
Karayakup 
Kervansaray 
Koyuncu 
Pembeli 
Sığırçayı 
Şarklı 
Yassıkışla 
Çulpara 
Cayan 
Kertme 

Varay (N. M.) 
Abacı 
Akyazı 
Başpmar 
Çivi 
Davutevi 
Efkeri 
Gafarh (Kafarlı) 
Harmancık 
Konuralan 
Kutu 
Meşeliçiftlik 
Şıhlar 
Şerefter 
Tencirü (Tencereli) 
Tera 
TUZSUE 
Yeniköy 

Alındığı merkez 

Merkez nahiyesi 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Ilısu (Göynücek) Nahiye
sinden 

inden 
» > » » » 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Zara Nahiyesi 
Çorum Vilâyeti Mecitözü Kazasının Merkez Nahiyesinden 

» » » > » » 

Varay Nahiyesi 

Amasya Vilâyeti Merkez Kazasının Varay Nahiyesinden 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
> » 
» » 
» > 
> > 
>. » 
» > 
> > 
> » 
> > 
> > 
> > 

(S, Sayısı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
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» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
> 



Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

-

Köyün adı 

Akçaören 
Asaklar 
Asar 
Bekirler 
Çamlı 
Çiftlik 
Çukurviran 
Dibektaş 
Geriş 
Hacıkar 
Hacıyeri 
Hoca 
Hoşaf oğlu (Çalıca) 
Hürmüz (Hörmüz) 
iğneler 
Karakaş 
Kırık 
Naşlar 
Redifler 
Sermi 
Şıhlar (Köseler) 
Tıraşlar (Köseler) 
Yoğunpelit 

Vilâyeti 

Bolu 

Bolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Kazanın adı 

Yığılca 

Merkezi 

Çayırlıah 
metçiler 

Alındığı merkez 

Vilâyeti Düzce Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yığılca 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» -
» 
,» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 

» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Çoruh Arhavi 

Köyün adı 

Aşağıkapisre Çoruh Vilâyeti 
Aşağıkutunik » » 
Aşağıpotocur » » 
Bahta » » 
Ciğer yazın (Ciğeryazen) » » 
Çukavlat » » 

( S. Sayısı 

Musazade 
Cornovat (Mahallesi) 
Hacılar (Mahallesi) 

Alındığı merkez 

Hopa Kazasının Arhavi Nahiyesinden 
» » » » 
» » » » 
> » » » 
» » » » 
> » » » 
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Sıra 
No. Köyün adı 

7 Gitvere 
8 Kamparna 
9 Koptone 

10 Kordelit 
11 Lome 
12 Napşit 
13 Orçibaşköy 
14 Ortaköy 
15 Otalaha 
16 Papilat 
17 Pilarget 
18 Rifath 
19 Sidere 
20 Suhulet 
21 Üçırmak 
22 Yakovit 
23 Yemişlik 
24 Yukarıkapisre 
25 Yukarıkutint 
26 Yukarıpotueur 

Çoruh Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
$> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
% 
% 
» 
» 

Hopa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
> 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

Arhavi Nahiyesinden 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Edime Havsa Havsa 

1 Abalar 
2 Arpaç. 
3 Bakışlar 
4 Bostanlı 
5 Çukurköy 
6 Kabiller 
7 Hasköy 
8 Karaağaç 
9 Kolubalık (Kulubalık) 

10 Köseömer 
11 Kuzucu 
12 Musulca 
13 Naipyusuf 
14 Necatiye 
15 Oğulpaşa 
16 Osmanlı 
17 Söğütlüdere 
18 Şeıfoettar 
19 Taptık 
20 Yolagöldi 

Edirne Vilâyetd M'erikez Kazasının Havsa Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
% 
•» 
» 
> 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

21 Akardere 
22 Azatlı 
23 Tahal 

Alındığı merkez 

Edirne Vilâyeti Merkez Kazasının Tatarlar Nahiyesinden 
Edirne Vilâyeti Merkez Kazasının Merkez Nahiyesinden 
Edirne Vilâyeti Uzun'köprü Kazasının Kırcasalih Nahiyesinden 

Vilâyeti 

Elâzığ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ağdunut 
Andiri 
A. Yabanlı 
Dingidar 
Ekrek 
Gemilim 
Girani 
Hastek 
Hozakbur 
Hörenek 
Küzne 
Minayik 
Modanlı 
Pağnik 
Paşikld 
Pul 
Saracık 
Vahşen 
Zabulıbar 

zığ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazanın adı 

Ağın 

Merkezi 

Ağın 

Vilâyeti Keban Kazasının Ağın Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 3 

> 1 

» 1 

» J 

» a 
» 1 
^ J 

> ı 
» J 

» J 

> a 
> J 

» J 

» J 

» i 

» J 

» 1 

» J 

• » 

• » 

• » 

• » 

• . » 

• » 

• » 

• » 

• » 

• » 

• » 

• > 

• » 

• » 

• » 

• » 

• » 

> » 

Vilâyeti 

Erzincan 

Kazanın adı 

Otlukbeli 

Merkezi 

Mans 

1 Astokonra 
2 Aşağıavşin 
3 Bozağa 
4 Bulmuş 
5 Büyüksevkâr 
6 Çorçun (Gorcun) 

Merkez Nahiyesi 

Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Mans Nahiyesinden 
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Sıra 
No. Köyün adı 

7 Çamurdere 
8 Ekrek 
9 Elmalı 

10 Ermenikaçağı 
11 Gelinpertek 
12 Göller 
13 Karahüseyin 
14 Kemizi (Kelmizi) 
15 Kelmizikomu 
16 Küçüksevkâr 
17 Kürtkaçağı 
18 Mantara 
19 Mığınkâr 
20 Piriz 

'21 Pülk 
22 Tivnik 
23 Tolos 
24 Toprakkale 
25 Tolistan 
26 Vican 
27 Yukanavçin 

Erzincan Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Tercan Kazasının 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S 

Mans Nahiyesinden 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
as 

» 
» 
» 
». 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
s "/" " 

1 Karakulak (N. M.) 
2 Ağamçağam 
3 Aravans 
4 Ağaveyishan 
5 Dingik 
6 Hınzırı 
7 Karadivan 
8 Kismisor 
9 Mirzaoğlu 

10 Miskik 
11 Nasıfkomu 
12 ördekhacı 
13 Tecer 
14 Uzunhaç 
15 Yenikoy 

Karakulak Nahiyesi 

Erzincan Vilâyeti Tercan Kazasının Karakulak Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 

Ba§köy Nahiyesi 

1 Başköy (N. M.) Erzincan Vilâyeti Merkez Kazasının Başköy Nahiyesinden 
2 Boybeğikomu 
3 Büyükgelengeç 
4 Çamurdere 
6 Çilhoruz 
6 Espeverek 
7 Gülebağdı 
8 Harsın 
9 Heranı (Heyrani) 

10 Karata§ 
11 Koçmaşat 
12 Komga 
13 Küçükgelengeç 
14 Peyler 
15, Semek 
16 Sosunga 
17 Şepke 
18 Tolos! 
19 Verinkah 
20 Yaylalar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Erzurum Narman Narman (îd.) 

Merkez Nahiyesi 

Erzurum Vilâyeti Torıtum Kazasının NaTman Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Aha 
2 Aksor 
3 Aşağıhiçov 
4 Başkale 
5 Bıldaçor 
6 Boğakale 
7 Cansor 
8 Çivili'kaya 
9 Dazlak 

10 Ekrek 
11 Hohor (Haho) 
12 Hamidiye 
13 /İğnavut (îynavut) 
14 (Kaçkans (Koçkans) 
15 Karapınar 

( S. Sayısı : 179 ) 
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Sıra 
No. Köyün adı 

16 Karşen (Karşin) 
17 Kenzesor 
18 Kızılkilise 
19 Kikani (Keğani) 
20 Koşa 
21 Körmeri 
22 Kutumar 
23 Milâsor (Minasor) 
24 Pirtanos 
25 Pirtivan (Pertuvan) 
26 Şa/banlı 
27 Samikale 
28 (Shnserkis 
29 ıSoğrmik (Soğurmek) 
30 Şekerli 
31 ıŞa<şa (Şoşa) 
32 Tadan (Todan) 
33 Telli 
34 Vekilhas 
35 Veşkisor 
36 Verintap 
37 Yukarıhiçov 
38 Haneğe 
39 Kiğik 
40 Kotik 
41 Melâtor (Milâtor) 
42 Sananis 
43 Sütkâns 
44 Şamhi (Şanhi) 
45 Tutmaç 

Erzurum Vilâyeti 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Erzurum Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Tortum 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Narman Nahiyesinden 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Oltu Kazasının Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

1 Narman (N. M.) 
2 Alabalık 
3 Arısti 
4 Canik 
5 Çatak 
6 îpekçayır 
7 Kâmhis 
8 Kornes {Korniş) 
9 Kampur (Kompor) 

10 Kihtik 
11 Kürdikân 
12 Lâfsor 
13 Mihkâr 
14 Nügücük 

Pitkir Nahiyesi 

Erzurum Vilâyeti Oltu Kazasının Pitkir Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

15 Pitkir 
16 Sorik 
17 Süleymanlı 
18 Toprakkale 
19 Urut 
20 Yeniköy 

Erzurum Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 

Alındığı merkez 

Oltu Kazasının Pitkir Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
> » 
» » 
» » 
» » 

Vilâyeti 

İsparta 

Kazanın adı 

Gelendost 

Merkezi 

Gelendost 

1 Afşar 
2 Akdağ 
3 Bağılh 
4 Balcı 
5 Çaltı 
6 Hacılar 
7 Keçiffi 
8 Köke 
9 Kötüraek 

10 Mihaü 
11 Şaraphane 
12 Yaka 
13 Yenice 

İsparta Vilâyeti Ş. Karaağaç Kazasının Oelendost Nahiyesinden 

1 Kâğıthane 
2 Ayazağa 

Vilâyeti 

istanbul 

Kazanın adı 

Şişli 

Merkezi 

Şişli 

istanbul Vilâyeti Beyoğlu Kazasının Şişli Nahiyesinden 
» » Sarıyer Kazasının Yeniköy Nahiyesinden 

( S. Sayısı : 179 ) 



Sıra 
No. Köyün adı 

1 Aşağısökü 
2 Canlar 
3 Ceditli 
4 Celallar 
5 Çubukla 
6 Dağköy 
7 Firistay 
8 Ginolu 
9 Güdüle 

10 Harda 
11 Hamidiye 
12 înanya 
13 İsmail 
14 Kayadibi 
15 Kaymazlar 
16 Kuğu 
17 Mamlay 
18 Motça 
19 Samancı 
20 Saraçlar 
21 Yenibeyler 
22 Yukansoktt 

Vilâyeti 

Kastamonu 

- 6 7 -
Kazanın adı 

Çatalzeytin 

Kastamonu Vilâyet 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkezi 

Çatalzeytin 

Alındığı merkez 

ı Abana Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»• 

Çatalzeytin Nahiyesinden 
» » 

.» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » . 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Vilâyeti 

Kayseri 

Kazanın adı 

Yahyalı 

Merkezi 

Yahyalı 

1 
2 
3 
4 
o 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Afrcnşfr 
Dereköy 
Dikme 
Faraşa 
îlyasdı 
Kaıaköy 
Karamadazı 
Kesteliç 
Kirazlı 
Kocahacılı 
Kobcu 
Kuzuoluk 
Mustafabeyli 

Kayseri Vilâyeti Develi Kazasının Yahyalı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
X 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Köyün adı 

Sazak 
Süleymanfakılı 
Taşhan 
Yerköy 
Yuları 
Barazama 
Büyükçakır 
Kapuzbaşı 

Alındığı merkez 

Kayseri Vilâyeti Develi Kazasının Yahyalı Nahiyesinden 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Karsantı Nahiyesinden 

Vilâyet ı 

Kırşehir 

1 Aylı 
2 Bağlıca 
3 Bayramuşağı 
4 Belekli 
5 Buruncuk 
6 Burnukara 
7 Cılbah 
8 Dere 
9 Doyduk 

10 Gülistanbüyüklü 
11 Hacıfakıh 
12 Hırsızuşağı 
13 Kabakini 
14 Karahasanlı (Ortarumlu) 
15 Kaşkışla 
16 Kozaklı 
17 Kuşaklı 
18 Küllüce 
19 Pinili 
20 Sadıkali 
21 Şeydin • 
22 Temlik 
23 Yassıca 
24 Halaka 
25 îmran 
26 Kalecik 
27 Kaşlıhüyük 

Kırşehir 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kırşehir 
» 
» 
» 

Kazanın adı 

Kozaklı 

Merkezi 

Hamamorta 

İ i 

'-" -i* 
V 

Vilâyeti Avanos Kazasının Karahasanlı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Avanos 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karahanlı Nahiyesinden 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
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Vilâyeti 

Malatya 

— 59 — 
Kazanın adı 

Gerger 

Merkezi 

Pütürge 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Açma 
2 Aşağıerlbaun 
3 Bileyli 
4 Çefthisar 
'5 Dağdeviren 
6 Gerger 
7 Girdiş 
8 Haşur 
9 Bizeri 

10 Jandırvenk 
11 Masrumi 
12 Miişrak 
13 Nakışlı 
14 Nirin 
15 Perdeso 
16 Seyitmahmut 
17 Şengil 
18 Şevkan 
19 Terkettin 
20 Yukanerbaun 
21 Ülıbüş (Ollbuş) 

1 'Temsiyas (N.M.) 
2 Bagöz 
3 Bilbol 
4 Bigo 
5 Everek 
6 Günan 
7 Halburman 
8 Helül 
9 Hırso 

10 Kâğmdak 
11 Lâğin 
12 Melhu 
13 Miran 
14 Taraksu 
15 Tillo 
16 Venkük 

Merkez Nahiyesi 

Malatya Vilâyeti 
» 
» 
> 
m 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

" » 
» 
» 

Malatya Vilâyeti 

Alındığı merkez 

Pütürge Kazasının G-erger Nahiyesinden 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

•» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pütürge Kazasının Narince Nahiyesinden 

Taraksu Nahiyesi -

Malatya Vilâyeti Pütünge Kazasının Tarata. Nahiyesinden 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 

0* 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 
- 6 0 -

Kazanın adı Merkezi 

Manisa Selendi Selendi 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Aşağı'tefen 
2 Avlaşa 
3 Çıkrıkçı 
4 Çin an 
5 Dumanlar 
6 Eskin 
7 IKarabeyler 
8 Karakozan (Karakazan) 
9 Karaselendi 

10 Kazıklı 
,11 Kınık 
12 Köle 
13 (Kurşunlu 
14 Kürtçü (Kürkçü) 
15 Mıdıkh 
16 (Rahmanlar 
17 Selmanhacıılar 
18 Tahtacı Kalburcu 
10 Tutcu (Turpcu) 
20 Yenicekarganlı 
21 Yukarıtefen 
22 Zıraman 
23 Börtlüce 
24 'Güvercinlik ((Burgaz) 
25 (Encekler 
26 Pa'buçlu 
27 Çanşa 
28 Çayköy 
29 Çortak (Çorpak) 
30 Dedeler 
31 Güm el e 
32 Hüdük 
33 Icikler (Osmanlar) 
34 Kızılca 
35 Satılmış 
36 Yağcı 
37 Yumuklar 

'Manisa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Manisa 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 

Manisa Vilâyeti 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kula 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kula 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 

Demirci Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Selendi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Merkez nahiyesinden 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

nahiyesünden 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

38 Azizbey 
39 Bmarlar (Pın arlar) 
40 Karataş (Terziler) 
41 Tavak 
42 Omurlar 
43 Tepeyenihan 

han) 
44 Yassıyenihan 

han) 

Not : 
* 

(Tepeeyni-

(Yassıeyni-

Manisa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 

Alındığı merkez 

Demirci Kazasının Yarbasan Nahiyesinden 
» > > > 
» > > » 
» > > > 
» » » » 
* . * * * 
» » » » 

* » » * . 

. , - • . • • . . : . - • • • 

Uluköy, Demirci Merkez Nahiyesinin Çayköy'üne bağlı (22) nüfuslu bir mahalle olduğundan 
listeye yazılmamıştır. , 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Niğde Ortaköy Ortaköy 

1 Alfak 
2 Bozkır 
3 Camuzluk 
4 Çiftevi 
5 Devedamı 
6 Gökkaya 
7 Gökler 
8 Hacıahmetliçeltek 
9 Hacıibrahimuşağı 

10 Hacımahnrofcuşağı 
11 Harmandalı 
12 Hıdırh 
13 Hocabeyli 
14 İshaklıkarapmar 
15 Kanlıkışla 
16 Sarlıralaça (Sanarıalaca) 
17 Seksenuşağı (Hacılar) 
18 Sinandı 
19 Yukarıkabakulak 

Merkez Nahiyesi 

Niğde Vilâyeti Aksaray Kazasının Ortaköy Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı Alındığı merkez 

(*) Balcı (N. M.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Ceceli 
Curaali 
Çetin 
Kümbet 
Ozancık 
Pirli 
Salarıgödeler 
Sarıkaraman 
Reşadiye 
Satansarı 
Türhasanlı 

Balet Nahiyesi 

Niğde Vilâyeti Aksaray Kazasının Balcı Nahiyesinden 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Ordu Akkuş Çaldere 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Alan 
Ambargürgen 
Çamalan 
Çavdar 
Çayıralan 
Çökek 
Çukur 
Dereköy 
Düvencili 
Eldirti 
Fartana (Maaekincik) 
Gedikli 
Haliluşağı 
Kabakulak 
Karaçal 
Kargı 
Kemah 
Ketburgaz 
Ketendere 
Kızılelma 
Kömren 

Ordu Vilâyeti Ünye Kazasının Karakuş Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» * 
» 
» 
» 
9 
» 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

- » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

(*) Balcı kasabadır. 

( S. Sayısı : 179 ) 
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Sıra 
No. Köyün adı 

22 Kuşçulu (Karakuş) 
23 Kuzköy 
24 Külekçili 
25 Meyvalı 
26 Ortabölme 
27 Salman 
28 Seferli 
29 Tamyeri 
30 Taşoluk 
31 Tifi 
32 Tuzak 

Ordu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 

Vilâyeti 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Ünye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının Karakuş Nahiyesinden 
» 
> 
» 
> 
». 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alpu 
Eskianahşa 
Fındıklı 
Gökbez 
Şıhlı 
Yenianahşa 

Vilâyeti 

Seyhan 

Kazanın adı 

Pozantı 

Merkezi 

Pozantı 

1 Yukarıyirikler (N. M.) 
2 Aşçıbekirli 
3 Bobuşlu 
4 Hamidiye (Koçakboğazı) 
5 Karakışlakçı 
6 Perakendesolaklı 
7 Yukarıbelemedik 
8 Yağhtaş 

Merkez Nahiyesi 

Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Pozantı Nahiyesinden 

Kamışlı Nahiyesi 

Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Kamışlı Nahiyesinden 

( S. Sayısı : 179 ) 



Vilâyeti 

Sinob 

— 64 — 

Kazanın adı 

Durağan 

Merkezi 

Durağan 

Sıra , 
No. Köyün adı 

1 Ağcaalan 
2 Ağcabük 
3 Alpaşalı 
4 Alpuğaa 
5 Aşağıalınca 
6 Aşağıkaracaveran 
7 Beybükü 
8 Boyabükü 
9 Çerçiler (Gümürgen) 

10 Çerkezler 
11 Çorak (Çorakyüzü) 
12 Çöve 
13 Dereli 
14 Emirtolu 
15 Gölalan 
16 Gölkirişi (Gölgirişi) 
17 Hacımahmutlu 
18 İtapİanku (Kaplanko) 
19 - Karataş 
20 Kızılcapelit 
21 Kirencik 
22 Köklen 
23 Köselli 
24 Kuzuluk 
25 Olueak 
26 Olukbaşı 
27 Ortaköy 
28 Salarkolu 
29 Sankadı (Karandu) 
30 Sanyar 
31 Smıkalmca 
32 Sinebeli 
33 Sofular 
34 Yağbasan 
35 Yalnızkavak 
36 Yanalak 
37 Yandak 
38 Yassıalan 
39 Yeraişen 
40 Yukankaracavtran 

Sinob 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• r . • * 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

' V -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı 

Boyabat 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

- » 
» 

' V 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
*• 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

merkez 

; Kazasının Durağan Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

».• 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. . . • * . 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> ' 

• * • • ' . " 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 

( S, Sayısı : 179 ) 
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Sıra 
No. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Köyür. 

Bayat 
Çampaşasakızı 
Çeşnigir 
Çukurlıan 
Dağdelen 
Dodurga 
Kozkule 
Tırnalı 
Uzun öz 
Yaylacık 
Gaflet 
Kavaklı 

Alındığı merkez 

Sinob Vilâyeti Boyabat Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» » » 

Sinob Vilâyeti Boyabat Kasasının Kızıloğlan Nahiyesinden 
» » » » » » 

Vilâyeti 

Trabzon 

Kazanın adı 

Tonya 

(Merkezi 

Ortamahalle 

1 Ağırköy 
2 Anabedama 
3 Aspuropolu (Aspuryanlı) 
4 Barkozmaıılı 
5 Bicinlik 
6 Hoşarlı 
7 Iskenderli 
8 Karasu 
9 Karşıda r 

10 Kozluca 
11 Lefkiye 
12 (Mangan ab o 
13 Manganaboz 
14 Melikşe 
15 Mcsopliyn 
16 Sayraç 
17 TUIMÎI 

1.8 Vamenli 
19 Yakçukur 
20 Kad.ahor 
21 Sıdıksa 
22 Kol ve Y eni koy 

"Trabzon Vilâyeti Vakfıkebir Kabasının Toııya Nahiyesinden 

» 

» 

» 

Trabzon 'Vilâyeti Akçaabat Kazasnıııı Diizkoy Nahiyesmdon 

Gümüş 
s> *•> » » : » 

ive Yüiâyvd Torul Kaz n sırı m Kürtün Nahiyesinden 

i l i ' oy / . ty 

2- Şova 

Vıikfîktlnr Ka.::{n::-n-rn- Herki;: X<ıh iyesine. b'if/'anar, köyler 

VMkfık'eMr K :ı/:,.M}'.:m Tonya "N an iyilinden 

i ri. ;•>;•. y t s ı : : 17tM 
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Vilâyeti Kazanın adı 

Urfa Halfeti 

Sıra 
Xo. • Köyün adı 

1 Aftar 
2 Ank 
3 Arah 
4 Aram 
5 Argıl 
6 Aşağıgöğlü 
7 Ayni 
S Ayran 
9 Bazıır 

10 Bilcsor 
11 Büyükgöğlü 
12 Cibin 
13 Çakallı 
14 Derto 
1'5 Jloh 
16 Karam ezrea 
17 Kefcrhan 
15 Kcferkfıp 
19 Ömerli 
20 Seldek 
21 Tatayıri 
22 Tilozze 
23 Tillâk 
24 Tifnik 
25 Tiso 
2li Valına 
27 Zahbir 
28 Bay burcu 
29 Harvonck 
30 Kalkan 
3! X ün e f firik 
32 Mauıınlu 
33 3!a;w 
o i Nuhrul 
35 Talikan 
3(1 Tav;?5nvıvran 

Merkezi 

Halfeti 

Alındığı mer-kez 

Urfa 

» 
» 
> 

» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

<- ı.ci. \ 

» 

* 

Vilâyeti Birecik 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
' lâyelin in. 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının Halfeti 
• » » 

» » 

» » 
» » 

» » 

» » 

» » 

» 
» 

» 
» 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Birecik Kazasının 
» ' » 
» » 

» 

A» 

» 
5> 

% 
> 

» 

» 
» 
» 

» 
Bö^ürlîcu 

» 
» 
» 

Nahiyesinden 
> 

» 

» 

» 

Na biyesinden 
» 
> 
% 
> 

- > ' ! M ; . ! / ' : '< x. 



Vilâyeti 

Yozgad 
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Kazanın adı 

Şefaatli 

Merkezi 

Şefaatli 

Sıra 
No. Koyun 

1 Akçakoyunlu 

2 Akcami 
3 Alibar 
4 Alifakıh 
5 Baışköy 
6 Caferli 
7 Cangılı 
8 Cıcıklar 
9 Dedeli 

30 Deliler 
11 Ekinciusagı 
12 Erkekli 
13 Gözelli 
14 Halaşlı 
15 Hamzato 
16 Hanişler 
17 Höke 
18 iîbrahimhacılı 
19 Kabacaoğlu 
20 Karafcaya 
21 'Kayralar 
22 Kayıklı 
23 Kaz'lraşağı 
24 Kediler 
25 Kmlyar 
26 Kozaycı 
27 Köyctt 
28 Kuşçu 
29 Küçük incirli 
80 Paşa 

adı 

31 Kızvan (Rıdvan)' 
32 Saçlı 
33 Seydiyar 
34 Şerefoğlu 
35 Talıiroglu 
30 Topalveran 
37 Tünidüler 
38 Yassmgıl 
30 Keller 
•H) Arife 
41. Büyük kışta 

Yozgad Vilâyeti 
vp^indeıı 

> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
-* 
* 
> 
> 
* 
> 

. • • > 

» 

> 
» 
» 
* 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
•» 
» 
•» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 

» » 
\ oy.^aıl Vilayeti 
VO/.K-'^ Vilâyeti 

* 4 

Alındığı merkez 

Yerköy 

- * 

2> 

» 
* 
3> 

> 
* 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

Kazasrnm Kızılko.ca 

> 

> 
» 
> 
» 
> 
> • 

> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
% 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
3» 

» 
* 
S 

> 
> 
*> 
9 

2- > 

Bo&nzlnau Ka".asi 
Merkez tCnza-srnn 

* * 

» 
9 

» 
» 
• 

> 
M 

> 
> 
» 
> 
» 

> • 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
M 

9 

> 
» 
> 
> 
» 
> 
* 
> 
» 
» 
* 
» 
> 
> 
» 
5 * 

jiîi Merkez 
(.Vmanpaça 

* 

«Şefaatin Nani-

> 

> 
9 

> 

7 

» 
9 

9 
<* 

# 
9 

* 
> 
9 

9 

Jr 

9 

9 

» 
> 
^ 
> 
<r 

> 
> 
9 

* 
> 
> 

Nahiyesinden 
Nahiyesinı'lon 

6» 

(S. S*yw ; •«79) 



D. Görevin çeşidi 

t çişleri Vekâleti 

8 Kaymakam 
l'l Tahrirat kâtibi 
İ l - Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

Maliye-; Vekâleti 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar ; 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

. — 68 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

22 
22 
22 
22 

22. 
I2>2 
22 
22 
22 
22 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti. 

9 Hükümet tabibi ;>-
13 Gezici sağhik memuru 
,13 'Muayene ve tedavi evleri sağ

lık .me.m'uru ••»' '-'• 
14 (Hükümet doıktorılugu 'kâtibi 

,22 
22 

22-
22 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
.15 

Sayı Aylık 

Adalet Vekâleti 

[Reis, 'hâkim, âza, sulh Hâkimi,] 
C. Başmüddeiumumiliği, baş-
muayini, C. Başmüddeiumumi 

9 J muavinleri, C. Müddeiumumisi 
10 î ve. muavinler/i, icra 'hâkim ve 

hfjkim muavinleri, sorgu hâ
kimleri, hâkim .muavinleri, 
Temyiz raportörleri 

13 ["Başkâtip, başkâtip muavinle-' 
14 -J ri,- zabıt kâtibi, zalbrt 'kâtip 

(muavimleri, kâtip 
14 'Mübaşir 

.40 
22 

22 
22 

Diyanet İşleri Reisliği 

.13 ÜVIüftü 22 

40 
35 

20 
15 

22 15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

13 'Tapu kütük memuru 22 20 

20 

Odacı 

Odac» 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 

Maliyb Vekâleti 

Sayı. Ücret 

22 50 

Göreyin çeşidi SayT Ücret 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 
23, 50 j Odaeı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 22 50 

22 75 
22 50 

Bütçe tincihıicni?ı-in..<Jeğiştiri.şİM hcğlı 
.CETVELLER 

'O.Jı-iliy.- •.'Kr.cüi'ıteninin. (.1) sayılı cetveli, iOr- | rılmak surel.iy.ic aynen •kaba! -edilmişiir. 
>.i/ît-.-ı;ı Vilayetinde Vlaas mrükezi'nde :n;ru'-cak | ' (2) ve (3) £:>y]rlr •cei.veürr \.;ne Dahiliye 
.1; >•/,:':Ü M ;;;(> t ^ i y M ' i i OiU'î 'ai; (' eji'İv/ü İÜ Hi V X Yi; i 'l'];U;iİii!CMıİ';İn ( 2 ) Ve ( 3 ) Say i . ' l e e î V O M e H m l ü k i 

Niek1.1 'Vi M yet inin Orta köy merkezi:')s ir Orüa- \ ;kru!;-o Kayılan ('.il] uiarak değ^tMaka^k sure-
i.kev l'i aa;a-). kunıhııys'T lırkka.daki 'ka-aaı <;ika- ! l iyv ayaeıı kaba: er i la: ia; ir. 

•" <•>•'- »•*::«; ;~e*-<rrss* -<••• 



S. SAYISI : 182 
Van Vilâyetine bağlı Gürpınar iCaza merkezinin aynı kazanın Ha-
vasor Nahiye merkezine kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/765) 

T.C. 
Başvekâlet I 13 . II. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2719, 6/434, 
Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza merkezinin aynı kazanın Havasor Nahiye merkezine kal
dırılması hakkında İçişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 . I . 1954 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik ola
rak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza merkezinin Takımı vasati olarak 2 200 metre civarında 
?e arızalı bir arazi üzerinde olup bilhassa kış a\ larında Van - Havasor - Gürpınar yolunun Hava
sor ile Gürpınar arası 2-3 ay kadar tamamen kapalı bulunmasından yaya dahi münakale temin 
edilmediği, buna mukabil Van - Havasor Nahiye merkezinden Hoşap arası yaz ve kış münaka
leye daima açrk bulunduğu, Gürpınar Kazası merkezi ile bu kazaya bağlı Norduz Nahiyesi halkı
nın geçim vasıtaları tamamen koyuın ve hayvan ürünlerine inhisar ettiği ve bu mmtaka halkı is
tihsal ettikleri ürünleri Van merkezine getirip sattıkLarından iktisadi bakımdan da Gürpınar Ka
za merkezi mihver olacak durumda olmadığı, Havasor Nahiyesinin Başkale ve Hakkâri yolu üze
rinde bulunduğu ve bu yolun her zaman münakaleye imkân verdiği, kaza merkezinin Havasor'a 
nakld halinde büyük fark ve terakkiler görüleceği hususları müşahede ve tesbit olunarak ve hal
kın isteği de göz önünde tutularak Gürpmar Kaza merkezinin Havasor'a nakli idare heyetinin 
24. XII. 1952 tarih, 145 ve genel meclisin 29. XII. 1952 tarih ve 17 sayılı mütalâalarına dayanıla
rak Van Valiliğinden teklif edilmiştir. 

Vekâletimizce yapılan incelemede; vâlkı teklif »bölgenin coğrafi, iktisadi ve idari şartlarına 
uygun düştüğü sonucuna varılmış ve işlemi de İl İdaresi Kanunu hükümlerde uygun bulunmuş ol
duğundan, ilişik kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır, 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/765 
Karar No. 34 

19 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza Mer
kezinin aynı kazanın Havasor Nahiye Merkezi
ne kaldırılması hakkındaki kanun lâyihası, Hü
kümet mümessilinin iştirakiyle Encümenimizde 
görüşüldü : 

Sözü geçen kanun lâyihası ve mucip sebep
leri Encümenimizce de yerinde görülmüş ve lâ
yiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisvekili Mazbata muharriri 

Bursa Amasya 
N. Yümaz K. Eren 

Bursa 
R. Aybar 

İmzada bulunamadı 

Çoruh 
Z. Ural 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
B. Besin 

Sivas 
E. Damalı 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
E. Orhon 

İzmir 
P.Arat 

Niğde 
F. Ecer 

Samsun 
M (hkefeli 

Van 
/ . Akın 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/765 
Karar No. 138 

Yüksek Reisliğe 

25.11.1954 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar kaza merkezi
nin aynı kazanın Havasor Nahiye merkezine kal
dırılması hakkında Dâhiliye Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . I I . 1954 ta
rihli ve 6/434 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Dâhiliye Encümeni raporu ile bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Dâhi
liye Vekili Etem Menderes ve Maliye Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Lâyihanın esbabı mueibesinde de belirtildiği 
veçhile gerek merkeziyet v© gerek münakale ve 
iktisadi bakımdan Gürpınar Kaza merkezinin Ha
vasor Nahiye merkezine nakli encümenimizce de 
yerinde görülerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile a.yjaetı 
kabul edilmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Bu rapor sözcüsü 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Bolu 
M. Güçbilmez 

İzmir 
B. Bilgiıp 
Konya 

R. Birand M 

Ordu 
R. Al&oy 

İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
E. Türe 

Konya 
Â. Ülgen 

Sözcü 
Sivas 

E. İmre 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
İstanbul 

F. Sayımer 
Kırşehir 

R. özdeş 
Malatya 
M. S. Eti 

İmzada bulunamac 
Rize 

0. KavraJcoğl 
Seyhan 

u Dr. S, Ban 
( S. Sayısı : 182 ) 



HÜKÜMETİN TEKIiM 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza merkezinin 
aynı kazanın Havasor Nahiye merkezine kaldırıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Van Vilâyetine bağlı/ Gürpı
nar Kazasının merkezi aynı kazanın Havasor 
Nahiye merkezine kaldırılmış ve kazanın adı 
Gürpınar olarak ipka olunmuştur. 

'MADDE 2. — Bu kanun 
meriyete girer. 

ne§ri tarihinde 

»MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekiü 
Dr. E. İL Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
//. Erkmen 

C. Yardımcı 
Millî Savunma Vekili 

K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Mülî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekilî 

Y. Üresin 
İşletmeler Vekili 

8. Ytrcah 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza merkezinin 
aynı kazanın Havasor Nahiye merkezine kaldı

rılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 182 ) 





S. SAYISI 198 
Yeniden 7 ve 3 kaza kurulması hakkında kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/790, 791) 

Yeniden 7 kaza kurulması hakkında kanun lâyiha ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/790) 

T. C. 
Başvekalet 1 . III . 1954 

Muamelâi Umum, Müdürlüğü 
T etkih Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2755, 6/694 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden yedi kaza kurulması hakkında Dahilye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 26 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise smulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe 
lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. Diyarbakır'ın Silvan Kazası halen (2) nahiyeli (81) köylü ve (1950 nüfus sayımına göre) 
(33 170) nüfustan ibarettir. Bu kazaya bn^lı Hazro, tam teşkilâtlı bir nahiye olup, merkos kasaba 
(600) haneli (S 000) nüfusludur. Yaz ö1<;ümü (550) km2, dir. Köyleriyle birlikte toplanı uıhusu 
(8 488) olup Silvan'dan ayrıldığında geriye (1) nahiyeli (61) köylü ve (24 682) nüfuslu bir ka
za kalacaktır ki bu vaziyette Silvan'ın durumu sarsılmıyacaktır. Hazro Nahiyesi halen bağlı bulun
duğu Silvan kaza merkezine (43), vilâyet merkezine ise (78) km. uzaklıktadır. Nahiyede belediye 
teşkilâtı ile resmî daireler mevcut olup, (59) dükkanlı büyücek bir çarşısı, (14) değirmeni fennî 
mezbahası ve içme su tesisatı mevcut olup, mmtakanın çarşı ve pazar ihtiyacını karşılıyan bu na
hiye merkezi civarının iktisadi bir merkezini teşkil eder. Âmme hizmetini halkın yanma götürmek 
prensibine tebaan, halkın iktisadi münasebetlerinin toplandığı işbu merkezde bölgenin tabiî, coğra
fi, idari ve iktisadi şartları da göz önünde bulundurularak ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı 
(19) köyü ihtiva etmek ve merkezi Hazro olmak ve bu adla anılmak üzere (HAZRO), 

2. Muğla Vilâyeti merkez kazası (1 872) km2 yüz ölçümünde ve (1950 nüfus sayımına) göre 
(48 841) nüfuslu, merkez nahiyesi hariç (3) nahiyeli ve (54) köyden ibarettir. Vilâyet merkezine 
bağlı olan Ula, (750) km2 yüz ölçümünde, (1 500) hane ve (4 200) nüfuslu tam teşkilâtlı bir nahiye 
olup, Muğla Vilâyetinden ayrıldığı takdirde geriye (1 122) km2 yüz ölçüsünde, merkez nahiyesi 
hariç (2) nahiyeli (41) köylü (36 171) nüfuslu kalacaktır ki bu vaziyette durumu sarsılmıyacak
tır. Ula Belediyesinin 1953 yılı Bütçesi (Munzam, katma dâhil) (151 773) lira olup fennî mezbaha 
elektrik ve içme su tesisatı, otel ve hamamiyle çevresinde modern bir kasaba manzarası arzetmekte-
dir. Fethiye, Köyceğiz, Marmaris ve Datça'ya- gide& yolların güzergâhında bulunan i§bu kasaba 
(200) e yakın dükkânı ile geniş bir çarşı ve çevresinin pazar ihtiyacını karşılamakta, yetiştirdiği 
çeşitli zirai mahsuller ve Tarım Kredi iîe Ula Dokumacılar Kooperatifleri sayesinde iktisaden kal
kınmaktadır. Âmme hizmetini halkın yanma götürmek prensibine taban iktisadi; tabiî, coğrafi, 
zirai ve idari şartları mevcut olan işbu nahiyenin kaza haline getirilmesi ile halkın resmî işlerinde 
bu merkezde yerinte getirilmesi sayesinde kasabanın imar hareketleri ile kalkınması hızlanacağı 
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gibi çevresindeki köylerin de resmî muamelelerinde kolaylıklar tevlidedtçektir. Ekli (1) sayılı cet
velde adları yazılı (13) köyü (12 670) nüfusu ihtiva etmek, merkezi Ula Kasabası olmak ve bu 
adla anılmak üzere (ULA), 

3. îzmir Vilâyeti Merkez Kazasının Merkez Nahiyesi hariç (5) nahiyeli (59) köylü (1155) 
km.2 yüzölçümünde olup, (1950 Nüfus Sayımına göre) (309 000) nüfustan ibartttir. Karşıyaka Na
hiyesi (112) km.2 yüzölçümünde ve (1950 Nüfus Sayımına göre de) (32 217) ulustan ibaret bu
lunmaktadır. Gün geçtikçe bu merkezin artmakta olan nüfus kesafeti hasebiyle resmî devair işi 
de artmaktadır. Civarındaki (7) köyü ile birlikte halkın resmî dairelerle olan münasebetlerinin de 
kolaylığı temin etmek ve vilâyet merkezinin de işini hafifletmek maksadiyle ekli (1) saydı cet
velde adları yazılı (7) köyü ihtiva etmek ve Karşıyaka merkez olmak ve bu adla anılmak üzere 
(KARŞIYAKA), * T • • > • 5 •• - - > 

4. Tolkad Vilâyeti Merkez kazası (2191) km.2 yüzölçümünde, Merkez Nahiyesi hariç (2) na
hiyeli ve (119) köylü, (1950 Nüfus Sayımına göre (70 380) nüfustan ibarettir. Vilâyete bağlı 
Almus Nahiyesi takriben (900) km.2 yüzölçümünde olup merkezi (792) nüfustan ibarettir. Bu na
hiye bağlı bulunduğu Tokad Merkezine (40), Reşadiye Kazasına (70) ve köyleri ise merkeze 
(22 - 60) km. uzaklıkta bulunmaktadır. Mmtakanın da rakımı (15 000) i geçen Mamu ve Kızıl-
iniş gibi silsileler mevcut olup arızalar bakımından kışın ekseri zamanlarda köylerin merkezle 
olan muvasalası kesilmekte ve bu yüzden halk gerek resmî işlerini ve gerekse hususi münasebet
lerini ifada müşkülâta mâruz kalmaktadır. Mmtakanın tabiî, coğrafi ve idari unsurları da nazarı 
dikkate alınarak, âmme hizmetini halkın yanma götürmek prensibine tebaan işbu nahiyede bir 
kaza kurulması halkın Hükümetle olan münasebetleri bakımından zaruri görülmüştür. Ekli (1) 
sayılı cetvelde adları yazılı (30) köyü ihtiva etmek ve (15 743) nüfustan ibaret olmak ve mer
kezi Almus olmak ve Tozanlı adiyle anılmak üzere (TOZANLI), 

5. Cihanbeyli Kazası (7 816) km2 yüz ölçümünde, (1950 Nüfus Sayımına göre) (55 943) nü
fuslu, merkez nahiyesi hariç (3) nahiye ve (45) köyden ibaret bulunmaktadır. Kulu Kasabası 
merkezi (1 000) hane ve (4 062) nüfuslu belediye teşkilâtı mevcut bir nahiye merkezidir. (90) dük
kanlı büyücek bir çarşıya malik olan bu kasaba Ankara - Konya asfaltı üzerinde olup, günden gü
ne inkişaf etmekte ve geniş bir arazi üzerinde serpilmiş köyleriyle iktisadi bir bütün arzetmekte-
dir. Âmme hizmetini halkın yanma getirmek prensibine tebaan tabiî, coğrafi, iktisadi ve idari 
unsurlar da nazarı itibara alınarak ekli (1) sayılı cetvelde adları yazılı (9) köy ve (1) kasaba}] 
ihtiva eden toplam nüfusu (11 243) den ibaret olmak üzere merkezi Kulu Kasabası olmak ve Kulu 
adiyle anılmak üzere (KULU), 

6. (4 329) km2 yüz ölçümünde olan Silifke Kazası (1950 Nüfus Sayımına göre) (53 793) nü
fuslu, merkez nahiyesi hariç (3) nahiye ve (101) köyden ibarettir. Erdemli Nahiye merkezi (820) 
nüfuslu olup, Silifke'den ayrıldığı takdirde geriye merkez nahiyesi hariç (2) nahiyeli, (39 192) nü
fuslu (70) köylü bir kaza kalmaktadır. Bu nahiyenin köylerinden ekserisi bağlı bulunduğu Silifke 
Kazasına uzak mesafededirler. En yakın köyü (44) ve uzağı ise (114) km dir. Erdemli, Silifke -
Mersin Devlet Şosesi üzerinde olup, düz bir sahaya dağılmış olan köyleriyle civarının iktisadi 
bir merkezini teşkil etmektedir. Coğrafi durum ve harita vaziyeti itibariyle merkeze bağlı Elvan!ı 
Nahiyesi (22) köyü ile birlikte Erdemli'de kurulacak kazaya bağlanmayı icabettiğinden halkın 
resmî işlerini ifada kolylığa mazhar olması bakımından bölgenin tabiî, coğrafi, iktisadi ve idari 
şartlar da nazarı itibara alınarak, âmme hizmetini halkın yanma götürmek prensibine tebaan, ekli 
(1) sayılı cetvelde adları yazılı toplam nüfusu (25 276), (53) köyü ve (1) nahiyeyi ihtiva etmek 
ve merkezi (Erdemli) olmak ve bu adla anılmak üzere (ERDEMLİ), 

7. Balıkesir Vilâyeti merkez kazasına bağlı Savaştepe Nahiyesi, merkez nüfusu (1945 nüfus 
sayımına göre) (3 095) olup, yüz ölçümü de (500) km2, dir. Merkez kazasının merkez na
hiyesi hariç (5) nahiye ve (143) köyden ibarettir. Balıkesir'in güney batısında, kısmen arızalı 
ve ormanlık sahada yer almış bulunan Savaştepe Nahiyesi merkeze (30-50) km. mesafede olup, 
demir ve karayolu ile bağlı bulunmaktadır. Köylerin yol mihveri demiryolu ile karayoluna mu
vazi olup, gerek nahiye köylerinin ve gerekse kurulacak kaza ile münasebettar köylerin bu 
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yollarla ilgileri çok kuvvetlidir. Savaştepe Nahiye merkezi, Manisa - Balıkesir demiryolu üzerin
de önemli bir istasyon olup, günden güne inkişaf etmekte ve muhitin ekonomik ve kültür mer
kezi olmaktadır. Haftalık pazarı muhitte büyük alâka toplamaktadır. Nahiye ^teşkilâtı halkın 
resmî işlerini tam olarak karşılamaya kâfi olmadığından halk vilâyet merkezine gidip gelmek 
külfetinde kalmaktadır. Gün geçtikçe artmakta olan nüfusu ile Balıkesir Vilâyet Merkezinin res
mî işlerindeki yükü hafifletmek ve Savaştepe'nin çevresindeki (42) köyü ile birlikte âmme hiz
metlerini yakın bir merkezde ifa edecek kazaya kavuşması coğrafi, tabiî, iktisadi ve idari sebep
ler de nazarı dikkate alınarak lüzumlu görülmüş, ekli (1) sayılı cetvelle adları yazılı (16 761) 
nüfus ve (42) köyü ihtiva etmek ve merkezi Savaştepe olmak ve bu adla anılmak üzere 
(SAVAŞTEPE), 

Adlariyle (7) kaza kurulması uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazır
lanmıştır. 

D. Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aded Aylık 

İçişleri Vekâleti 
8 Kaymakam 

11 Tahrirat kâtibi 
11 Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

10 Malmüdürü 
12 Veirgi meımuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

Maliye Vekâleti 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
9 Hükümet tabibi 1 40 

13 Gezici sağlılk memuru 1 20 
13 Muayene ve tedavi evi sağlık memuru 1 20 
14 Hükümet dotkorluğu kâtibi 1 15 

Adalet Vekâleti 
(Beis, hâkim, âza, sulh hâkimi, C. Başmüd-) 
(deiumumiliği, başmuavini, C. Başmüddei-) 

9 (umumi muavinleri, C. Müddeiumumisi ve) 2 40 
10 .(muavinleri, icra hâkim ve hâkim muavinle-) 1 35 

(ri, sorgu hâkimleri, hâkim muavinleri, Tem-) 
(yiz raportörleri ) 

350 
225 
225 
150 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

300 
175 
175 
150 

600 
250 

Yıllık Yekûn 

4 200 
2 700 
2 7O0 
1 800 

3 000 
2 400 
2 1100 
2 100 
2 400 
2İİ00 

3 600 
2 İ100 
2ıİO0 
1 800 

7 200 
3000 

11 400 

14 100 

9 600 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

13 (Başkâtip, başkâtip muavinleri, zabıt kâtibi,) 
14 (zabıt kâtip muavinleri, kâtip ) 
14 Mübaşir 

1 
1 
1 

20 
15 
15 

175 
150 
150 

2 100 
1 800 
1 800 

13 Tapu kütük memuru 

13 Müftü 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 20 175 2 100 

Diyanet İşleri Reisliği 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odacı 

Odacı 

Odacı 

Gardiyan 
Odacı 

İçişleri Vekâleti 
1 

Maliye Vekâleti 
1 

50 

50 

Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâleti 
1 50 

Adalet Vekâleti 
1 75 

50 

50 

50 

50 

75 
50 

600 

600 

600 

800 
600 

15 900 

2 100 

20 175 2 100 2 100 

55 200 

3 200 

(3) aylık gideri 
Lira 

Bir kazanın 

(6) aylık gideri 
Lira 

(9) aylık gideri 
Lira 

Yıllık gideri 
Lira 

20 971 41 942 62 913 83 884 
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Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

Lira 

Aylık 
Ücret 
Çocuk zammı 
E emekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Yakacak zammı 
Kira (ayda 100 lira hesabiyle) 
Kırtasiye (50 lira hesabiyle 5 daire için) 
Döşeme demirbaş (her daire için 
2 000) lira 
öteberi (her daire için 20 lira hesabiyle) 
Her daire için 50 lira hesabiyle aydınlatma 
Her daire için 200 lira hesabiyle yakacak 
Yolluk her memur için (100 lira hesabiyle) 

Yekûn + 
X 

55 200 
3 200 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 

— 
1 200 

250 

10 000 
100 
250 

1 000 
.2 000 

83 884 
7 

Kurulacak (7) kazanın bir yıllık gideri 251 652 

Kurulacak kazalar 

S. 
No. Vilâyeti 

1 Diyarbakır 
2 Muğla 
3 izmir 
4 Tokad 
5 Konya 
6 içel 
7 Balıkesir 

Ayrıldığı 
kazanın 

Adı 

Silvan 
Merkez 
Merkez 
Mevkez 
Cihanbeyli 
Silifke 
Merkez 

* 
" • \ 

Kurulacak kazanın 
Adı 

Hazro 
Ula 
Karşıyaka 
Tozanlı 
Kulu 
Erdemli 
Savaştepe 

Merkezi 

Hazro 
Ula 
Karşıyaka 
Almus 
Kulu 
Erdemli 
Savaştepe 

Nahiye 
Aded 

— 
— 
— 
— 
1 

— 

KÖy 
Aded 

19 
13 
7 

30 
Ö 

53 
42 

Umumi 
nüfusu 
Aded 

8 488 
12 670 
32 217 
15 743 
11 243 
25 276 
16 761 

Mer
kezinin 
nüfusu 
Aded 

3 000 
4 200 

24 581 
792 

4 062 
820 

3 095 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/790 
Karar No. 37 

2 .III. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden yedi kaza kurulması hakkındaki ka
nun lâyihası, Dahiliye Vekili ve vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle Encümenimizde görü
şüldü. 

Hükümet esbabı mucibesinde ileri sürülen 
mütalâa Encümenimizce de kabule şayan görü
lerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanunun meriyete ait maddesinde n'eşri ta
rihinden itibaren yürürlüğe gireceği tasrih edil
miş ise de mebus seçimlerinin Mayıs 1954 te ya
pılması bakımından kurulacak kazalara bu ta
rihe kadar seçim kurullarının teşekkül 'edeme
mesi ihtimaline binaen bu mahzuru önlemek için 
kanun 1 Haziran 1954 tarihinden itibaren me
riyete girmesi kabul edilmiş diğer maddeler 

kanuna bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Edirne 
B. Nasuhioğlu 

Mazbata Muharriri 
Amasya 
K. Eren 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kütahya 
B. Besin 

Balıkesir 
S. Başkan 
İzmir 

P. Arat 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 
Muğla 

Y. Ba§er 
Çoruh 
Z. Ural 

Kırklareli 
F. Üstün 
Van 

/. Akm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden (7) kaza kurulması 
lâyihası 

hakkında kanun 

MADDE 1. — ilişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahi
ye ve köyleri gösterilen (7) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
Vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇlCl MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1954 Malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmındaki (425) nci 
(vilâyet ve kaza teşkil masrafları) faslına ko
nulan tahsisattan gerekli görülecek miktarla
rı sözü geçen (A/l) işaretli cetvelin ilîgili ter
tiplerine nakletmeye Maliye Vekili salâhiyet-
tardır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4>. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
E. 8. Burçak 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 

işletmeler 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Vekili 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T İ Ü I Ş İ 

Yeniden Yedi Kaza Kurulması h&kkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu-
vakkat birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Diyarbakır Hazro 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Köyün adı 

Hazro 

Alındığı merikez 

Aymdar 
Barbuş 
Barkuş 
Cırnokı 
Dadaş 

Diyarbakır Vilâyeti Silvan Kazasının, Hazro Nahiyesinden 

6 Gömütercil 
7 Gözlü 
8 Halhal 
9 Hondof 

10 Kanderhal 
11 Küf ercin 
12 Mihrani 
13 Munis 
14 Resulâyin 
15 Şikeftani Cemalettin 
16 Şımşirn 
17 Yukarı Feyinter 
18 Zoğbirim 
19 Zuğur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merikezi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Armutçuk 
Çıtlık 
Çiçekli 
Gökova 
Gülağzı 
Gölcük 
Karabörtlen 
Kavakçalı 
Kıyra 
Kızılağaç 
Kızılyaka 
Portakallık 
Sarayyanı 

Muğla Ula Ula 

Muğla Milâyeti Merkez Kazasının Ula Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayısı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

198) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

izmir Karşıyaka Karşıyaka 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alurca (Tahtacı) 
2 Büyük Çiğli 
3 Küçük Çiğli (Boşnak) 
4 örnekköy (Dedebaşı) 
5 Sancaklı 
6 Şemikler (Hacı Hüseyin-

1er) 
7 Yamanlar 

îzmir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Karşıyaka 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Beşkardeş 
Celep 
Çöpler 
Gordoğlu 
Haramicütkânlı 
Kırkkuyu 
Mandıra 

Vilâyeti 

Konya 

ömeranlı (Tavşançalı) 
Yazıçayırı 

Kazanın ad 

Kulu 

1 

Konya Vilâyeti Cihanbeyli 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Menbezi 

Kulu 

Kazasının 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kulu Is 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fahiy 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 

tçel 

Kazanın adı 

Erdemli 

Merfeezi 

Erdemli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Avkadı 
Arslanlı 
Çerçili 
Çiriş 
Elbeyli 
Güneyli 
Gücüş 
Güzeloluk 
Harfilli 
Hüsametli 

Merkez Nahiyesi 

içel Vilâyeti Silifke Kazasının Yağda Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

11 Karakeşli 
12 Köselerli 
13 Kayacı 
14 Kocahasanlı 
15 Koramşali 
16 Küstülü 
17 Lamas 
18 Sandal 
19 Sarıkaya 
20 Tabureli 
21 Veysellî 
22 Yağdan 
23 Yağdakoyuncu 
24 Yeniyurt 
25 Kızılgeçit 
26 Seydili 
27 Viran (ören) 
28 Ayaş 
29 Güvere 
30 Karaahmetli 
31 Tırpar 

1 Tömük (N. M. ) 
2 Alata 
3 Arpaçbahşiş 
4 Çeşmeli 
5 Çiftepmar 
6 Çekoklu 
7 Çarkçılı 
8 Dağlı 
9 Doğlu 

10 Elvanlı 
11 Fakıh 
12 Hacıhalilarpaç 
13 Ilemin 
14 Kargrpınarı 
15 Karayakup 
16 Karahıdırlı 
17 Köypınan 
18 Ohut 
19 Sandal 
20 Sıraç 
21 Sorgun 
22 Şahn» 

îçel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İçel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

içel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Silifke 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Silifke 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elvanlı Nahiyesi 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

alındığı merkez 

Kazasının Yağda 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının Kırobası Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Merkez Kazasının Elvanlı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 

Balıkesir 

— 11 — 
Kazanın adı 

Savaştepe 

Merkezi 

Savaştepe 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Akpınar 
2 Aşağıdanişment 
3 Beyköy 
4 Çamurlu 
5 Çiftlikdere 
6 Çukurçayır 
7 Döveö-ren 
8 Dikmeler 
9 Eğerci 

10 Güven (Karakeçili) 
İl Hıdırbalı 
12 Karacalar 
13 Karaçam 
14 Karapınar 
15 Kocaören 
16 Kongurca 
17 Kurudere 
18 Mecidiye 
19 Pelitçik 
20 Muhtan 
21 Sarıbeyler 
22 Sovucak 
23 Tavşaneık 
24 Yukarıdanişment 
25 Söğütlügözle 
26 Urbut 
27 Bozalan 
28 Çamköy 
29 Kalem 
30 Söğütçük 
31 Yunakdere 
32 Çavlı 
33 Çukuroba 
34 Güvem (Güvemiskân) 
35 tsadere 
36 Koğukyurt 
37 Küsyem 
38 Madenmezarı 
39 Minnetler 
40 Sıtmapınar 
41 Türediler 
42 Yolcupınar 

Alındığı merkez 

Balıkesir Vilâyeti Merkez Kazasının Savaştepe Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Balıkesir Merkez Kazasının Konakpmar Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Ertuğrul Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 

İvrindi Kazasının Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
Osmanköy Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 

Tokad 

Kazanın adı 

Toaanlı 

Merkezi 

Almus 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alan 
2 Alemdar 
3 Armutalan 
4 Baba 
5 Duduhta 
6 Eftelik 
7 Ekseri 
8 Firedökse 
9 Devrek 

10 Gerzi 
11 Gümeleönü 
12 Kadıköprüsü 
13 Kadıvakfı 
14 Kapucu 
15 Karadere 
16 Kevahhk 
17 Kınık 
18 Kızılelma 
19 Kuruseki 
20 Meleke 
21 Mamu 
22 Meğelli 
23 Muhat 
24 Sığırlar 
25 Sideri 
26 Teknecik 
27 Tiyeri 
28 Tomara 
29 Varzıl 
30 Zuğru 

Tokad 
» 

» 
> 
» 
* 
% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı merkez 

Vilâyeti Merkez Kazasının 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Almus 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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G. 

8 
11 
11 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 
13 

14 

Memuriyetin nev'i 

- 1 3 -
[2] SAYILI CETVEL 

Aded Ücret I D. 

İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 

» » 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet ta/bdfbi 
Gezici sağlık memuru 
Muayene ve tedavi evleri sağ
lık memuru 
Hükümet doktorluğu kâftîbi 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7. 
7 
7 
ıı 
7 7 

7 
7 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
15 

10 

13 

14 

13 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Adalet Vekaleti 
(Reis, hâkim, âza, sulh hâ-) 
(kimi, C. BaşmüddeiumumiM-) 
(ği, başmuavini, C. Başmüd-) 7 
(deiumumiliği muavinleri, de-) 
(ra hâkim ve hâkim muavin-) 
(leri, sorgu hâkimleri, hâkim) 
(muavinleri, Temyiz rapor-) 
(törleri ) 
(Başkâtip, başkâtip muavin-) 7 
(teri, zabıt kâtibi, zalbıt kâ-) 7 
(tip muavinleri, kâtip ) 
Mıüibaşir 7 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 7 

14 40 

35 

Diyanet İşleri Reisliği 
13 Müftü 

20 
15 

15 

20 

20 

Odacı 

Odacı 

[S] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

Adalet VekâUti 
Gardiyan 
Odacı 

50 

50 

Sağlık ve Sosytal Yardım Vekâleti 
Odacı 7 50 

7 75 
7 50 

( S . Sayısı-: 198) 
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Yeniden 3 kaza kurulması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/791) 

T.C. 
Başvekalet 1. III. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2755, 6 - 695 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden üç kaza kurulması hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 26 . I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâ
yihalarının ilişikleriyle sunulduğunu saygılarımla arz ederiz. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. Erzurum Vilâyetinin merkez kazası, merkez nahiyesi hariç halen (4) nahiye, (152) köy ve 
(1950 nüfus sayımına göre) (128 735) nüfusu ihtiva etmektedir. Merkez kazaya bağlı Çat Nahi
yesi ise; (31) köy ve (1950 nüfus sayımına göre) (15 428) nüfusu ve takriben 950 km2, genişliğin
de olup Erzurum'a (51) km. ve en yakın köyü de (30) km. uzaklıkta bulunmaktadır. Halen mer
kezi Oyuklu köyünde bulunan bu nahiye bölgesinin arızalı bulunması kışının uzun ve sert geçmesi 
dolayısiyle merkezle irtibatı kesilmekte ve halk resmî işlerini görmekte âzami müşkülâta mâruz 
kalmaktadır. Âmme hizmetini halkın yanma götürmek prensibine tebaan Erzurum - Çat yolu güzer
gâhında bulunan ve inkişafa müsait olan işbu nahiyede bir kaza vücuda getirilmesi, tabiî, coğrafi 
ve idari bakımlardan lüzumlu görülmüş ve bu maksatla merkezi Oyuklu köyü olmak ve ilişik (1) 
sayılı cetvelde adları yazılı (15 428) nüfuslu (30) köyü ihtiva etmek ve Çat adiyle anılmak üzere 
(ÇAT), 

2. Malatya Vilâyetinin merkez kazası, merkez nahiyesi hariç (7) nahiye, (157) köyü ve (1950 
nüfus sayımına göre) (132 233) nüfusu ve (3 944) km2, yüz ölçüsünde geniş bir salıayı ihtiva etmek
tedir. 

(630) km2, yüz ölçüsünde olan Ortaköy Nahiyesi, Dutderesi, Dürücek ve Çığır Boğazlariyle Karlık, 
Bulak, ve Akdağ silsileleriyle çevrili dağlık ve arızalı bir sahada yer almış olup (14) köy ve 
(13 172) nüfustan ibarettir. Mıntakanın iklimi sert ve kışı uzun devam ettiğinden vilâyet merke
zine (70) km2, uzaklıkla bulunan nahiye ve köylerinin bu mevsimde merkezle irtibatı kesilmekte 
ve halk resmî işlerini görmekte müşşkülâta mâruz kalmaktadır. Âmme hizmetini halkın yayına gö
türmek prensibine tebaan mıntakanın tabiî, coğrafi, idari ve iktisadi sebepleri de nazarı dikkate 
alınarak bu bölgede bir kaza kurulması uygun görülmüş ve ekli (1) sayılı cetvelde adları yazılı 
(13 172) nüfuslu (13) köyü ihtiva etmek ve merkezi Çelikhan köyü olmak ve Çekilkhan adiyle 
anılmak üzere (ÇELİKHAN), 

3. Malatya Vilâyetinin Merkez kazası, merkez nahiyesi hariç (7) nahiye. (157) köyü ve 1950 
nüfus sayımına göre* (132 233) nüfusu ve (3 944) km.2 kare yüzölçüsünde geniş bir sahayı ihtiva 
etmektedir. 

Bu lâyihanın ikinci maddesinde yer alan Ortaköy Nahiyesi kaza haline getirildiği takdirde 
Malatya Merkez kazasu, merkez nahiyesi hariç (6) nahiye. (144) köyü ve (119 061) nüfusu ihtiva 
edecektir. 

Yine Malatya Merkez kazasına bağlı bulunan Tahir Nahiyesi takriben (610) km.2 yüzölçüsünii 
ve halen (25) köyü ve (10 777) nüfusu ihtiva etmekte olup Arapkir Kazasının Şotik ve Mutmur 
nahiyelerinin bir kısım köyleriyle Hekimhan Kazasının merkez nahiyesine bağlı bir kısım köy-

( S. Sayısı : 198 ) 
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lerle birlikte Fırat Nehri, Göldağı, Ça^aldağ, Ayranca dağları, Neşetpınardağı, Tudandağı, 
Aladağ gibi birçok tabiî ve çetin arızalarla çevrili olan bu bölgedeki köyler bağlı bulundukları 
Arapkir, Hekimhan ve Malatya merkezlerine 24 • 70 kilometre mesafede olmalarına karşı Tahir Na
hiyesinin merkezine 14 - 26 kilometre mesafedebulunmaktadırlar. Mmtakanm iklimi sert ve 
kışı uzun devam ettiğinden kışın nahiye ve köylerin merkezlerle irtibatları kesilmekte ve halk 
gerek resmî ve gereks'e hususi işlerinin görülmesinde birçok zorluklarla karşılaştıklarından âmme 
hizmetini halkın yanma götürmek prensibine tebaan mmtakanm tabiî, coğrafi, idari ve iktisadi 
durumu da göz önüne alınarak Arapkir Kazasının Şotik Nahiyesi (9) köyü ile yine Arapkir Ka
zasının Mutmur Nahiyesinden (5), Hekimhan Kazasının Merkez nahiyesinden (5) köyün de alın
mak suretiyle merkezi Tahir köyü olmak ve ilişik (1) sayılı cetvelde adları yazılı (1) nahiye, (43) 
köyü ve (19 350) nüfusu ihtiva 'etmek üzere (ARGUVAN), 

Adlariyle yeniden (3) kaza kurulması uygun irüldüğünden ilişik kanun lâyihası bu maksatla 
hazırlanmıştır. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. 

8 
11 
11 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 
13 
14 

Görevin çeşidi Sa 

İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus (kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 
Vergi memuru 
Veznedar 
Saymanlık memura 
Tahsildar 

tyı 

1 
l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aded 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet tabibi 
Gezici sağlıik memuru 
Muayene ve tedavi evi sağlık memuru 
Hükümet dotkorluğu katibi 

1 
1 
l 
1 

40 
20 
20 
15 

Aylık 

350 
225 
225 
150 

250 
200 

. 175 
175 
200 
175 -

300 
175 
175 
150 

Yıllık 

4 200 
2.700 
2 700 
1 800 

• 
3 000 
2 400 
2İİ00 
2 1100 
2 400 
2 »100 

— ( 

3 '600 
2 1100 
2 100 
1 800 

Yekûn 

11 400 

14 100 

Adalet Vekâleti 
(Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, C. Başmüd-) 
(dedumumiliği, başmuavini, C. Başmüddei-) 

9 (umumi muavinleri, C. Müddeiumumisi ve) 2 
10 (muavinleri, icra hâkim ve hâkim muıaviııle- "> 1 

(ri, sorgu hâkimleri, sakim muavinleri, Tem-) 
(yiz raportörleri ) 

40 
35 

600 
250 

7 200 
3 000 

9 600 
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1 6 -
D. Görevin çeşidi Sayı Aded Aylık Yıllık Yekûn 

13 (Başkâtip, başkâtip muavinleri, zabıt kâtibi,) 
14 (zabıt 'kâtip muavinleri, kâtip ) 
14 'Mübaşir 

1 20 175 2 100 
1 15 150 1 800 
1 15 150 1 800 

13 Tapu kütük memuru 

13 Müftü 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 20 175 2 100 

Diyanet İşleri Reisliği 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odacı 

Odacı 

Odacı 

Gardiyan 
Odacı 

İçişleri Vekâleti 
1 

Maliye Vekâleti 
1 

50 

50 

Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 
' 1 50 

Adalet Vekâleti 
1 
1 

75 
50 

50 

50 

50 

75 
50 

600 

600 

600 

800 
600 

15 900 

2 100 

20 175 2 100 2 100 

55 200 

3 200 

(3) aylık gideri 
Lira 

Bir kazanın 

(6) aylık gideri 
Lira 

(9) aylık gideri 
Lira 

Yıllık gideri 
Lira 

20 971 41 942 62 913 83 884 
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Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

Lira 

Aylık 
Ücret ı 
Çocuk zammı 
Eemekli keseneği karşılığı 
Temsil ödeneği 
Hâkim ödeneği 
Yakacak zammı 
Kira (ayda 100 lira hesabiyle) 
Kırtasiye (50 lira hesabiyle 5 daire için) 
Döneme demirbaş (her daire için 
2 000) lira 
öteberi (her daire için 20 lira hesabiyle) 
Her daire için 50 lira hesabiyle aydınlatma 
Her daire için 200 lira hesabiyle yakacak 
Yolluk her memur için (100 lira hesabiyle) 

Yekûn 4-
X 

Kurulacak (3) karanın bir yıllık gideri S 

55 200 
3 200 
3 240 
2 944 
1 200 
3 300 

— 
1 200 

250 

10 000 
100 
250 

1 000 
2 000 

83 884 
3 

>51 652 

Kurulacak kazalar 

S. 
No. Vilâyeti 

1 Erzurum 
2 Malatya 
3 Malatya 

Ayrıldığı 
kazanın 

Adı 

Merkez 
Merkez 
Merkez ve 
Arapkir ka
zalarından 

Kurulacak kazanın 
Adı 

Çat 
Çelikhan 
Arguvan 

Merkezi 

Oyuldu 
Celikan 
Tahir 

Nahiye 
Aded 

— 
1 

Köy 
Aded 

30 
13 
43 

Umumi 
nüfusu 
Aded 

15 428 
13 172 
19 350 

Mer
kezinin 
nüfusu 
Aded 

360 
2 231 

995 

( S. Sayısı : 193 ) 



— 18 — 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/791 
Karar No. 38 

2 .III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden üç kaza kurulması hakkındaki ka : 

nun lâyihası, Dahiliye Vekili ve vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle Encümenimizde görü
şüldü;. • 

Hükümet esbabı mucibesinde her kaza için 
ileri sürülen mütalâa Encümenimizce de kabule 
şayan görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Kanunun meriyete ait maddesinde neşri ta
rihinden itibaren yürürlüğe gireceği tasrih edil
miş ise de, mebus seçimlerinin Mayıs 1954 te ya
pılması bakımından kurulacak kazalarda bu ta
rihe kadar seçim kurullarının teşekkül edeme
mesi ihtimaline binaen bu mahzuru önlemek için 
kanunun 1 Haziran 1954 tarihinden itibaren me
riyete girmesi kabul edilmiş diğer maddeler ve 

kanuna bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni 

Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Mazbata muharriri 

Amasya 
K. Eren 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

İstanbul 
G. Türkgeldi 

Kütahya 
B. Besin 

Balıkesir 
S. Başkan 

îzmir 
P. Arat 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 

Muğla 
Y. Başer 

Çoruh 
Z. Ural 

Kırklareli 
F. Üstün 

Van 
î. Akın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden (3) Kaza Kurulması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — İlişik (1) sayılı cetvelde ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahi
ye ve köyleri gösterilen (3) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili 
vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, 1954 Malî Yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 Yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Maliye Vekâleti kısmındaki (425) nei (Vi
lâyet kaza teşkil masrafları) faslına konulan 
tahsisattan gerekli görülecek miktarları sözü 
geçen (A/ l ) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine 
nakletmeye Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Devlet Vekili Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
II. rol a lk an 
Nafia Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmm 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. S. Burçak 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Çe.likbaş 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 

İşletmeler Vekili 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yeniden Üç Kaza Kurulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin mu~ 
vakkat 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmjştir. 
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Vilâyeti 

Malatya 

Sıra 
No. Köyün adı 

— 21 — 
Kazanın adı Merkezi 

Çelikhan Çehkhan 

Alındığı merkez 

1 Abdulharap Malatya Merkez Kazasının Ortaköy Nahiyesinden 
2 Aşağıköy > 
3 Bistikân » 
4 Bulam » 
5 Bügezi (Hüveydî) (Kuran) > 
6 Koltik » 
7 Köseu^ağı » 
8 Ortaköy > 
9 Pirhamzik > 

10 Recep » 
11 Rutikan > 
12 Şerefhan » 
13 Zerrd > 

» » » » > 
> > > > > 
» > » > > 
> > > > > 
> » » > > 
> > * > > 
» » » > » 
> > > > » 
» » > » » 
» ^ » > > 
> > > > > 
» > 9 > > 

1 Akveran 
2 Asar 
3 Asmaca 
4 Aşağısülnıenli 
5 Çermik 
6 Duydum 
7 Ektir 
8 Eymir 
9 Halpuz 

10 Helkakçiftliğ*. 
11 Isaköy 
12 Kadebelâ 
13 Karahüyük 
14 Kır.ık 
15 Malyan 
16 Mamahar 
17 Mamusa 
18 Minayik 
19 Morhamam 
20 Müşadi 

Vilâyeti 

Malatya 

Kazanın adı Merkezî 

Arguvan Tahir 
(Arguvan) 

Merkez Nahiyesi 

Malatya Merkez Kazasının Tahir Nahiyesinden 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
p 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

> > > 
» > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> » > 
» » » 
» » > 
» » > 
» » > 
» > » 
> » » 
» > > 
> » » 
> > » 
» » » 
» > > 

> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

21 Narmikân 
22 Parçikân 
23 Yeniköy 
24 Yukarısülmenli 
25 Apasi 
26 Arakil 
27 Germişi 
28 Görge 
29 Kızıluşağı 
30 Bozan 
31 Çavuş 
32 Kışla 
33 Kuşu 
34 Tatkınık 

1 Birik (N. M.) 
2 Alhasuşağı 
3 Arhut 
4 Göçeruşağı 
5 Kökağaç 
6 Kömürlük 
7 Kuruttaş 
8 Sığırcruşağı 
9 Şotik 

Arapkir 

1 Deede 
2. Eymir 
3 Suceyin 

» 
» 
> 
» 

Alındığı merkez 

» » 
» » 
» » 
> » 

Malatya Vilâyeti Arapkir 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

» » 
» » 
> » 
> » 

» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Kazasının Mutmur Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 

» Hekimhan Kazasının 
> » 
> » 
» » 
» » 

Şötik Nahiyesi 

Malatya Vilâyeti Arapkir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
5> 

» 

» 
» 
» 
» 

Merkez Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 

Kazasının Şotik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının Merkez Nahiyesine bağlanan köyler 

Malatya Vilâyeti Arapkir 
» 
» 

» » 
» » 

Kazasının Şotik 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. 

8 
11 
11 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 
13 

14 

Görevin çeşidi 

İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 
Vergi memuru 
Veznedar 
Saymanlık memuru 
Tahsildar 

Sayı Aylık 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Hükümet Tabibi 
Gezici Sağlık memuru 
Muayene ve Tedavi 
Sağlık memuru 
Hükümet Doktorluğu 

Evleri 

kâtibi 

3 
3 

3 
3 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
15 

D. 

9 
10 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 
14 

14 

13 

13 

Adalet Vekâleti 
(Reis, hâkim, âza, sulh hâki-) 
(mi, C. Başmüddeiumumiliği,) 
(başmuavini, C. Başmüddeiu-) 
(mumi muavinleri, C. Müd-) 
(deiumumisi ve muavinleri,) 
(icra hâkim ve hâkim mua-) 
(vinleri, sorgu hâkimleri, hâ-) 
(kim muavinleri,- temyiz ra-) 
(portörleri; ) 
(Başkâtip, başkâtip muavin-) 
(leri, zabıt kâtibi, zabıt kâtip) 
(muavinleri, kâtip ) 
Mübaşir * 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 3 

Diyanet İşleri Reisliği 
Müftü 3 

6 
3 

3 
3 
3 

40 
35 

20 
15 
15 

20 

20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 
Odacı 

Maliye Vekâleti 
Odacı 

3 

3 

Sağlık V' 0,--*"»-Z Yardım Vekâleîi 
Odacı 3 

Adalet Vekâleti 
Gardiyan 
Odacı 

3 
3 

50 

50 

50 

75 
50 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Esas No. 1/790, 791 
Karar No. 146 

3 .IV . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden 7 ve ayrıca 3 ki ceman on kaza ku
rulması hakkında Dahiliye Vekâletince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 1 . I I I . 1954 
ve 6/494 ve 495 sayılı tezkereleriyle gönderilen 
iki kanun lâyihası Dahiliye Encümeni rapor-
lariyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Nüfusu, coğrafi, ekonomik ve idari bakım
lardan kaza olmaları lüzumu ileri sürülen ve lâ
yihalara ilişik cetvellerde yazılı* bulunan mahal
lerin kaza haline ifrağı hususunda hazırlanıp 
sevkedilmiş bulunan kanun lâyihası Hükümet 
hizmetlerini halka yaklaştırmak bakımından en-
cümenimizce de yarinde görülerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiş ve lâyihalar tevhidedi-
lerck yeniden hazırlanan metin encümenimizce 
kabul edilmiştir. 

Yeniden teşkil edilecek bu kazalara ait lâyi
haya ilişik cetvlde yazılı memuriyet kadroları 

tetkik edilmiş ve Adliye Vekâletine ait kısmın
daki mahkeme başkâtip ve kâtip kadro maaşları 
yükseltilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Encümenimizce lâyihaların tevhidi suretiyle 
yeniden hazırlanmış olan kanun lâyihası, terci-
han ve müjtacelen görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akç.al 
Ankara 

M. Ete 
izmir 

B. Bilgin 
Kırışehir 
R. Özdeş 

Muğla 
N. Özsan 

Bu Rapor Sözcüsü Katip 
Ordu 

R. Aksoy 
Elâzığ 

O. F. Sanaç 
izmir 

T. Gür erk 
Konya 

R. Bir and 
Seyhan Ş 

5. Ban 

Siird 
B. Erden 
Gazianteb 
E. Cenanı 
Kırklareli 
§. Bakay 
Konya 

M. A. Ülgen 
Trazbon 

8. F. Kalay cıoğlu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRÎŞl 

Yeniden 10 kaza kurulması hakkında kanun 

MADDE 1. - - ti'şik (1 )sayrh cetvelde ad
ları .merkezleri ^e kendilerine bağlanan nahi
ye ve köyleri gösterilen (10) kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili ve
kâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1954 Malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelin ilgili kısımlarına eklenmiştir. 

lâyihası 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 nci (Kaza 
teşkili masrafları) faslına konulan tahsisattan 
gerekli görülecek miktarları sözü geçen (A/ l ) 
işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeye 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1954 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Balıkesir Savaştepe Savaştepe 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Akpınar 
2 Aşağıdanişment 
3 Beyköy 
4 Çamurlu 
5 Çiftiikdere 
6 Çukurçayır 
7 Deveören 
8 Dikmeler 
9 Eğerci 

10 Güven (Karakeçili) 
11 Hıdırbah 
12 Karacalar 
13 Karaçam 
14 Karapınar 
15 Kocaören 
16 Kongurca 
17 Kümelere 
18 Mecidiye 
19 Pelitçik 
20 Mııhtan 
21 Sarıboy-lcr 
22 Sovucak 
23 Tavşancık 
24 Yukarı Danışment 
25 Söğüüügözle 
26 Urbut 
27 Bozalan 
28 Çamköy 
29 Kalem 
33 Söğütçük 
31 Yunakdere 
32 Çavlı 
33 Çukuroba 
34 Güvem (Güvemiskân) 
35 îsadere 
36 Koğukyurt 
37 Küsyem 
38 Madenmezan 
39 Minnetler 

Alındığı merkez 

Balıkesir Vilâyeti Merkez Kazasının Savaştepe Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
* 
» 

• > 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
-> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
x> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

. » 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

» » 
» > 
» » 
» » 
» > 
> » 
» > 
> > 
» » 
» > 
» » 
» » 
> > 
* > 
» » 
> > 
» > 
» » 
» # » 
> » 
» » 
» » 
> » 

Balıkesir Meıkez Kazasının Konakpmar Nahiyesinden 
» 
> 
» 
> 
9 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

ivrindi 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » » 
Ertuğurl Nahiyesinden 

» 
> 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 

Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» » » 
Osmanköy Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
». 

» » 
> » 
» » 
» » 
» » 
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Sıra 
No. Köyün adı 

40 Sıtmapınar 
41 Türediler 
42 Yolcupmar 

Alındığı merkez 

Balıkesir Merkez Kazasının Osmanköy Nahiyesinden 

Vilâyeti 

Diyarbakır 

Kazanın adı 

Hazro 

Merkezi 

Hazro 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ayındar 
Barbuş 
Barkuş 
Cırnokı 
Dadaş 
Gömütercil 
Gözlü 
Halhal 
Hondof 
Kanderhal 
Küfercin 
Mihrani 
Munis 
Resul âyin 
Şikeftani Cemalettin 
Şımşim 
Yukarı Feyinter 
Zoğbirim 
Zuğur 

Diyarbakır Vilâyeti Silvan Ka3asmm Hazro Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Ağa 
2 Babaderesi 
3 Bardakçı 
4 Başköy 
5 Çat 
6 Çirişli 
7 Çökender 
8 Göbekveren 
9 Gökçeşeyh 

10 Göl 
11 Haraba 

Vilâyeti 

Erzurum 

Kazanın adı 

Çat 

Merkezi 

Oyluklu 

Erzurum Merkez Kazasının Çat Nahiyesinden 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » s> 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
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- 2 ? -
%ra 
No. Köyün adı 

12 Hölenk 
13 Karakilise 
14 Karageyh 
15 Karır 
16 Karınkes 
17 Kızlıca 
18 Küçüklezki 
19 Köseler 
20 Kızılhasan 
21 Mağara 
22 Parmaksız 
23 Sankaya 
24 Şeyhhasan 
25 Şorak 
26 Taşağıl 
27 Tüysüz 
28 Yarmak 
29 Yavi 
30 Zazalar 

Alındığı merkez 

Erzurum Merkez Kazasının 
> 
> 
» 
» 
> 
» . 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
* 
» 
» 
> 

» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Çat Nahiyesinden 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

» • 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

tçel Erdemli Erdemli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Avkadı 
Arslanlı 
Çerçili 
Çiriş 
Elbeyli 
Güneyli 
Gücüş 
Güzeloluk 
Harfilli 
Hüsametli 
Karakeşli 
Köselerli 
Kayacı 
Kocahasanlı 
Koramşalı 
Küstülü 
Lamas 
Sandal 
Sankaya 

Merker Nahiyesi 

tçel Vilâyeti Silifke Kazasının Yağda Nak^yesânden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
* 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

20 Tabureli 
21 Veysellı 
22 Yağdan 
23 Yağdakoyuncu 
24 Yeniyurt 
25 Kızılgeçit 
26 Seydili 
27 Viran (ören) 
28 Ayaş 
29 Güvere 
30 KaraahmetU 
31 Tırpar 

; . : s . - u : . . ; ' « • , • ' ' 

1 Tömük (N. M..) 
2 Alata 
3 Arpaçbahşış 
4 Çeşmeli 
5 Çiftepmar 
6 Çekoklu 
7 Çarkçılı 
8 Dağlı 
9 Doğlu 

10 Elvanlı 
11 Fakıh 
12 Hacıhalilarpaç 
13 Vcm'm 
14 Kargrpınan' 
15 Karayakup 
16 Karahıdırlı 
17 Köypınan 
18 Ohnt 
19 Sandal 
20 Sırnç 
21 Sorgun 
22 Şahna 

içel 
» 
» 
» 
» 

îçel 

içel 
» 

> 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

Silifke 
» 
» 
j> 

» 
Silifke 

* 
> 
» 
> 
> 
» 

Elvanlı Nahiyesi 

Vilâyeti 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» -
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Merkez 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

Alındığı merkez 

Kazasının Yağda 
» » 
» » 
» » 
» » 

Nahij- esinden 
» 
» 
> 
» 

Kazasının Kırobası Nahiyesinden 
» » 
» » 

» 
» 

» Merkez Nahiyesinden 
> » 
* 9 
» » 

» 
» 
» 

Kazasının Elvanlı Nahiyesinden 
» » 
» » 
> » 
» > 
» > 
» > 
* > 
» » 
» » 
» > 
» » 
» > 
» » 
> » 
» > 
» > 
> » 
» 3> 

» > 
» » 
» » 

» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 
— 29 — 
Kazanın adı 

Karşıyaka 

Merkezi 

Karşıyaka 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 Alurca (Tahtacı) li 
2 Büyük Çiğli 
3 Kücpik Çiğli (Poşnak) 
4 örnekköy (Dedebaşı) 
5 Sancaklı 
6 Şemikler (Hacı Hüseyin-

1er) 
7 Yamanlar 

Vilâyeti 

Malatya 

:mir 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 

Vilâyeti 
> 
> 
> 
> 
» 
* 
> 

Merkez 
» 
> 
» 
* 
» 
> 
> 

Kazanın adı 

Çelikhan 

Alındığı merkez 

Kazasının Karşıyaka Nahiyesinden 
» 
» 
% 
> 
> 
» 
* 

Merkezî 

Çelikhan 

» 
> 
* 
» 
> 
> 
> 

-

» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

1 Abdulharap Malatya Merkez Kazasının Ortaköy Nahiyesinden 
2 Aşağıköy 
3 B istikan 
4 Bulanı 
5 Bügezi (Hüveydî) (Kuran) 
6 Koltik 
7 Köseu:ağı 
8 Ortaköy 
9 Pirhamzik 

10 Recep 
11 Rutikan 
12 Şerefhan 
13 Zerni 

» 
» 
% 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
% 
> 
». 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 

Malatya 

Sıra 
No. Köyün adı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Akveran 
Asar 
Asmaca 
Aşağısülmenli 
Çermik 
Duydum 
Ektir 
Eymir 
Halpuz 
Helicakçiftliği 
îsaköy 
Kadebelâ 
Karahüyük 
Kızık 
Malyan 
Mamahar 
Mamusa 
Minayik 
Morhamam 
Müşadi 
Narmîkân 
Parçikân 
Yeniköy 
Yukarısülmenli 
Apasi 
Arakil 
Germişi 
Görge 
Kızıluşağı 
Bozan 
Çavuş 
Kışla 
Kuşu 
Tatkınık 

— 30 — 
Kazanın adı 

Arguvan 

Merkezi 

Tahir 
(Arguvan) 

Alındığı merkez 

Merkez Nahiyesi 

Malatya Merkez Kazasının Tahir Nahiyesinden 

» » > > » » 
Malatya Vilâyeti Arapkir Kazasının Mutmur Nahiyesinden 

» » » » > 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » > 
» Hekimhan Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » > 
» » » » » 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2. 
3 

Köyün adı 

Birik (N. M.) 
Alhasuşağı 
Arhut 
Göçeruşağı 
Kökağaç 
Kömürlük 
Kuruttaş 
Sığırcıuşağı 
Şotik 

Deede 
Eymir 
Sueeyin 

Arapkir Kc 

Alındığı merkez 

Şötik Nahiyesi 

Malatya Vilâyetinin Arapkir Kazasının Şotik Nahiyesinden 

Arapkir Kazasının Merkez Nahiyesine bağlanan köyler 

Malatya Vilâyeti Arapkir Kazasının Şotik Nahiyesinden 

Vilâyeti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Armutçuk 
Çıtlık 
Çiçekli 
Gökova 
Gülağzı 
Gölcük 
Karabörtlen 
Kavakçalı 
Kıyra 
Kızılağaç 
Kızılyaka 
Portakallık 
Sarayyanı 

Muğla 

Kazanın adı 

Ula 

Merkezi 

Ula 

Muğla Milâyeti Merkez Kazasının Ula Nahiyesinden 
» 

» 

» 

1 Beşkardeş 
2 Celep 
3 Çöpler 
4 Gordoğlu 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Konya Kulu Kulu 

Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasının Kulu Nahiyesinden 
> 
» 
» 

( S. Sayısı 

» 
» 
» 
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» 
» 
» 
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Sıra 
No. Köyün adı 

5 Ilaramicütkânlı 
6 Kırkkuyu 
7 Mandıra 
8 örnernııh (Tavşançalı) 
9 Yazıçayırı 

Alındığı merkez 

Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasının Kulu Nahiyesinden 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Tokad Tozanlı Almus 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Alan 
Alemdar 
Armutalan 
Baba 
Duduhta 
Eftelik 
Ekseri 
Firedükse 
Devrek 
Gerzi 
Gümeleönü 
Kadıköprüsü 
Kadıvakfı 
Kapııcu 
Kam dere 
Kevahlık 
Kınık 
Kızılelma 
Kııruseki 
Meleke 
M a m ti 
Megelli 
Muhat 
Sığırlar 
Sideri 
Teknecik 
Tiyeri 
Tomara 
Var zil 
Zuğru 

Tokad Vilâyeti Merkez Kazasının Almus Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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D. 

8 
ıı 
ıı 
14 

Memuriyetin nev'i 

İçişleri Vekâleti 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

İMaliye Vekâleti 

10 Malmüdürü 
12 Vergi memuru 
13 Vergi memuru 
13 Veznedar 
12 Saymanlık memuru 
13 Tahsildar 

— 33 — 
[2] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

Sağlık ve Sosyal Yardım VeekâleU 

9 Hükümet Tabibi 10 
13 Gezici Sağlık memuru 10 
13 Muayene ve Tedavi Evleri 

Sağlık memuru 10 
14 Hükümet Doktorluğu kâtibi 10 

50 
30 
30 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 
15 

ü. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 

20 
10 

Adalet Vekâleti 

fReis, hâkim, âza, sulh hâkimi,] 
C. Başmüddeiumumiliği, baş-
muavini, C. Başimüddeiumumi 
muavinleri, C. Müddeiumumisi 
ve muavinleri, icra hâkim ve 
hâkim muavinleri, «orgu hâ-
ikimleri, hâkim muavinleri, 
Temyiz raportörleri 

12 ^Başkâtip, başkâtip muavinle-1 10 
13 ^ ri, zabut kâtibi, zabııt kâtip J* 10 

[muavinleri, kâtip J 
14 (Mübaşir 10 

40 
35 

25 
20 

15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

13 Tapu 'kütük memuru 10 20 

Diyanet İşleri Reisliği 

13 Müftü 10 20 

Odacı 

Odacı 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 

10 50 

10 50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 10 50 

Adalet Vekâleti 

Gardiyan 
Odacı 

10 75 
10 50 
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