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I. - GEÇEN TU 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku-
dulda :' 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, Ameri
ka 'eski Cumhurbaşkanı Harry Truman'ın ölü
mü .nıünaseıbetiyle ıgündem dışı demeçlte bulun
du. 

Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz' 
in, Malatya Birinci Noteri Avni Gelbeş'in polis
ler tarafından dövülmesi ile ilgili .gündem dışı 
demecine Devlet Bakanı Doğan Kitaplı cevap 
verdi. 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, Cum
huriyetin 50 nci yıldönümünü kutlama konusun
da gündem dışı demeçte bulundu. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm Bütçe 
Plân komisyonundan istifa ettiğinle dair .önerge
si Genel Kurulun (bilgisine sunuldu. 

Hava kirlenme'Sİnin önlenmesi ve Jıava kirlili
ği ile savaş kanunu (tasarısı ile Cumhuriyet (Sena
tosu Elâizığ Üyesi 'Celâl Ertuğ ve. 3 arkadaşının, 
1953 sayılı Umumî -Hıfzıssıihlha Kanununa 'bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin, (bu 
hususta daha evvel kurulmuş ibulunan 'geçici ko
misyona havale 'edilmesine dair Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

A) Sözlü sorular 
1. — Denizli Milletvekili -İlhan Aç ikalın'in, 

tütün fiyatlarının '"bölgelere ıgöre değişmesine da
ir .sözlü soru önergesi Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir. '((6/241) 

2. — fefcanfbul Milletvekili İlhan Darendeıli-
loğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir he
yetin Moskova'ya gideceği haberine dair sözlü 
soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş-
tiı\ ('6/242) 

B) Yazılı sorular 
1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar' 

m, Bilecik Senatörü Orhan Tuğrul'a verilen ma
den arama ruhsatına dair yazılı soru önergesi 
Eneri ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir. '(7/1444) 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maras ilindeki pamuk üreticisinin durumuna dair 

LNAK ÖZETİ 

Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İstanJbul 
Milletvekili Reşit Ülker ve '13 arkadaşının Pet
rol Kanununun hâzı 'maddelerinin değiştirilmesi 
ve îb'âzı maddelerinin kaldırılması hakkında Cum
huriyet 'Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topalıoğlu 
ve 26 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması 
ve mal varlığının Türk Petrolleri A. O.'na devri 
ve hu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine taih-
sisi halkkında 6326 sayılı Petrol Kanımıı ile bu 
kanunda değişiklik yapan 6558 ve ı6987 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldı
rılması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, ana-
depo, depolama satış işlerinin Devlet eliyle ya
pılması ve anadcpoılarm Devletleştirilmesi Ihaik-
Ikmda kanun teklifleri (1/056, 2/315, 2/631, 2/632, 
|2/6İ3I5; S. Sayısı : 777) 'nin maddeleri üzierinde (bir 
süre görüşüldü. 

29 Aralık 1972 Cuma günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkaınvekili Bilecik 
Vahit Bozatlı Sadi Binay 

Kâüip 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargü 

yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret hakanlıklarına 'gönderilmiştir (7/1445) 

3. — İstanbul Milletvekilli Tekin .Erer'in, 1971 
- 1972 yılları içinde uygulama programına alman 
kamili sektörü yatırımlarına dair yazılı sıoru öner
gesi, Başkanlığa gönderilmiştir. (7/1446) 

4. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, An-
kara'daki 'göğüs hastalıkları hastanesinin kaldı -
i'ilmıa sebeibine dair yazılı soru 'önergesi, ıSağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1447) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Tarım Kredi Kooperatiflerince köylülere verilen 
kredilere dair yazılı sorıı önergesi, Ticaret Ba
kanlığına 'gönderilmiştir. (7/1448) 

6. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, İçiş
leri Bakanlığı teknik ve sağlık personelinin yan 

SORULAR 
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ödemelerden istifadesine dair yazılı soru 'öaıiengesi, 
İçişleri Bakanlığına (gönderilmiştir. (7/1449) 

7. — Sakarya Milletvekili Barlbaras Turgut 
Boztepe'nin, Sakarya ili - Akyazı ilçesinin yol du
rumuna dair yazılı soru 'önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına (gönderilmiştir. (7/1450) 

!8. — Çankırı Milletvekili Arif Tlosyalıoğlu'-
nun, 1*973 yılı içinde Çankırı ilime yapılacak ya
tırımlara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1451) 

9. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Maliye talhsildarlarının tazminatları (hakkında 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 'gönderi'l-
miişjtir. (7/1452) 

10. — Antalya Milletvekili Ilışan Ataövün, 
Antalya Asıtbirlik Kooperatifinin 'ortaklarına 
dair yazılı soru o'nergösi, Ticaret Bakanlığına 
.gönderiıl'miştir. (7/1453) 

11. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataıöv'ün, 
Antalya iline bağlı Mzı ilçelerin yol durumuna 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1454) 

12. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
ınıamıoğlu'nuıi Avusturya - Macaristan gezisi sıra
sında İrfan Solmazcr'le görüşüp görüşmediğine 
dair yaizılı soru önergesi, Başbakanlığa ıgönderil-
miştir. (7/1455) 

II. - OELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Fatsa ilçesi Bozdoğan Köyü cilt 3, say

fa 86, 'hane 22'de nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu 1938 

doğumlu Ziya Yılmaz'ın ölüm cezasına çarpitırıd-
.nuası hakkında Başbakanlık tezkeresi (8/98*8) 
(Ada! e t Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTUEUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Âvşargil (Kayseri), Sadi Binay (Bilecik)* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. Müzakereye başlıyoruz. 

III. —BAŞKANLIK (DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bir kooperatif başkanlığı kurul
ması hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önergesi (2/746, 4/356) 

BAŞKAN 
rum. 

Bir sunuş var, takdim ediyo-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir kooperatif başkanlığı kurulması hakkın

da kanun teklifimi geri alıyorum. Gereğine mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi 

Hamdı özer 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine suna
rım. 

Sayın Tevfik Fikret övet, gündem dışı söz 
talebinde bulunmuş, Sayın Övet buradalar mı?... 
Yok. 

2. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan, 
memur intibak kararnamesinin gecikmiş olması 
sebebiyle gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Saym Hasan Ali Gülcan, me
mur intibak kararnamesinin gecikmiş olması 

j sebebiyle gündem dışı söz istemiş. 
j Buyurun Sayın Gülcan. 
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HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) - Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, uzun zamandan 
beri beklediğimiz memurların intibak kararna
mesi maalesef henüz bir neticeye varmamış bu
lunmaktadır. 

Aşağı yukarı bütün memur arkadaşlar bu 
kararnamenin çıkmasını dört gözle beklemekte
dirler. Çünkü, Personel Kanununun getirmiş 
bulunduğu bir çok aksaklıklar kendilerini mağ
dur etmiş bulunmaktadır. Hattâ, üst derecelere 
terfi etmiş bir çok memurlar, kendi bakanlıkla
rınca terfi ettirilmiş bir çok memurlar, Personel 
Kanununa göre terfi etmiş olduğu dereceden 
aşağı bir dereceye indirilmek suretiyle büyük 
zararlara mâruz bırakılmış durumdadırlar. 

Uzun müddet almış bulundukları farkları da 
geri vermek mecburiyetinde kalan memurların 
maaşlarından bu farklar bugün kesilmektedir. 

İşte memurların büyük mağduriyetini mucip 
bu kararnamenin bu kadar gecikmesi, her gür 
memur arkadaşları biraz daha üzüntüye garket-
mekte, senenin son günlerinde kendilerini gül
dürmek demeyeceğim, gülümsetmek imkânını 
bile sağlayamamış bulunmaktayız. 

Hükümetin bu kararnameyi bir an evvel çı
kararak intibak haksızlıklarını gidermesi vazi-

1. — Petrol Reformu kanuna tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine talısisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa
tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
ların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3'er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 

fesi meyamndaclır ama, şimdiye kadar bu ka
rarnamenin gecikmesi, bizleri de bir çok me
mur arkadaşların sözleri ile karşı karşıya bırak
maktadır. Bize her gün soruyorlar; «Nerede bu 
kararname, ne zaman çıkacak, haklarımızı ne 
zaman alacağız?» diye. Memur arkadaşlar bun
da haklıdırlar zira, terfi etmeleri gereken müd
detleri bir kaç sene geçirdikleri halde maalesef 
uygunsuzluktan terfi edememektedirler. 

Bu bakımlardan Sayın Hükümetin yetkilile
rinin Mecliste bize izahat vermemeleri bizi ga
zete havadislerinden ileri gitmeyen bilgi sahibi 
etmektedir. Onun için yetkili Bakan arkadaşla
rın bu hususta Meclise bilgi vermeleri, durumun 
ne safhada bulunduğunu izah etmeleri gerekir 
kanısındayım. 

Sevgili arkadaşlarım, bu haksızlıkların bir 
an evvel giderilerek kararnamenin acele çıka
rılması için Hükümetten, bilhassa sizler adına 
da olsa, memur arkadaşlar adına da olsa istir
ham ediyoruz. Acılar dinsin, biran evvel haksız
lıklar giderilsin. Arzumuz ve temennimiz bun
dan ibarettir. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederim, sağ olun. 

raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Petrol 
Reformu kanunu tasarısı üzerinde görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar lüt
fen... 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

44 ncü maddeyi dün okutmuş bulunuyorduk. 
Bu madde üzerinde Sayın Ülker söz istemişler
di. Buyurunuz Sayın Ülker. 

NECMETTİN CEVHERİ (Urfa) — Yine 
Ziya Gökalp'ten bahsedecek. 

(1) 777 S. Sayılı basmayazı 27 nci Birleşim 
tutanağına eklidir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, tabiî Ziya Gökalp'ten bahsederim. Pet
rol, milliyetçilikle, Türk milliyetçiliği ile ilgili 
bir konudur ve Türk milleti de bunu böyle an
lamaktadır; bunu tabiî karşılamak lâzımgelir. 
Söylediklerimizin aksini de kimse savunmadı... 

Değerli arkadaşlarım, burada 44 ncü. madde 
ile, 99 ncu maddede değişiklik yapılıyor ve; 
«Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen 
arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekono
mik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma 
giderlerinden ekonomik değerin maliyetiyle bu 
ekonomik değerin elde edilmesi ve üzerinde te
sisatın kurulmasıyle ilgili masraflar amortisman 
yoluyle, diğerleri ise rezerv durumu dikkate 
alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir.» 
deniyor. 

Şimdi burada görülüyor ki, Hükümetin ge
tirdiği teklif de ikiye ayrılmış. Bir kısmı, eko : 

nomik değerin maliyeti ile ekonomik değerin el
de edilmesi ve üzerinde tesisatın kurulmasıyle 
ilgili masraflar amortisman yoluyle, diyor ve 
tasrih ediyor. 

Diğerleri, yani bunun dışında kalanlar, re
zerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakanlı
ğınca tespit olunacak esaslara göre itfa olunur. 

Bunların arasında, yani amortisman yoluyle 
itfa edileceklerle Maliye Bakanlığının tespit ede
ceği esaslara göre itfa edilecekler arasında bir 
fark ve ayırım güdülmüş. Fakat, 99 ncu mad
de komisyonca değiştirilmiş, ben değiştirilen 
metnin kendisini de tam anlayamadım. 

«Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştiri
len arama giderleri, sondaj giderleri ve ekono
mik miktarda verimi olmayan kuyuların açılma 
giderleri dışındaki ekonomik değerin maliyeti 
ile bu ekonomik değerin elde edilmesi ve üze
rinde tesisatın kurulması ile ilgili masraflar 
amortisman yoluyle itfa olunur...» deniyor. Bel
ki de Hükümetin getirdiğinin tersi, ama cümle 
olarak da tam anlıyamıyorum. 

«Bunlara tatbik edilecek amortisman nispet
leri rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Ba
kanlığınca tespit edilir.» şeklinde devam ediyor. 

Şimdi bu metinle bu metin arasında bir fark 
var mı; yoksa bir düzeltme mi yapılmıştır? Ya
ni bir cümle eksikliği, bir ifade eksikliği var da 
o mu giderilmiştir; yoksa esasta bir değişiklik 
mi getirilmiş? Bunu anlamak mümkün değil. 

Bu maddenin gerekçesi ise şöyle: «Bu mad
dede ise aktifleştirilen arama giderleri, sondaj 
fer'i giderleri ve iktisadî miktarda verimi olma
yan kuyuların açılma giderlerinin ne suretle it
fa edileceği hususu düzenlenerek Vergi Usul 
Kanunu hükümleri bu yönden tamamlanmış
tır.» 

Demek istiyorum ki, neden Hükümet met
ninden ayrılmıştır Komisyon? Yalnız bir ya
zılış düzeltmesi mi vardır; yoksa esasta bir 
değişiklik mi yapılmıştır? Hükümet tasarısın
daki metinde bir temel değişiklik mi yapılmış
tır? Bu malî bir iştir. Bilhasa maliye uzman
larının bu hususta fikir söylemeleri lâzımgelir. 
Bu hususu uzmanlardan, Komisyondan ve Hükü
metten istirham ediyorum. 

Eğer tam izah edilmediği takdirde, Hükümet 
metni sarihtir, o metnin kabul edilmesi için bir 
önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, buyurunuz efen
dim. 

.C. II. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Maden Reformu kanunu tasarı
sının son maddelerinde vergi ve maliyeyle ilgili 
maddelerini görüşüyoruz. 44 ncü maddenin de, 
bundan evvelki maddeler gibi, açıklığa kavuş
masında lüzum olduğu kanaatindeyim. 

Bu maddeyi okudum, benden evvelki arka
daşımın da izah ettiği gibi, .1 nci fıkra diyebile
ceğim kısmı, belki maliyeyle ilgili olduğu için, 
belki çok karışık olduğu için veya benim mesle
ğimin dışında olduğu için pek anlayamadım. 
Fakat son fıkrasını anladım. Bu fıkrayı bir 
kere daha okumak isterim. Bu fıkra diyor ki : 

«Bunlara tatbik edilecek amortisman nispeti, 
rezerv durumu dikkate alınarak Maliye Bakan
lığınca ayrıca tespit edilir.» 

Okuduğum bu kısmın mânası anlaşılıyor. Fa
kat Maliye Bakanlığının Türkiye'de büyük bir 
yeri vardır; birçok şeyler, hattâ diyebilirim ki 
bütün mekanizma Maliyeden geçer. Ancak, bu 
rezerv durumunun Maliye Bakanlığı ile ilgisini 
•kuramadım. Maliye Bakanlığı birçok şeyleri bi
lir ama, bu rezerv durumunu nasıl tayin, ve tes
pit eder? Bir ölçü lâzım. Benim bildiğim ka-
darıyle yeraltındaki rezervler çok globaldir, çok 
tahminidir. Zannetmem ki Maliye Bakanlığın
da rezerv tespiti için bir teşkilât bulunsun. Ma-
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liye Bakanlığında bu teşkilâtın bulunduğunu 
farz etsek bile, rezerv durumu tespit edilemez. 

Sayın Hükümetten veya Komisyondan bu 
son> fıkradaki hususun nasıl bir kıstasla tayin 
edileceğinin ve bu kıstasa göre nasıl vergilen
dirileceğinin açıklığa kavuşturulması bakımın
dan izahat rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
SABAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 44 neti madde, 
Komisyonun numaralamasıyle Hükümet tasarı
sının 43 ncü maddesinden benim anladığım ka-
darıyle mahiyet itibariyle farklı değil. Sayın 
Ülker'in kanaatinin aksine, Komisyon metninin 
yazılış şekli açık. 

Meselenin tersinden başlayalım. Ne yapacak-
mışız ? Maliye Bakanlığına itfa hakkı verecek-
mişiz. Hükümet de diyor ki, Maliye Bakanlığı
na itfa hakkı verelim. Komisyon da öyle... 

Neyi itfa edecek Maliye Bakanlığı? Amor
tisman yoluyla bir grup masrafları itfa edecek. 
Buraya kadar Komisyon metni de aynı, Hükü
met tasarısındaki metin de aynı. Yani, Maliye 
Bakanlığına yetki veriliyor, bir grup masraflar 
amortisman yoluyla itfa edilecek. 

Maddenin üst kısmı, o bir grup masrafları 
tarif ediyor ve Hükümetin tasarısını okuduğu
muz zaman hakikaten anlaşılmıyor, ama Komis
yonun değiştirişini okuduğumuz zaman anlaşılı
yor. Eğer Hükümet ve Komisyon, anlaşıp an
laşılmaması bir yana, bu masrafların muhteva
sında mutabık ise mesele çok daha kolaylaşa
caktır. 

Bana göre Komisyon metni daha açık. Oku
yalım : 

«Petrol hakkı sahibi tarafından aktifleştiri
len arama giderleri,» yani bir unsur; petrol 
hakkı sahibi tarafından aktifleştirilen arama 
giderleri ki bu, itfaya tâbi. Bunu buraya koy
duk. 

İki, «Sondaj fer'i giderleri ve ekonomik mik
tarda verimi olmayan kuyuların açılma giderleri 
dışındaki...» Bu neyin dışında olacakmış? Eko
nomik değerin maliyetiyle ve bu ekonomik de
ğerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın ku
rulması ile ilgili masraflar... 

Şimdi, bir ekonomik değer maliyeti ve bu 
ekonomik değeri elde etmek için bâzı masraflar 

varmış... Bu masraflardan, sondaj fer'i giderle
rini ve ekonomik miktarda verimi olmayan ku
yuların giderlerini çıkardıktan sonra... Aslında 
son hükmü başa yazsalardı ve deselerdi ki, 
«Ekonomik maliyetin değeri ile bu ekonomik 
değerin elde edilmesi ve üzerindeki tesisatın 
kurulması ile ilgili masraflardan, sondaj fer'i gi
derleri ve ekonomik miktarda verimi olmayan 
kuyuların açılma giderleri çıkarıldıktan sonra 
bir meblâğ kalacak; o meblâğı, cümlenin başın
daki aktifleştirilen arama giderleriyle cem ede
ceğiz, işte bu toplam, Maliye Bakanlığına tanı
dığımız amortisman yoluyla itfa kalemini teşkil 
edecek.» Birisi direkt bir rakam, o iki rakam 
ne? Sondaj fer'i giderleriyle, ekonomik miktar
da petrol vermeyen kuyuların açılma giderleri. 
Bu ikisini toplayacağız, ekonomik değer mali
yeti toplamından çıkaracağız; elde ettiğimiz bu 
rakamı aktifleştirilen giderlerine ekleyeceğiz; 
bunu amortismana tâbi tutacağız. 

Bana kalırsa Komisyonun metni daha açık 
ve bu fikirde de bir itirazımız olmadığına göre, 
Komisyonun metni istikametinde oy kullanaca
ğımızı, Komisyonun metnini destekleyeceğimizi 
saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakerede kolaylık olur amacıyle, Başkanlık ola
rak araya girmemi gerektiren bir husus doğ
muştur. Yapılan müzakerede iki noktai nazar 
ihtilaflı görünmektedir. Bu 44 ncü madde üze
rinde Hükümetin anladığı muhteva ile, Komis
yonun yazmış olduğu muhteva arasında bir fark 
var mıdır, yok mudur? Evvelâ bunun sarahate 
kavuşturulması gerekir. 

Hükümetle Komisyonun 44 ncü maddesi, 
muhteva yönünden aynı anlamı taşımakta mı
dır? Aralarında bir görüş farkı var mıdır? Yok
sa bu bir redaksiyon, bir kompozisyon meselesi 
midir? O vuzuha erişsin, iona göre müzakere 
kolaylıkla intacedilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Muğla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Hükümetin getirdiği metinle Komisyonun 
getirdiği metin arasında hiç fark yoktur Ko
misyonun getirdiği metin açıklık vermiştir. Ma
liye temsilcisinin de bulunduğu Komisyonumuz
da müzakere edilmiş ve maddeye bu açıklık ve
rilmiştir. Esasında bir fark yoktur. 
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O bakımdan biz, bir değişiklik yapmamış 
bulunmaktayız. Sadece bir açıklık getirmiş bu
lunmaktayız maddeye. Arz edeceğim bundan 
ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu

lunmak istiyor musunuz Sayın Bakan ? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Komisyonla mutabık olduğunu
zu beyan ediyorsunuz ve yalnız, daha sarih bir 
surette yazılması için 44 ncü maddenin bu şe
kilde düzenlendiğini beyan ediyorsunuz, öyle 
mi efendim? Farkınız varsa lütfen belirtin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Hayır. Biz, Hükümet metninin daha iyi ol
duğu kanisiyle sevk ettik, fakat Komisyon, bi
raz evvel Sayın Başkanın belirttiği istikamette 
değişiklik yaptı. Tabiî yetkisini kullandı. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Reşit Ülker, zâtiâliniz-, vermiş olduğu

nuz önergede şarta muallâk bir durumu bahis 
konusu etmiştiniz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Muameleden 
kaldırıyorum. 

44 ncü madde üzerinde başka söz isteyen 
milletvekili? Yok. 44 ncü madde üzerinde ve
rilmiş değişiklik önergesi de yok. Bu sebeple 
44 ncü maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
44 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 45. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 112 nci mad
desinin 1 nci fıkrası, ile aynı maddenin 6987 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş ve ilâve edilmiş 2, 3 
ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 112. — 1. Bir petrol hakkı sahibi 
veya bir temsilcisi veya Genel Müdürlükçe ka
bul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyie kendi 
adına Türkiye'deki petrol ameliyeleri için- idarî 
faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının 
inşası, kurulması ve işletilmesine ait malzemeler 
haricolmak üzere - Genel Müdürlükçe lüzumlu 
görülen malzemeyi, münhasıran bu ameliyeler-
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i de kullanmak kaydıyle, Petrol Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 yıl müddet
le gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edebilir. Ancak; Bakanlar 
Kurulu Türkiye'de istihsal veya imal edilen ve 
evsafı, mevcudu ve emre amade miktarı bakı
mından ithal edilen mümasil maddelerle kıyası 
kabil bulunan ve fiyatları ithal maddelerinin 
gümrüklü fiyatlarına kıyasla '% 25'ten daha 
yüksek bulunmayan maddelerin isimlerini muh
tevi müfredatı bir liste neşrederek bu listede 
gümrükten muaf olarak ithal edilmekte bulu
nan maddelerden hangilerinin Gümrük Vergi
sine ve diğer İthal Vergisi ve resimlerine tabi 
tutulacağını tayın ve tespit edebilir. Bu liste 
6'şar aylık devrelerde yeniden gözden geçirile
rek tadil olunabilir. Listeler neşrolundukları 
tarihte yürürlüğe girer. Ancak; listenin neşir 
tarihinden önce Genel Müdürlüğe verilmiş di
lekçelerle ithali istenilen maddeler, bu Genel 
Müdürlükçe gerekliliği onaylanmak kaydıyle, 
listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yd 
içinde ithal edildikleri takdirde, muafiyetten 
faydalanırlar. 

ı2. Petrol hakkı sahibi; hakkı yürürlükte 
I bulunduğu müddetçe kendi petrol ameliyatı için 

lüzumlu olan ve yerli kaynaklardan temini 
mümkün bulunmayan hampetrolü piyasa fiyatı 
üzerinden Gümrük ve diğer İthal Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edebilir. 

Bakanlar Kurulu ithal edilen hampetrolün 
piyasa fiyatını serbest rekabet emsal fiyatlarını 
gözönüııde bulundurarak tespite yetkilidir. 

3. Yukarıdaki fıkralar gereğince tanınan 
gümrük ve diğer ithal vergi ve resimleri mu
afiyeti, bu malzemenin bir petrol hakkı sahibin
den petrol ameliyatında kullanılmak üzere baş
ka bir petrol hakkı sahibine Genel Müdürlüğün 
müsaadesi ile devri halinde de, devam eder. 

4. İkinci fıkra mucibince ithal olunan pet
rolden imal edilen petrol ürünleri ile petrol 
ameliyatında kullanılmak üzere diğer bir petrol 
hakkı sahibine devredilen malzemeler hariç, 
Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden 
muaf olarak ithal edilmiş olan malzeme, doğru
dan doğruya veya petrol ameliyatı sayılmayan 
bir faaliyet yolu ile Türkiye d ani! inde kullanıl
mak veya satılmak üzere devredildiği, devir 

I tarihinde yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu 
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ve tarife cetvellerindeki hüküm ve şartlar darıi-
linde gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerine 
tabi tutulur. Şu kadar ki, petrol ameliyesi yö
nünden işe yaramayan malzeme için Genel Mü
dürlüğün teklifi üzerine Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarının tasvibi suretiyle bu hük
me bir istisna tanınabilir. 

BAŞKAN — 45 nei maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili i . Yok. 

Ameliye ve ameliyat ayni mahiyette geçiyor 
değil mi efendim? Bir yerde ameliyat geçiyor, 
bir yerde ameliye geçiyor. Ameliyat, ameliye 
mânasında kullanılmış oluyor. Müsaade eder
seniz onu o şekilde düzeltelim. Ameliyatı, ame
liye olarak düzeltelim mi efendim1? 

ENERJİ VE TABİÎ KAVLAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ame
liyeler olarak... 

BAŞKAN — Ameliyeler olarak.. Bu şekilde 
düzenlenmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu küçük değişiklikle, 45 nei maddeyi Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 46. — G32G sayılı Kanunun 115 nei 
maddesinin 1 ve 2 nei fıkraları ile 6558 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 115. — 1. Bir petrol hakkı sahibi 
Maliye Bakanlığına ve Genel Müdürlüğe mü
racaatla ödenmesi gereken fakat henüz ödenme
miş bulunan her türlü vergi, resim, harç, Dev
let hakları ve Devlet hisselerinin ödenmesi için 
gereken meblâğı hariç tutmak şartiyle; 

a) Türkiye'de petrol ameliyelerinden başka 
kaynaklardan elde ettiği nakdi fonlarla buna 
ait hakların bu kanuna ve Vergi Usul Kanununa 
göre tespit edilecek sermaye mevcutları esasın
dan ibaret değerini aşan kısmı haricolmak 
üzere nakdî fonlarla buna mütaallik haklarını; 

b) Türkiye'de petrol ameliyelerinden baş
ka kaynaklardan elde ettiği kısmı hariç, bırak
mak suretiyle sermaye mevcutları esasına dâhil 
diğer kıymetleri nakden veya aynen, 

Vergiden muaf olarak harice transfer edebi
lir. 

Şu kadar ki, aym olarak gelen sermaye yine 
aynen çıkarılacak durumda ise ayın olarak 
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çıkarılır. Ekonomik değerlerin yurt içinde sa
tış veya devrinden doğan lehte farklar blokedir. 
Bedel yurt dışında alınmışsa fark döviz olarak 
Türkiye'ye getirilip bloke hesaba alınır. Yurda 
giren ve çıkan aynıların evsafa uygunluk ve mü
saade konusu mallar olup olmadığı, gerektiğin
de, Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlük eks-
perlerince denetlenebilir. 

İ2. Bir petrol hakkı sahibi Maliye Bakanının 
müsaadesi ile petrol ameliyelerinden başka kay
naklardan elde edilmiş ekonomik değerleri ha
rice transfer ederek bunların karşılığında Tür
kiye'deki petrol ameliyelerinde kullanılmak 
üzere hariçten nakit, hizmet, malzeme veya di
ğer bir ekonomik değer getirebilir. 

Bu suretle harice transferine müsaade edilen 
ekonomik değerler karşılığında hariçten te
min "edilen nakit, hizmet, malzeme veya diğer 
ekonomik değerler petrol hakkı sahibince Tür
kiye'de petrol ameliyelerinden başka kaynak
lardan elde edilmiş sayılır. 

3. Petrol hakkı sahipleri ithal edilmiş mü-
seccel sermayelerine mahsuben her zaman, ithal 
edilmiş sermayelerini aşan transfer edilebilecek 
net kıymeti erinin taransferi için ise ancak Ku
rumlar Vergisi Beyannamesinin verilme müd
deti zarfında her beyannamenin verilmesini ta
kiben transfer talebinde bulunabilirler. 

Müddetinde yapılmayan transfer talepleri 
ancak gelecek Kurumlar Vergisi beyannamesi 
süresi içinde yapılabilir. 

BAŞKAN — 46 ncı maddeyi okutumuş bu
lunuyorum. 46 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili1?.. Yok. 46 ncı madde üzerin
de, verilmiş değişiklik önergesi de yok. 

Bu sebeple maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 46 ncı madde tasarı metninde yazılı şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

47 nei maddeyi okutuyorum. 

Madde 47. — 6326 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinin 1 nei fıkrası ile aynı maddenin 6558 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 116. — 1. Petrol ameliyelerinde kul
lanılmak üzere Türkiye'ye ithal edilmiş olan 
nakdî fonlar ve buna ait haklarla sermaye mev
cutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden malzeme 
veya diğer ekonomik kıymetlerin değeri, ithajâ-
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tın yapıldığı dövize göre Türk parasının ithal 
tarihinde cari resmî kambiyo kuru üzerinden 
tespit edilir. 

Kıymet tayin ve tespiti, Maliye Bakanlığı 
ile müştereken Genel Müdürlükçe yapılır. 

3. Bu suretle yapılacak tevsik muameleleri 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Genel Müdürlük 
tarafından dövizin cinsi hakkında verilecek ka
rarda; petrol hakkı sahibinin ve transfer edile
cek ekonomik kıymetlerin değerinin hangi mem
lekete mensuboldukları hususu ile diğer ilgili 
hususların yazılması şarttır. 

Hilâfına delil bulunmadıkça, nakdi fonlar ile 
buna müteallik haklar da dahil olmak üzere 
transfer edilecek ekonomik kıymetlerin değeri, 
karşılığında elde edildikleri kıymetlerin mem
lekete ithal tarihlerindeki sıraya göre transfere 
tabi tutulur. 

Yukarıdaki esaslara göre değeri tespit edil
miş nakdi fonlar ve buna müteallik haklarla ser
maye mevcutları esasının bir cüz'ünü teşkil eden 
diğer ekonomik kıymetlerin transferi ithal tari
hinde cari olan resmî kambiyo kuru üzerinden 
yapılır. 

Bunların dışında kalanlar transfer tarihinde 
cari olan resmî kambiyo kuruna tabidir. 

BAŞKAN — 47 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?... Yok. 

47 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum: Kabul edenler... Kabuk etmeyenler... 
47 nci .madde, tasarı metninde yazılı olduğu şek
liyle aynen kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 48. — 6326 sayılı Kanunun 6558 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 118 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 118. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki kanunlar ve bu kanunların 
ek ve tadilleri ile bunlara istinaden çıkarı
lan karar ve tebliğler, bu kanun hükümle
ri saklı kalmak üzere, petrol hakkı sahiplerine 
de uygulanır. 

BAŞKAN — 48 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 49. — 6326. sayılı Kanunun 6558 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 120 nci mad
desinin 1 nci fıkrası ile 6558 sayılı Kanunla ek-
lenen 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 120. — 1. İşletmeciler ve belge sa
hipleri istihdam ettikleri yabancı* şahıslar sayı
sının yüzde 25'inden aşağı sayıda olmamak üze
re Türk vatandaşlarının (Devlet memurları ha
riç) petrol ameliyelerinin her safhasında ihtisas 
kazanmalarını sağlamak için yabancı memleket
lerde veya Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü 
oranda Türkiye'deki ilmî ve meslekî kurum ve 
işletmelerde eğitim ve staj görmelerini, masraf
larını üzerlerine almak suretiyle, temin ederler. 

3. Bu suretle eğitim ve staj görenler mas
raflarını üzerlerine alan petrol hakkı sahipleri
ne karşı mecburî hizmet veya iş mükellefiyeti 
ile bağlı değildirler. 

BAŞKAN — 49 ncu maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
milletvekili ?... Yok. 

Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 50. — 6326 sayılı Kanunun 121 nci 

maddesi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 121. — 2. a) Devlet adına faali
yette bulunan petrol hakkı sahibi kuruluş, bu 
kanunun 53 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkra
larına tabi olmamakla beraber bu kuruluş bir 
bölgede azamî 16 adet arama ruhsatı alabilir. 

Yine, aynı kuruluş 61 nci maddenin 2 nci ve 
3 ncü fıkraları, 74, 75, ve 80 nci maddelerinin 
de sınırlayıcı hükümlerine tabi değildir. 

b) Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü 
için birden fazla hükmî şahıs tarafından arama 
ruhsatnamesi talebedilirse bu müracaatlar ihti
laflı itibar olunarak bu kanunun ihtilâfların 
halline ait hükümleri dairesinde muameleye tabi 
tutulur. 

c) Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı bu kanunun 56 nci maddesin
de öngörülen mükellefiyete tabi değildir. 

BAŞKAN — 50 ncıi maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. 

29



M. Meclisi B : 31 29 . 12 . 1972 O : 1 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Kılıç grup adına mı? 
SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Evet sa

yın Başkan, grup adına. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın' 

Başkan, ben de şahsım -adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz de şahsınız 

adına söz istiyorsunuz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Kılıç, bu

yurunuz efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SA

LÂHATTİN KILIÇ (Adana) — iSayın Başkan, 
değerli Milletvekilleri, Petrol Kanunu reform 
tasarısının bir mânada en önemli maddesine gel
miş bulunuyoruz. Değişik siyasî fikirlere bağ
lanmış arkadaşlarımızın başmdanberi, bu tasa
rının münakaşasına başladığımızdanberi tartış
tığımız hususun özeti, züpdesi sadece, Devlet gü
cü ile bu meseleyi çözümleme istikametini mi tu
talım, yoksa Devlete de imkânları dahilinde, bü
tün kaynakları seferber ederek, özel kesimi de 
bu çerçevenin içerisine nasıl alalım? 

Şimdi tartıştığımız 50 nci maddenin iyi an
laşılabilmesi için gerek eski durumu ve gerekse 
Hükümetin değiştirisıini anlamak lâzım. Eski ka
nun, mer'i olan kanun, 6326 sayılı kanun; Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, özel kesim 
gibi, bir sahada, bir bölgede 8 arama ruhsatı 
hakkı tanıyordu. Bir arama ruhsatı tek başına 
mütalâa edildiği zaman 50 bin hektar idi. Tek
rar bir sınırlama daha getiriyordu, aynı bir sa
hada gerek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı «veya kamu kuruluşu» diyelim ve gerekse bir 
Özel şirket - yerli - yabancı - bir ikinci sınırla
maya tabi idiler, 150 bin hektar. Hükümet, ge
tirdiği tasarı ile şirketler için vaki bütün sınır
lamaları, yani bir bölge içerisinde en çok 8 ruh
satname' alabilme hakkım, buna ilâveten yine de 
150 bin hektar, - bir ruhsatın âzamisi 50 bin, 
bir bölge içerisindefki de pratik olarak âzaımî öl
çü ruhsata tekabül ediyor aslında - aynen ika
me etmiştir. Komisyon bunda bir değişiklik yap
mamıştır. Yani 6326 sayılı kânun, özel kesime 
bir bölge içerisinde ne kadar hektar arazi kap-
sıyacağmı tespit etmişti, 150 bin olarak, o du
ruyor. Ne kadar ruhsatname alacaksa o duru
yor. 

Kamu kesimine gelince, bunu değiştirmiş. 
Buradaki bütün değişikliklerin özeti şu; 50 bin 

hektar sabit kalmış, kamu kesimi içinde. Ama 
kamu kesimi 8 değil, 16 ruhsatı alma hakkına sa
hiptir. Hem 16 ruhsat alına hakkına sahip, hem 
de her ruhsat için 50 bin hektar olduğuna göre, 
böylece 800 bin hektar alma hakkına sahiptir. 
Eski 150 bini de kaldırmış, 800 bin yapmış. 

Hükümetin tasarısı; ne 800 bin, ne 16 hiç 
bir sınır tanımıyor, bir sınırlama yok. Bir bölge 
içinde bir arama ruhsatı için 50 bin rakamı sa
bit kalıyor, ama 8 veya 16 yi ortadan kaldırdı-
|nız için bir sınırlama yok. 

Komisyon ne yapmış? Komisyon buna hayır 
demiş. Evet Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı özel kesimden bir bölgede daha fazla hak al
sın. Bir kere ruhsat sayısını 8 - 16 ya çıkararak 
hak tanımış, 150 bin hektar sınırını 800 bine çı
karmak suretiyle halk tanımış. Yani eski kanun
da aynı şartlarla muamele gören özel kesimle 
kamu kesimi, kamisyonun değiştirisi ile binlikte, 
onun altında dahi kamu kesimi aynı bir bölge
de, özel kesimin beş katından daha fazla alanda 
arama hakkı kazanmıştır. 

Hükümet bununla da iktifa etmemiş. Aslın
da Hükümet bu sınırları hiç koymuyor ya, sı
nırsız hak tanımasına ilâveten bir hüküm daha 
getirmiş. Bu, özel kesimi tümüyle ortadan kal
dırmak anlamına gelir. Şöyle ki, eski kanunun 
150 bin ve 8 ruhsatname hükmünü özel kesim 
için muhafaza etmek 'hiçbir mâna taşımaz. Ne
den? Herhangi bir alanda özel kesim müracaat
ta bulunmuş ise, kendi tasarısına göre Hükü-. 
metin, hiçbir sınırlama şartı olmayan kamu 
kuruluşu TPAO, o müracaattan 15 gün sonra 
dahi Hükümete müracaat ederse özel kesimin 
müracaatı değil, kamu kesiminin, yani TPAO* 
nm müracaatı öncelik kazanır, o saha TPAO'na 
verilir. Hektar sınırı da yok, ruhsatname sınırı 
da yok... Yani bunun pratik sonucu, genel ko
nuşmamda da söyledim, tümüyle yerli ve ya
bancı özel kesimi petrol alanından çıkarmak 
demektir. Kanun bunu açıkça demiyor, ama bu 
verdiğim izahat karşısında, zannederim Sayın 
Bakanın müsellem olan meseleleri deşme zekâ
sı da bu sonuca ulaştırır. 

Ben bir sahaya müracaat edeceğim. Özel ke
simim; yerli - yabancı... O kadar emek sarf ede
ceğim, masraf edeceğim, etütler yapacağım, 
benden 15 gün sonra, yahut benden 1 saat son
ra, 15 gün müddet var, TPAO bunu bileoek ta-
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bit 'Yani kapalı kapılar arkasında müracaat ol
maz, Devlet muamelesi açık, müracaat edecek, 
haydi ben tası tarağı toplayacağım, gideceğim. 
Böyle bir özel sektör teşviki olmaz. Hoş, teşvik 
de .edilmiyor ya, bunun sonucu, özel sektörün 
bu alandan koyulmasıdır. 

Ben yine insaflı davrandım, konuşmamda; 
kanun, hemen hemen tümüyle devletleştirme 
getiriyor, dedim'. Bu «hemen hemen» lâfını da 
kaldırırsak, gerçeğe uymuş oluruz. Tümüyle 
devletleştirme getiriyor. Daha doğrusu şöyle 
diyelim; devletleştirme getirmiyordu, tümüyle 
bu faaliyeti Devlete inhisar ettiriyor. Ilüküme-
tin espirisi bu. Komisyonun espirisi, evet Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına özel kesime 
nazaran öncelikler tanıyalım, ruhsatını iki ka
ta çıkaralım bir bölgede ve yine bir bölgede 
kapsayabileceği alanı 5,5 katma çıkaralım,.. Ko
misyon da tanımış bunu. Ha! Biz bununla ikti
fa etmiyoruz, tümünü istiyoruz. Mesele bu. 

Değerli arkadaşlarımı, meseleyi böylece an
lattıktan sonra, zannediyorum sizleri eski mad
de, yeni madde, 121, 53, (a) fıkrası, (b) fıkra
sı şcysinden kurtarmış olabiliyorum. Şöyle bir* 
kıyaslama için etrafımıza bakalım. Bu Türkiye' 
yi nereye götürür? Petrolce zengin ülkeler var 
etrafımızda ve sosyalist ülkeler var. Kılaslaya-
lım kendimizi. Siyasî inancımızı veya tercihimi
zi bir tarafa bırakalım, kıyaslayalım. 

Petrolce zengin ülkeler : «Petrolce zengin 
ülke» tâbirinin üzerinde durmak lâzım, yani 
petrolü keşfedilmiş, rezerv yönünden keşfedil
miş, ekonomik olarak arz sathına çıkarılıyor ve 
bunu çıkaracak teşkilâtını kurmuş mânasına 
geliyor. Bu memleketler dahi bir mânada siyasî 
tercihlerinize muvazi olarak devletleştirmeden 
çok, millîleştirmeye gidiyorlar. Yani onlar da
hi, bir kısmı, hepsini demiyorum, onlar dahi 
kendi özel kesimlerine hak tanıyorlar. 

iSanki biz, onlardan daha çok bu alanı geliş
tirmiş, rezervlerimiz tespit edilmiş herşey tıkı
rında gibi, hiç ithal etmiyoruz. Biz tutuyoruz, 
yerli özel kesim de danil, bu alanı sırf Devletin 
kudreti nispetinde gelişmeye açıyoruz. 

Kaldı ki, petrolce zengin dediğimiz ve tari
fini verdiğim memleketler dahi başlangıçta ya
bancı teknolojiden ve yabanc-ı sermayeden ya
rarlanmışlardır ve petrolle zenginlikleri taay
yün ettiği oranda Devlet haklarını, millî hakla

rını artırmışlardır. Biz onlar kadar bile akıllı 
bir politika takibeclebiliriz. Önümüzde misâl 
var, ama ne zaman? Gayet açık, bu sözümün 
altındaki mâna belli. Ortada petrol yokken hak 
kazanma davasına girişmek, ortada petrol yok
ken, onu da izah edeceğim, dün '.Sayın Ülker ar
kadaşım» bize göre var, başkalarına göre yok 
gibi»1 dediler, onu da izah edeceğim, bu size gö-« 
re, bize göre değil, bu, ilim adamlarının söyle
diği lâf, Türkiye için. Hepinize göre aynı olma
sı lâzım. 

O hakle, Türkiye böyle bir politika taki-
b edemez. Türkiye'nin elindeki rezerv 16,5 (mil
yon ton. 38 milyon tonmuş, çıkarmışız 21.5 mil
yon tonunu, elimizde bilinen 16.5 milyon ton re
zerv kalmış. Bu, 18 aylık ihtiyacımız. Politika
sını kopye ettiğimiz devletlerin yıllık üretim
leri 20 milyon tonla 70 milyon.ton arasında de
ğişiyor. Siz onların politikasını, onların bazı 
üzerine oturduktan sonra kopye edin, düzeltin, 
ama siz onların bazı üzerinde değilsiniz ki... 
Mümkün değil. 

1954'te kanun çıkmış. TPAO'da o tarihte ku
rulmuş. Zamanın hükümetleri Türkiye'nin ge
nel kalkınma takati, potansiyeli içerisinde pet
rol alanına bir para ayırmışlar; az ayırmış
lar, çok ayırmışlar, öyle ayırabilmişler.. Bunun 
içinde çeşitli hükümetler var. Ancak, 1 milyar 
liralık yatırım yapabilmiş kamu ve gele gele 
bugün kamunun geldiği nokta, 1 milyon ton 
üretebilmektedir. İşte budur arkadaşlarım. 

1972'de 10,5 milyon ton hampetrol kullanı
yor Türkiye. Bir kısmı ithal, bir kısmı yerli 
üretim. 8 milyonu yahut ona yakını ithalât. 
Yani, üzenime tekmil yükü yüklediğiniz kamu 
kesimi 18 yıllık gelişmeden sonra ancak 1 mil
yon ton petrol çıkarabilir hale gelmiştir. Bu 
sene 147 milyon dolarlık petrol ithal edeceğiz. 
Korkunç bir rakam. Gelecek sene 200 milyon 
dolara varacak. 
- Efendim, vaktiyle Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına gereği kadar önem verilme
miş.. Böyle diyebilirsiniz. Yani Devlet imkân
larını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
artırabilir, diyebilirsimiz. 

.Sevgili arkadaşlarım, Devlet, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına ayırabileceği mâlî 
ve teknolojik gücü ne kadar artırabilir? Ger
çekçi olalım. Türkiye'nin 350 dolar fert başı-
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na geliri var. Her konu tek başına düşünüle-
ımez. Plân anlayışını, başından beri makro den
geyi savunan arkadaşlarım bunu böyle düşün
memelidirler. 

Dün sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanının 
beyanatını okudum. Türkiye 1973'te, 4 - 5 gün 
sonra başlayan yeni yıl içerisinde 2 milyon ton 
demir - çelik ithal edecekmiş. Bilir misiniz 2 
milyon ton demir-çelik ne demektir f 240 mil
yon dolar demektir. 

Şimdi, buraya demir - çelik konusunu getir-
sek, tartışsak; efendim, demir - çelik konusuna 
şimdiye kadar az para yatırıldı, fazla yatıra-
lım, Devletin imkânlarını buraya yatıralım.. 
Peki dersiniz. Çünkü, demir - çelik: olmazsa en-
düstrileşcımezsiniz. Bu iki kere iki dört eder 
alanına sahip. İnşallah bunlar doğru çıkmaz. İn-
gibi bir vazıh nokta. 254 milyon dolardan kur
tulmak için ithal etmeyelim. Fakat, Türkiye'nin 
demiri dışarıdan ithal etmesi •endüstrisi' için za
rurî. Savunma endüstrsi için, moda olan, çün
kü hemen onu öne sürüyoruz, «Millî savunma 
ihtiyaçları için» diyoruz. Hepsi bir bütün olma
sına rağmen, özellikle belirtelim, çeliğe ihtiya
cımız var, dışarıdan çelik alarak .memlekti sa
vunamazsınız. Doğru. 

Şimdi, biz desek ki, peki o halde çeliğimizi 
kendimiz istihsal edelim. Bu fikir de doğru. İs
kenderun Demir - Çelik 1 milyon ton kapasite
li ve 6,5 milyar lira. İlk kalemde, daha 1973'te 
faaliyete geçmek şartiyle ithalâttan kurtulmak 
için 13 milyon lira yatırmanız lâzıoı. Yani, de
miri de alsanız bu. Demiri alınca bu da, elek
triği alınca bu değil mi? Okulu alınca bu değil 
inııi? Hastaneyi alınca bu değil mi? Karayolunu 
alınca bu değil rai? Makina endüstrisini alınca 
bu değil mi? Yani şu küçücük bir noktadan 
hareketle yılda 1 milyon ton ancak çıkarabilen 
kamu kesimine - yılda 10 milyon, ]2 milyon, 
13 milyon ton çıkarman gerek, çünkü ithalât
tan kurtulmak için başlka da yolumuz yok - bu 
yükü yükleyeceksiniz. Buna da vaktiyle daha 
çok para ayrılmadıydı, biz daha çok para ayırı
rız diyeceksiniz; ama Türkiye'nin diğer mese
lelerini unutanıamalisiniz, unutamazsınız. Yanı"1., 
hangi meseleyi tartışıyorsanız bütün kaynakla
rımızı oraya hasretmek gibi bir ekonomik kal
kınma mümkün değildir, dengesizdir. 

( Değerli arkadaşlarım, netice ne olacak? 
Birinci hamle, Türkiye'de petrol bulunmalıdır. 
Bütün gayretimizi buna hasretmeliyiz. Hem de 
ekonomik olarak bulunmalıdır. Nazarı dikkati
nizi celbediyorum; eğer bir meseleyi ekonomik 
olarak halledemiiyorsak, o zaıman diğer ekono
mik dallar yararına zayiat vereceksiniz. Petrol-
süz kalkman memleketler de var. Ben, Türki
ye'de petrol aranmasın', demiyorum, fikrimi tes
pit içıin söylüyorum. Türkiye dışarıdan 1,5 ka
tı, 2 katı pahalı petrolü kendi memleketinde 
üretiyorsa bunun ekonomiye zararı vardır. Ama 
Türkiye'nin, savunması için dâhilde petrol üre
timine ihtiyacı varsa 2,5 katı değil, 25 katı da 
pahalı petrol istihsal etseniz bunu yapalım. Bu 
mesele başka. 

Türkiye petrolce zengin mi değil mi? Poli
tikamızı buna istinadettireceğiz, hiç başka kur
tuluşu yok. Bilenen rezervler belli; 38 milyon 
ton. 21,5 milyon tonunu almışız, 16,5 milyon ton 
kalmış. 

İlim adamları da diyor ki, Türkiye jeoloji 
bakımından çok masraflı, pahalı bir petrol 
şallah çok daha zengin ve ucuz çıkarılan 
petrol damarlarına sahiboluruz. Ama bugün 
için durum bu. Peki, bu durumdan 
kurtulmak için ilk yapılacak iş, arama ameii-
yesidir. Biz de bunu diyoruz. Arama ameliyesi
ni yaparken Devletin bütün .kaynaklarını bu işe 
hasredemiyeceğimize göre, Devletin hasrettiğini 
de söyledim, ulaştığımız merhaleyi de söyledim, 
niçin özel kesimi bundan dış tutalım? Ve ara
daki farkı mütemadiyen - 147 milyon dolar, 200 
milyon dolar, 1974'de 250 milyon dolar - ithal 
edelim? İthal edilmiş petrolle, bir ecnebi şirke
tin dahi Türkiye'de çıkardığı petrolün genel ko
nuşmamda mukayesesini yaptım... Kaldı ki it
hal ettiğiniz petrole kâr da ödüyorsunuz. Türk 
hudutlarının dışındaki, Iraktaki Mobil ile Tür-
kiyedeki Mobil'in, menfaat bakımından almaya 
mecbur olduğumuza göre, fiyatını da kontrol 
edemezsiniz. Irakta üstihdam açmıştır, Irakta ya
tırım yapmıştır, kân tümüyle onundur, ondan 
vergi de alamazsınız, Devlet hakkı da alamaz-

j siniz. O halde ilk hedef petrolü bulmak, ekono
mik olarak yurt sathına çıkarmak ve Türkiyeyi 

i petrol ithal eden memleket olmaktan kurtar-
; malktır. 
| Bunun siyasî tercihle alâkası yoktur, katiyen 
i alâkası yoktur. Bu, tamaımıyle akıl yoludur. He-
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jle hele, Anayasamızın dediği karma ekonomi dü
zenine taraftar olan siyasî kuruluşlar için, bu
nun dışında bir mantık yolu mümkün değildir; 
katiyen mümkün değildir. Karma ekonominin 
içinde özel sektör, var ama, «var» deyip yüzde 
95'liik alan dahi Devletin elinde ilken, yüzde 5 
özel sektörden korkup tümünü alırsanız, o, kar
ma ekonomi olmaz. 

Türkiye'deki duruımimuzu, petrolca zengin 
komşu memleketlerin -durumuyla mukayese yap
tım. Ee, bir de Rusya var; evet, bir de Rusya 
var karşımızda. Bunu da.tartışalım. Çünkü me
seleye faydası olacak, ders alacağız. 

AP, teorik bir görüşün arkasından,, dogma
tik bir görüşün (arkasından giden bir parti de
ğildir; benim partim böyle bir parti değil. Ama 
su yüzüne çıkan gerçekleri de kara gözlük ta
karak görmemezlikten gelemeyiz. 

Neden Rusya günün aktüel misâlidir? 
Çünkü, Rusya petrollerini ve madenlerini, 

komünist bir ülke yani, tümüyle Devlet kapi
talizminin hâkim olduğu bir ülke olmasına rağ
men, yabancı sermaye ve teknolojiye açtı ve 
müracaat etti. Hem nasıl müracaat «itli; 10 yıl 
evvel, 35 yıl evvel. Bıralkmız yabancı sermaye
yi ve yabancı teknolojiyi, yabancı şahsı hudut
ları içerisine almakta isteksizlik gösteren, an
cak diplomatları kabul eden Rusya'nın turist
leri bile memleketine kabul edişi yenlidir, 1950' 
1 erden sonradır, hattâ 1954'ten sonradır. Yani 
yabancı çehreyi görmekten korkan Ruslar, bu
gün yabancı sermayeyi ve yabancı teknolojiyi 
kendileri! davet ediyorlar. Bu, bir vakıa. Davet 
etmekle de kal iniyorlar. 

İki sene evvel bir vesile ile, Ford kamyonla
rının Rusya'da yapılması için bir- komünist ga
zetenin kupürünü burada okumuştum, bir Ma
car komünist gazetesiydi, hadise de doğru za
ten, gazeteye refere etmeye (lüzum yok. Sovyet 
'Sosyalist Cumhuriyetler Birliği «Hanry Ford 
III'ü» Amerika'n kapitalistlerinin babasını, ya
ni o babanın torununu Devlet misafiri olarak 
Mosikovaya çağırdı. Devlet misafiri olarak, na
zarı dikkatinizi celbediyorum. Gazete diyor ki, 
«yardımcısı, zarif kızı ve karısı Rusya'nın Dev-
ılot köşkünde ağırlandı.» Yani, bu küçük hadi
seyi anlatıyorum ki, Rusya'nın tutumunu değer
lendirmeden evveli tetkik edelim. Bir kere bu 
vakıa var. Ruslar yabancı sermaye ve teknolo-

29 . 12 . 1972 0 : 1 

j jiyi değil, yabancıyı çağırmaktan korkuyorlar
dı. 

Bir gelişme daha oldu; Ruslar bir harekete 
I daha girişti : Finlandiyayı, Japonyayı, maden

leri, onları bir tarafa bırakıyorum; onlar da 
var ve Wall Street'de kâr garantili hisse senet
leri satmaya karar verdi arkadaşlarım. Bu gö
rüşler «çağ dışı» derken bunu kasdediyorum. 
Komünist Rusya'nın geldiği nokta ile düşünce
lerimizi mukayese edebilmek bakımından bunu 
söylüyorum. Rusya Wall Street'de, inanamaz
sınız, kâr garantisiyle hisse senedi satıyor. 

Şimdi, bunun geldiği nokta şudur : Rusya 
başka desek bile bu olayı inkâr edebilir miyiz? 
Bu olayı inkâr edemeyiz. Bu olayın bir mâna
sı vardır; 55 yıllık devlet kapitalizminin iflâsı
dır. Başka mânası yoktur bunun. Hem de nasıl 
iflâsıdır, Rusya gibi bir memlekette. 

Rusya gibi bir memlekette devlet kapitaliz
minin iflâsı derken şunu kasdediyorum: 

Değerli arkadaşlar, Ruslar hiçbir zaman As
ya! L devlet olduklarım kabul etmezler. Ruslar, 
Slav ITıristiyandır ve kendilerini Avrupalı sa
yarlar. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğuna 
nazaran daha Avrupalıdırlar. Sınırsız kaynak
lara sahiptirler. Bizden çok daha sınırsız kay
naklara sahip olmalarına rağmen, bizden daha 
evvel Batı camiasına girmiş olmalarına rağmen 
devlet kapitalizmi yoluyla kalkınmalarım ta-

I mamlayamamışlar veya en azından daha çok 
kalkınmak için Batının kapitalist sermayesine 
ve teknolojisine müracaat durumunda kalmış
lardır. İşte biz petrolü, madeni salt devletleş
tirme ile çözme fikrinin çağ dışı olduğunu söy
lerken önümüzde duran, bizim için ders alma 
bakımından güzel misalden faydalanmak istiyo
ruz. Yabancı sermayeyi ve teknolojiyi çağıran 
Rusya'da fert başına millî gelir - Komünist 
memleketlerde millî gelirin hesabı ve kontrolü 
Birleşmiş -Milletler tarafından büyük oranda im
kânsız olmakla beraber - 1500 doların üstünde
dir. 

Petrol Rusya için, Türkiye için, dünyanın 
bütün memleketleri için çok ehemmiyetlidir, 

I ama süper devletler için ayrıca süper devlet ol-
j malarından dolayı daha ehemmiyetlidir. 

j Yılda 1500 dolar fert başına millî geliri olan 
I biı* memleket dahi yabancı sermayeye ihtiyaç 
I gösteriyor. O halde yılda fert basma 350 dolar 
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millî geliri olan Türkiye'nin yerli, yabancı bü
tün özel kesimi harekete geçirmesi bunun tabiî 
sonucu değil midir, bundan ders almak müm
kün değil midir? 

Rusya başkaymış da, yabancı sermayeyi ça
ğırmış.. Komisyonda devletleştirme taraftarı ar
kadaşların bize söyledikleri şey bu. 

Başka olma vasfı bilâkis çağırmayı değil, ça-
ğırmamayı gerektirdiği istikamettedir. Bütün 
izahatım bunu gösteriyor. Yani, başka olduğu 
için çağırması değil, başka olduğu için hiç ça
ğırmaması lâzım. Mesele bu sonucu veriyor, böy
le «Başka» diyerek meselenin içinden çıkamaz
sınız. 

Neden petrol ve maden politikamızı inançla 
ve türlü dirençlere rağmen yürütüyoruz ve 
bunun arkasındayız'? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, hürriyet içe
risinde hata ve kusurlarına rağmen halkta uya
nan bir kalkınma iştiyakının sonucu bugünkü 
bulunduğumuz duruma gelmiştir. Türkiye, me
selelerimize rağmen on sene evvelki Türkiye de
ğildir, 20 sene evvelki Türkiye değildir, 30 se
ne evvelki Türkiye değildir. Bunun bir tek se
bebi vardır, daha doğrusu tek bir sebebe irca 
edilebilir, - ekonomik yönden izah ediyorum -
bu da demokratik rejim içerisinde ve halkın iş-
tiyakıyle beraber kalkınma arzusudur. 

Ne zaman ki, siyasî istikrar bozulmuştur, ne 
ne zaman ki, bürokrasi şu veya bu sebepten ata
let veya korkaklığın içerisine düşmüştür ve 
ne zamanki, ekonomide genişleyen devletçilik 
halkın şevkini kırmıştır, Türkiye'nin kalkınma
sı ya durmuştur, ya yavaşlamıştır. İşte mücade
lemizin özünü bu teşkil ediyor. 

Netice olarak, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına Komisyon değiştirisiyle tanınan 
kaklar, yani bütün Türkiye'de 11 bölge, her 
bölgede 800 000 hektardan 8,8 milyon hektar ve 
mutlaka kapalı sahalarda Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının arama ve işletme hakkı ve 
gerektiğinde istediği veçhile özel sektörle işbir
liği yapma hakkı Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına Türkiye'de 10 - 12 milyon hektar alan
da faaliyet yapma hakkını verir. 

Değerli arkadaşlarım, düşününüz, bu 12 mil
yon hektar olmayıp da 65 milyon hektar olsa 
ne lâzım gelir t Bizim Hükümet olarak, Meclis 
olarak meselemiz bu 12 milyon hektarın üste
sinden nasıl geleceğiz? Mesele budur. 

Sayın Bakandan bilhassa rica ediyorum, dün
yanın en büyük petrol şirketlerinin, bu alana 
milyarlarca dolar yatıran petrol şirketlerinin ay
nı zamanda başarabildiği arama sahası ne ka
dardır? 

İşte ben, bu yüzden endişe ediyorum. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığını öyle cihazlan-
dırmalıyız ki, Komisyonun tanıdığı hakların üs
tesinden gelebilsin. Yani, petrolü bulup çıkart
sın. Aksi halde «Bütün Türkiye senindir» de
mek ne mâna ifade eder. 

Şimdi bizim prensibimiz şudur : Kamu sek
törünü, Komisyonun da tanıdığı önceliklerle, 
tüm gücüyle bu alanda harekete geçirmek. Her 
türlü haklarımızı koruyucu maddeleri tedvin 
etmek ki, etmişiz, 30 ncu madde, 50 nci madde, 
51 nci madde, 52 nci madde. Ruhsat sürelerini 
20 yıla indirmişiz. «Petrolü, gelip de çıkarmaz» 
dendi. 30 ncu maddede «ekonomik» tâbirini 
koymuşuz, 90 günde mukavelesini feshedeceksi
niz. Ekonomik oranda petrol çıkarmadığı tak
dirde 90 günde mukavelesini feshediyorsunuz. 
Ekonomik miktara kim karar verecek? Devle
tin organı karar verecek. Bu suretle yetkiyle 
de cihazlandırmışsmız. Fazla kâr kazanmasınlar 
veya normal kazansınlar, diye vergileri artır
mışız. Kamu kesimini organize etmişiz ve yet
ki vermişiz. 

Peki, bütün bu ilerlemeler muvacehesinde 
bu izahlara mantıkî cevaplar vermezken, vere
mezken «Benim inadım inattır, tüm Devlet yö
netimine petrolü vereceğim» demenin, reform 
anlayışından çok kendi iştiyakını, daha doğru
su kendi inancını tatmin gibi bir mantıkî hü
kümle sonuçlanır, başka türlü sonuçlanmaz. 

Değerli arkadaşlarım, biz AP olarak - altını 
çizerek söylüyorum - millî yararları esas tutan 
bir disiplin içerisinde - bu kanunun büyük 
oranda bu disiplini gerektirdiğine kaniim - ve 
tüm kaynakları seferber ederek Türkiye'de pet
rolün bulunmasını, ekonomik olarak çıkarılma
sını ve Türkiye'nin petrol ithal eden bir memle
ket olmaktan kurtarılmasını birinci hedef ola
rak alıyoruz. 

Bu maksadımıza yardımcı addettiğimiz için
dir ki, Komisyonun 50 nci maddede yaptığı de
ğişikliği destekliyoruz ve reylerimizi o_ istika
mette kullanacağız. 
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Beni sabırla dinlediğinizden dolayı hepinize 
teşekkür eder, saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — CP Grubu adına sayın Sezai 
Orkunt, buyurunuz. 

CP GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
r i ; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Petrol 
Reformu Kanunu tasarısının en önemli maddesi 
üzerinde olduğumuz şüphesizdir. 

Kanunun 2 nei amaç maddesinin uygulama 
maddesi olan 121 nci maddenin elbette ki, amaç
la aynı paralelde olarak tedvin edilmesi lâzım 
gelir. 

Hükümet getirmiş olduğu tasarıda 2 nci 
maddeye uygun olmak üzere 121 nci maddeyi 
de ona paralel olarak tanzim etmiştir. Komis
yonun değiştirmesiyle amacın tamamıyle başka 
bir istikametinde, daha çok gerekçenin 2 nci 
maddeye tanıdığı hükümler muvacehesinde ge
tirilmiş olan bir tatbikat maddesinden başka 
bir şey değildir. Bunu bu şekilde kabul ettiği
niz takdirde kanun tasarısının reform vasfı ta
mamıyle ortadan kalkacak, tamamen yeniden 
ele alınmış bir vergileme kanunu haline gelecek
tir. 

Saym Kılıç arkadaşımın buradaki ifadeleri
ni dikkatle dinledim; ekonomik açıdan, ticarî 
açıdan meselelere yaklaştığınız zaman ifadele
rinde doğru noktalar çoktur. Ancak petrol ko
nusunu ele aldığımız zaman, hele Türkiye'nin 
içinde bulunduğu bu olağanüstü şartların için
de petrol tasarısını ele aldığınız zaman bu me
sele sadece bir ekonomik açıdan, bii' ticarî açı
dan mütalâa olunamaz. Bu meselenin bir siyasî 
muhtevası vardır, bu siyasî muhtevanın arka
sında yatan büyük bir propaganda potansiyeli 
vardır. Eğer, meseleyi tümüyle ve siyasî muhte-
vasıyle, propaganda muhtevasiyle ele almayacak 
olursanız o takdirde bugün yapılacak işin, bel
ki Komisyonun getirmiş olduğu bu hükümle 
haklı olabilen kısmı yarın Türkiye üzerinde çok 
büyük bir propagandanın esmesine, tatbik edil
mesine zemin hazırlayacaktır. Ben özellikle bu 
noktaya temas edeceğim. 

Tasarının esasım, biz devletleştirme olarak 
almıyoruz, haddizatında devletleştirmeye de 
karşıyız. Hele petrol gibi bir mevzuda 

devletleştirmeyi sağlasanız dahi üretimde 
herhangi bir artırma olamayacağına yüzde yüz 
kanaat getirenlerden biriyim. Devlet teşekkülü 
bir milyardan biraz fazla bir yatırım yapmış ol
masına ve özel teşebbüs de en geniş anlamıyle 
1,8 milyar liralık bir yatırım yapmış olmasına 
rağmen, üretime baktığımız zaman her ikisinin 
de üretiminde aşağı yukarı eşitlik sağladığını 
görüyoruz. Binaenaleyh, burada Devlet teşek
külünü kınamaya, özel teşebbüsü herşeyi yapma
ya kadir bir hale getirmeye lüzum yoktur. 

Uzun uzun izahattan da anlaşıldığı üzere, 
hepinizin bildiği üzere, dünyada petrol şirket
lerinin, dünya çapındaki tröstlerin, Türkiye gi
bi henüz orta yere çıkarılmamış, henüz tespit 
edilememiş mahdut rezervleri üzerine gelip ya
tırım yapmaları yerine, herhalde Libya petrolü
nü, herhalde Cezayir petrolünü, herhalde At
lantik sahillerinde kıta sığlıklarında elde ettik
leri rezervlere, Kutba yakın arazilerde sağladık
ları imkânlara dayanarak Türkiye'ye gelip ge
niş bir arama yapacaklarına ihtimal vermemek 
lâzımdır. 

Kanun tasarısının esas unsuru, Devlet teşek
külüne 18 yıl sonra yabancı şirketlerin yapa
madığı veyahut eşit haklara, eşit bir üretime 
getirebildiği bir noktada kamu kuruluşuna bir 
öncelik tanımaktan ibarettir. Bunu biz, bir ön
celik hakkı olarak kabul etmekteyiz. Devlet de 
bu gibi sınırlı şartlar altında herhalde kendi 
müessesesine, bir kamu kuruluşuna öncelik ta
nımada tereddüt göstermemelidir, «öncelik tanı
mak» demek, kamu yararına bâzı kontrolleri el al
tına toplamak demektir. Sayın Kılıç, arkadaşımın 
burada biraz evvel söylediği gibi, tamamiyle 
devletleştirilecektir ve böyle bir hak verilirse 
sanki TPAO bütün hakları elinde tutmak sure
tiyle her sahaya girecek ve bütün sahalarda özel 
teşebbüse mani olacaktır; böyle bir şey de yok
tur. Netice itibariyle bunun kontrolünü yapa
cak olan hükümetlerdir. Eğer hükümetler kon
trolünü tam yapacak olurlarsa, Kılıç arkadaşı
mızın ifade ettiği şekil de zaten orta yerde ba
his konusu değildir; Anayasanın esprisi de ba
his konusu etmez. Anayasanın esprisi, ilk fık-
larıyle bir öncelik tanır. Bu kanun, bu tasarı -
sadece bir öncelik hakkı getirmektedir. Dikkat 
ederseniz; en önemli nokta, uzun yıllardan beri 
Türkiye'nin ta mazisinden bu yana gelen bir 
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kapitülasyon baskısı, onun siyasî tarihe mal ol
muş ağır etkileri, herkesin diline intikal etmiş 
bir yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı serma
yeye .karşı daima bir şüphe; bu, Türkiye'nin 
her kesiminde, aydın kesiminde ve diğer kesim
lerinde, bütün halk kesimlerine uzun yılların 
propagandasıyle intikal etmiş bir meseledir ve 
petrol başlı başına da dünyanın yegâne siyasî 
manivelalarından bir tanesidir. 

Petrol gücünü elinde bulunduran Kartelin 
arkasında da devletler, diğer devletler üzerine 
birtakım tekeller koyma imkânlarını bu büyük 
potansiyelle tatbik mevkiine getirip koyarlar. 
Bu da beynelmilel bir meseledir. Bu beynelmi
lel mesele içinde meselemizi ele aldığınız zaman 
sadece ekonomik, sadece ticarî yönden ele al
dığınız zaman, bunun neticesine varmak müm
kün değildir. .Siyasî yönü aldığınız zaman 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu muaz
zam bir propaganda potansiyelini haiz
dir. Bu propaganda Tiotansiyeli bugüne kadar 
Türkiye'de işlemiştir. Bundan sonra da, eğer bu 
121 nci maddeyi asga rî Hükümetin getirdiği im
kânlarla kabul etmezseniz, o takdirde Yüce Mec
lis, bugünkü olağanüstü şartlarda dahi yabancı 
şirketlerin esiri haline gelmiş ve işte zaten ge
rekçeye de Komisyonun ilâve etmiş olduğu mad
deyle, gerekçe maddesiyle kasıtlarını bu mad
deye intikal ettirmemiş, ama gerekçede gere
ken imkânları yabancı şirketlere vermek sure
tiyle «yabancı şirketlerin aleti haline gelmiştir» 
propagandası, en geniş anlanm/le Türkiye'de 
yürütülecektir. Bunun ne dereceye kadar Türk 
kamuoyunun üzerinde menfî etkiler yapacağım, 
ne dereceye kadar Büyük Millet Meclisini bas
kı altında tutacağını, ne dereceye kadar partile
ri sıkıntıya düşüreceğini tasavvur etmek müm
kün değildir. Binaenaleyh, burada yalnız bâzı 
şirketlere hak tanımak, ticarî imkânlar tanımak, 
ekonomik gelişmenin şartlarını tanımayı dü
şünürken bunun propaganda imkânlarını ve 
propaganda ağırlığını ve ileride bu Meclisten 
çıkacak olan böyle bir tasarının bizi karşılaştı
racağı ağır ithamları dikkat nazarında tutmak 
mecburiyetindeyiz. Bunun önüne hiç bir suret
le, basın serbest bulunduğu müddetçe, fikirler 
serbest olduğu müddetçe, geçmenin imkân ve 
ihtimali yoktur. Bunu, şahsen geçirdiğim bâzı 
tecrübeleri de dikkat nazarına alarak görür gi-

] bi olmaktayım. Burada bir hata yapacak olur
sak, sadece ekonominin gereğini getirecek olur
sak, sadece ticaretin gereğini yerine getirecek 
olursak, siyasî propagandanın ileride bunu ne 
nereceye kadar istismar ettiğini, hattâ bu ka-

I iminin neşri tarihinin ilk gününden başlamak 
üzere ne, dereceye kadar ağır bir şekilde istis
mar edileceğini ve bu Büyük Millet Meclisini ne 
dereceye kadar ağır bir itham altında bıraka
cağını hep beraber yaşayacağız. 

Onun için istirhamım, meseleyi yalnız eko-
nimik açıdan değil, meseleyi Türkiye'nin için
de yaşadığı bunalımlardan kolay çıkabilmenin, 

j Büyüik Millet Meclisinin kürsülerinde uzun uzun 
yapılan konuşmaları takip edemeyen vatanda
şın, fısıltı ile ve fısıltının manevî baskısıyle kar-

ı sı karşıya kalacağını düşünerek ve bunun kü-
ı çük çevrelerden gide gide daha büyük çevrele

re intikal edeceğini, bir inanç haline geleceği
ni dikkat nazarına alacak olursanız, İm yaptı
ğımız, şurada üç maddeyi veyahut netice itiba
riyle on satırı kabul etmekle ne dereceye kadar 
ağır bir propagandaya âlet olabileceğimizi ile, 
bu ihtimalin kuvvetle muhtemel olduğunu 'da 
dikkat nazarına almamız lâzımdır. Maden gibi 
petrol de, beynelmilel mahiyeti olan petrol de 
aynı şekilde dikkat nazarına alınmak mecburi
yetindedir. Bu nasıl beynelmilel bir havaya gel
miş, nasıl memlekette bilerek veya bilmeyerek 
büyük tepkiler yaratılmışsa, burada da yapaca
ğımız bir hatıa, siyasî propaganda alanında çok 
geniş bir imkânı kendiliğinden sağlamış ola
caktır. 

Israrla, endişeyle üzerinde durmuş olduğu
muz bu noktaya bilhassa dikkatinizi çeker, as
garî,-Hükümetin getirdiği teklifin kabul edil
mesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın O a l , sayın Reşit Ülker 
grup adına söz istedi.. 

HÜDAt ORAL (Denizli) —- Evet efendim, 
sayın Ülker konuşacak. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına sıra bendeydi sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
| ADINA REŞİT ÜLKER .(İstanbul) — Sayın 
| Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Bu 50 nci maddede yer alan 121 nci madde 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin şörüsl*Ti
ni arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ 1)U madde, 1954 .Petrol Kanununda 
'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına temel 
teşkil eden bir maddedir. 'Bugün geliş sekline 
baktığımız zaman Hükümetin teklifi «Petrol 
(hakkı 'sahibi Kamu İktisadî Teşebbüsleri, bu 
kanunun 5;j ncü maddesinin 2 nci ve .'i ncü fık
raları, 61 nci maddesinin 2 nci ve -5 ncü fıkra
ları, 47, 75 ve 80 nci maddelerinin sınırlayıcı 
hükümlerine tabi değildir.» demek suretiyle 
Türkiye'deki kamu kuruluşlarına - kanun ta
sarısına -göre - şimdiki değişikliğe 'göre değer
lendirilirse, devlet adına petrolle meşgul ola
cak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bir
takım öncelikler tanıyor, birtakım •sınırlamalar
dan. beri, sınırlamaların ötesinde kalınmasını 
sağlıyordu. 

Şimdi, Komisyon, bu maddenin içerisinde, 
bu fıkranın içerisinde üzerinde durulacak pek 
çok hükümler var. Fakat kamuoyu ve hepimi
zin de, parlâmentomuzun id a üzerinde önemle 
durduğu ve bu maddedeki tutumu açıklığa çı
karabilecek nokta, bu kuruluşa, yani Devlet 
kuruluşuna 16 adet arama ruhsatı alabilir lıük-
ıı nüdür. 

Tümünde grubumuz adına konuşurken, ge
rek .ben, gerek değerli sözcü arkadaşlarımız ko
nuşurken, bu kanundaki üç maddenin bir arada 
mütalâası 'neticesinde bu kanunun reform nite
liğinin tespit edilebileceğini ifade etmiştik. 
2 nci madde, 6 nci madde ve şimdi 121 nci mad
de, Bu üç madde bir arada mütalâa edildiği za
man ortaya çıkan gerçek şudur iki, 6 nci mad
dede, 121 nci maddede bulunan Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığını devlet adına petrol işiy
le meşgul olarak bir kuruluş olarak 6 nci mad
deye koymakla ve 2 nci maddenin - maddeyi ay
nen 'muhafaza etmekle beraber - gerekçesini de
ğiştirmek suretiyle 1954, yani halen yürürlük
te bulunan Petrol Kanununun ruhunu, esasını 
muhafaza etmek ve üstelik 2 nci maddede mu
hafaza edilmesiine .imkân görülmeyen bir iba
renin, yabancı hampetrole de Petrol, Kanunun
daki birtakım ayrıcaklıkl.ardan istifade hakkı
nın tanınmış olması, 'gerekçeyle tanınmış olma
sına ciddiyetle işaret etmiştik. 

Dıeğerli arkadaşlarım, ister istemez burada 
söylenecek şey şudur; Bıı üç maddeyle bugünkü 

duranı, yani 1954 Petrol Kanunundaki dunun 
sürdü rü imektedir.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Daha 
kötü, daha kötü. 

RıEŞİT -ÜLKER (Devamla) — Ufak tefek 
birtakım, değişiklikler yapılarak, bu durum 
sürdürülmektedir. Bir grup sözcüsü arkadaşı
mın aşağıdan işaret ettiği gibi, daha kötü bir 
duruma getirilmiş olmaktadır. Durum nedir! 

•Bugün (istenilen şey, buradaki sayın hatip
lerin ve sözcülerin ifadesinden çıkan, Türki
ye'de petrol yoktur, Türkiye'nin elemanı yok
tur, Türkiye'nin malî igücü yoktur, onun için 
Türkiye1'ye yabancı teşebbüs gelmelidir, yaban
cı sermaye -gelmelidir ve bu işi yapmalıdır.. Bü
tün konuşmaların toplamı ve özeti budur. Nere
den başlarsanız başlayın getireceğiniz özet bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım, burada Türkiye'nin 
petrolü olduğunu, iyimser tahminlerle 100 - 150 
milyon, ton olduğunu, resmî komisyonlar önün
de 60 - 70 milyon ton olduğunu ve nihayet bu 
kanun yüce ''huzurunuza 'geldiği zam.au bunun 
miktarının 16,5 milyon tona kadar düşürüldü
ğünü ifade etmiş ve 'İninim anlamına yüksek 
dikkatinizi çekmiştim. Neden bu kanunun mü
zakeresine doğru İra rakamlar düşüyor ve Tür
kiye'de petrol yok anlamına gelen sözler söy
leniyor? Demiştik ve ilâve etmiştik. [Demiştik 
ki, mademki, Türkiye'de petrol yok, nedir bu 
mücadele, nedir bu 'Savaş, nedir bu ıgayret? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de petrol var
dır. Buna cevap verilmedi. Bu söylediğimiz nok
talara cevap verilmedi. Petrolüm stratejik bir 
madde olmadığını hiç kimise söyleyemedi. Pet
rolün millî orduyu, Türk Miletinin kalkınmasını 
güçlendireceğini ifade ettik; bunun aksini hiç 
kimse söyleyemedi. Petrolün milliyetçilikle 
doğrudan doğruya ilgisi bulunduğunu ifade et
tik ; bunu biç kimse söyleyemedi. 

Dün akşam radyolarda dinledik. Türk Hava 
Kuvvetlerinin (güçlendirilmesi 'bahis konusudur. 
•Vaki El ar kuruluyor ve önümüzdeki yıllarda 
uluslararası politikada öngörülen, muhtemel 
görülen değişikliklerin şimdiden karşılanması 
için 'gayretlere .gidiliyor. O, Türk Hava Kuv
vetleri güçlendirilirken, [bunun içinde petrolü 
ayrı mütalâa etmeniz mümkündür, Türk Hava. 
Kuvvetlerinin dışında, Türk millî kuvvetlerinin. 
dışında mütalâa etmeniz imkânı var mıdır!. 
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Onun ayrılmaz hir parçasıdır 've •geemiş 
tecrübeler millî petrolüne sahibolmayan ülke
lerin, millî petrolüne tanı sahibolmayan Tür-
kiyenin .ibir gün nasıl sıkıntı içerisinde kalaca
ğını 'ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Şimdi, 'bütün bu iddialara bu kürsüden ce
vap verilmeyecek, bütün ibu iddialar çürütül
meyecek ve nihayet 1954 Petrol Kanunu esas
ları 'buraya getirilecek. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şu gerçeği ifa
de •etmek ilâzımgelir. Petrol Kanunu çıkarken 
Cumhuriyet Halk Partisi 1954'te büyük bir sa
vaş vermiştir. Milletine karşı görevini tam yap
mıştır. 1960'dan sonra petrol 'meselesi tekrar or
taya çıkmıştır. Konuşul abilmek 'imıkânına kavuş-
tmuştur ve o zaman bilinmeyen, kamuoyunca bilin
meyen, parlâmenterierce 'bilinmeyen birçok 'husus
lar vardı. Ama kim iddia edebilir iki, bugün 60 -
70 arasında petrol üzerinde yapılan tartışma
ların, araştırmaların, mücadelelerin neticesin
de birtakım, hakikatler ortaya çıkmamış olsun. 
«1960'tan sonra Petrol Kanununda değişiklik 
yoktur» dendiği halde, sonra bu değişikliğin. 
kısa ibir süre sonra 'böyle bir •değişiklik üzerin
de ittifak olmuştur. «Petrol Kanunu değişikli
ğine lüzum yoktur» dendiği halde, sonra bu de
ğişikliğin üzerinde 'bütün partiler ittifak etmiş
lerdir. 

Şimdi, geçen gün hu kürsüde kısa olarak 
ifade edip 'geçtiğim bir noktayı; O ruhum adına 
söylemek istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım; hugiiıı komisyonun 
yaptığı değiştin, bugüne kadar bu yolda gay
ret gösteren ister iktidarda, ister muhalefette 
olsun - insanların, bakanların, parti nanıma ko
nuşanların, parlamenterlerin gösterdiği yolun 
çök <jo'k gerisindedir, bu hazin birşeydir. Yani 
bugün iburadan Komisyonca geçirilmek istenen 
şey, 'Adalet Partisi İktidarının getirdiği Petrol 
Kanununda, ondan evvel Adalet Parti i arkadaş
larımızın l'965teki Petrol 'Komisyonunda yaptı
ğı konuşmalar ve önergelerin de gerisindedir. 
[Bunu kamuoyu ve Yüce 'Meclisin her kesimi 
(bilmelidir. 

Bakınız, 1965 yılında Petrol Kanununu in
celemek üzere 'geçici ibir petrol komisyonu ku
ruldu. Bu madde ile ilgili olarak; orada Sayın 
İlhamı Ertem arkadaşımızın 52 nei maddenin 
üçüncü fıkrası üzerindeki teklifi: «Bir bölgede, 

bir hükmî şahıs aynı zamanda en fazla -8 arama 
ruhsatnamesine sahibolabilir. Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı hakkında, Baka ular Kurulu kararıyle millî 
menfaatlerin ^gerektirdiği ölçüde hu tahdit uy
gulanmaz.» 

Değerli arkadaşlarım; .sene 1965. .Sene 1972. 
Burada 8; lü ya. çıkarılıyor. 1965'te bu teklif 
yapılmış. 

Değerli arkadaşlarım, 1969'da ıSaynı Ite-
fet 'Sezgiıı'in - y anıl iniyorsam - Bakan olduğu 
sırada getirilen tasarıdaki hununla ilgili mad
deyi okuyorum: 

«Madde 53, fıkra 2: 
Ancak, 'başkanın teklifi üzerine Bakanın ka

rarı ile bu hükme istisna tanınabilir.» Neye is
tisna tanınıyor? 5-'] neti maddenin evvelini oku
yorum : 

«Bir bölgede bir hükmî şahıs, aynı zamanda 
en fazla 8 arama ruhsatnamesine sahibolabilir.» 

Şimdi Adalet Partisi Hükümetlerinin, Sa
yın Demirel'in imzası tahtında, ıSaym Refet 
Sezgin'iıı imzasıyle gelen tasarıda buna şu fık
ra ekleniyor : 

«Ancak Başkanın teklifi üzerine Bakanın 
kararıyle bu hükme istisna tanınabilir.» 

Düşününüz değerli arkadaşlarım; bir sınır 
koymadan, yani 7, 8, 16, 32 demeden Bakanlar 
Kuruluna bu maddede istisna yapmak hakkı 
1969 da tanınıyor. Şimdi komisyon ibunıı 1.6; 
yani iki tane şirketin alaibileceği miktarın üze
rine getiriliyor. Bunun .samimiyet, reform ve 
ilerilik neresindedir? 1965 yılında ve 1969 da 
söylenen sözlere bir hakiniz. Bir de şimdi geti
rilenlerle, söylenen sözlere hakiniz. Bunun re
formla en ufak hir ilişkisi mevcut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, hu konuda Petrol 
Araştırına Komisyonu uc ıdiyor, onu okuyorum: 

«Kanunda yazılı itiraz ve şekil ve müddet
leri tatbikatta edinilen neticeler gözönünde bu
lundurularak, millî menfaatlerimize uygun bir 
şekilde değiştirilmelidir. Bilhassa itirazlar yö
nünden, Kamu İktisadî Teşebbüslerine öncelik 
tanınmalı; Devlet tarafından petrol ameliye
sinde bulunulduğu takdirde.» 2 nei maddede bu 
«Devlet tarafından» ibaresi ile («Devlet adına 
TPAO» dedik. «.... ona karşı herhangi bir tak
yit veya tahdit konulmamalıdır.» 

Evet, bunu okuyan Demire! Hükümetleri 
1969 tasarısında böyle bir hüküm 'getiriyorlar. 
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Bi ziı a Ko misy o ı uı m uz, H ükiim o ti 11 gctird i ğ.i, 
Petrol Araştırma Komisyonunun gösterdiği yo
la uygun teklifi 16'ya çıkarmak ve burada bil
mem kaç hektardan kaç 'hektara çıkmış gibi; an
cak 1)11 işten anlayamayanların aklanabileceği 
bir üslûp ile konuşuyorlar. Onların no önemi 
var? Meselâ iSiirt Bölgesinde, 5 numaralı bölge
de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 9 uçu
şunu alamamıştır. Halbuki orasını petro.Uu sa
ha olarak İmlan MTA, ondan sonra da Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığıdır. Orada Dev
let adına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
9 ncu bir sahayı petrollü alanda kapatmış, ala
mamıştır. Bu madde o bakımdan, kanunun ta
mamen temeliyle ilgilidir, kanunun zihniyetiy
le, reformla ilgilidir. Burada reform yoktur. 

Düşününüz, Petrol Araştırma Komisyonuna 
gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
Başkanı veyahut Petrol Dairesi Başkanı bu iş 
için sorulan soruya bakınız ne diyor : 

«Soru 10. — 
«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 

8'den fazla ruhsat almaması (keyfiyeti doğru mu
dur, millî •menfaatlerimize uygun mudur?» 

«Cevap 10.» Bunlar reis mî cevaplardır ar
kadaşlarım. Bunlar, hu Parlâmentonun malı 
olan ve bu Parlâmentoda zabtı hulunan, Parlâ
mento adına resmen sorulmuş. Parlâmento adına 
alınmış cevaplardır : 

«Cevap 10. — Petrol .Kanununun 53 ncü mad
desinin ikinci fıkrasında, «Bir hükmî şahsın bir 
bölgede aynı zamanda 8'don fazla arama ruh
satına sahibolmayacağı hükmü konmuştur. 
TPAO'nun .da, petrol hakkı sahibi bir şirket 
olarak bu hükme tabi olduğunu, söylemeye ha
cet olmasa gerektir. Nitekim sayın soru sahili», 
6326 sayılı Petrol Kanununun değiştirilmesiyle 
ilgili kanun teklifinde, TPAO'nun da bu tah
dide tabi olmamasını sağlayacak değişiklik tek
lif etmiştir. Dairemiz de, objektif esaslara bağ
lı kalmak ve kendi takip ve kontrolü hakkına 
halel gelmemek üzere; icabında TPAO'ca 8'don 
fazla arama ruhsatı alınmasına ihtiyaç duyulan 
hallerde, bu ihtiyacın karşılanmasının yerinde 
olacağı görüşündedir.» 

Değerli arkadaşım, bunu Petrol Dairesi söy
lüyor. Reşit Ülker, yalnız Cumhuriyet Halik Par
tisinden bir kişi olan Reşit Ülker, veya şu ya
karın söylediği değil; daha lıjrçok şeyler var ve 

zamanınızı almamak için konuşmuyorum. Yani 
bunun gibi pekçok şeyler var. Sayın Refet Scz-
giıı'in gerekçesinde de; bakınız ne deniyor? 

«Mevcut Petrol Kanununun tenkit edilen 
hükümlerinden birisi, bir bölgede bir hükmî 
şahsın aynı zamanda sekiz arama ruhsatname
sinden fazla ruhsatnameye sahibolamaması hak
kındaki 53 neü maddenin ikinci fıkrasında 
yeralan hükümdür. Buna da sebebolarak bu tah
didin yerli ve yabancı bütün şirketlere şâmil ol
ması, yerli petrol şirketleri için bir istisna ya
pılmamış bulunması gösterilmeiktedir. Millî pet
rol sanayiinin gelişmesi, memleketimizdeki 
arama ameliyelerinde daha geniş imkânlar- açıl
ması yönünden bir bölge arama ruhsatnamesi 
sayısını sınırlandıran mevcut kanun, hükmüne 
Balkan kararıyle kanunî ve objektif ölçüler içe
risinde istisna tanınması uygun, ve faydalı gö
rülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; nerden 'nereye geli
yoruz. Sayın komisyona soruyorum,' hangi nok
tadan, hangi noktaya geliyorsunuz ve yapmak 
istediğiniz nedir? Açıkça bunu ifade etme
lisiniz. 

Değerli arkadaşlarım, burada yalnız 8 ruh
sat almak meselesi bu dâvanın temel noktala
rından bir tanesidir. Devlet adına sözünü koy
duktan sonra, o devletin adına iş yapacak ku
ruluşun-ancak 16 ruhsat alabilmesini kabul et
mek gerçekten bir kapitürler hükümdür. Evvelki 
de öyledir, bugünkü de öyledir. Çünkü Devletin 
egemenlik hakkını özel teşebbüs bahanesiyle 
kısıtlamak demektir. Petrolü, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı, millî kuruluş çıkarmı
yor diyebilmeniz için asgarî bu serbestiyi tanı-
ımanız lâzımdır. Eğer bu serbestiyi tanımadan 
bu Devlet hakkım, Devlete kanunla tescil et
meden eğer Türfciye- Petrolleri Anonim Ortak
lığı veyahut başka bir millî kuruluş petrolü 
bulamaz, çıkaramaz, daha fazla yapamaz diyor
sanız haklı değilsiniz. Türk petrolünün elini 
bağlıyorsunuz, ayağını bağlıyorsunuz sonra 
yarışa sokuyorsunuz. Bu yarışı Türkiye Petrol
lerinin veya onunla beraber çalışacak başka 
bir kuruluşun eli ve ayakları bağlı olarak ka
zanması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; bu sebeple, bu ka
nun tasarısı reform kanunu değildir, bu tasan, 
Türikiye'nin millî gücünü ortaya çıkarıcı bir 
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kanım tasarısı değildir, engelleyici bir tasarı-
~ dır. Bu tasan Türküye'nin milî savunma gücü

ne güç getirici değil, darbeleyici bir kanun 
tasarısıdır. Bu kanun tasarısı... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Ne 
alâkası var? 

CUHMURÎYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA REŞİT ÜLKER (Devamla) — Alâkası 
çok, biliyorsunuz sayın arkadaşımı, benden de 
daha iyi biliyorsunuz.. 

'SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Kıbrıs var. 

CUHMURÎYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arka
daşımın dediği gibi, bunun içinde Kıbrıs var, 
başka, şeyler var, onun için bu .maddenin değiş
tirilmemesi bir zihniyeti, 1954 zihniyetini bir 
defa daha tescil etmiş olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın... Nedir efendim ?.. 
REPET SEZGİN (Çanakkale) — .Madde 

hakkında şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında şahsınız 

adına söz istiyorsunuz. 
HASSAN TOSYALI (Kastamonu) — Sıra 

bende. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, acele et

meyiniz, evet sıra sizde efendim.. Millî Güven 
Partisi Grubu adına, buyurun efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Müzakeresini yaptığımız Petrol Reformu 
kanun tasarısının gayesi; Türikiye petrollerini 
millî menfaatlerimize uygun olarak aramak, 
çıkarmak, nakletmek rafine etmek ve pazarla
maktır. Hükümetin Yüce Meclise sunduğu ta
sarı bu gayeyi asgarî ölçüde sağlamaktadır. 
Geçici Komisyonun sayın Adalet Partisinin gö
rüşünün tesiri altında kalarak petrolün aran-
•ması, çıkarılması, işlenmesi, nakli ve pazar
lanması, gayesine uygun olmayan bir duruma 
getirilmiştir. 

Bu sebeple; yeni 50 ııei madde, eski 12.1 nei 
maddenin 2 nei fıkrası, bu Reformu kanun ta
sarısının ruhu olan, temeli olan bu madde haik-
kında Millî Güven Partisi Grubunun kanaati 
Hükümet tasarısının aynen kabul edilmesi, böy
lece Petrol Reformu ikamın tasarısının millî 
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I menfaatlerimize, Anayasamızın ilkelerine, Beş 
Yıllık Plânın gayelerine ve bilhassa bu tasarı-

I nııı gayelerine uygun olmasını temin etme mak-
sadıyle biz Millî Güven Partisi olarak arz etti
ğim bu sebeplerle Hükümet tasarısının değişik
liğe uğramadan aynen kabul edilmesinde sayıl
mayacak kadar faydalar vardır. 

I Şimdi, sırasıyle arz ediyorum; 
Muhterem arkadaşlarını; bir insanın bün

yesinde ikanı ne ise, bir milletin bünyesinde pet-
I rol odur. Bir bünye, kendi kanma sahibolamaz-

sa, ona hükmedemezse, o kanı kendi vücudu
nun menfaati icabında kullanamazsa o vücut
tan hayır gelmeyeceği gibi, bir millet de kendi 
öz petrolünü .'.kendi milli kuruluşları eliyle ona 
asgarî ölçüde üneelik vererek kendi millî 
kuruluşları eliyle, kendi millî menfaati yararı-

I na arayamazsa, aramasına tahdit konursa, iş-
letemezse, işletmesine tahdit konursa cazip bir 
bölge görüldüğü, hissettiği takdirde bu cazip 

I bölgeye nasıl girecektir. 

I Muhterem arkadaşlarım; bir kanun millîdir. 
Millî olan kanun Türk Milletinin mildî menfaat
lerine uygun olmalıdır. Petrol; Türkiye'nin en 
hayatî bir mevzuudur. Türkiye'nin istiklâlidir, 
Türkiye'nin kalkınmasının temelidir, ruhudur, 
canıdır. Millî kuruluşumuzun bu petrolü arama
sında, mevcut millî kanun ona tahdit koyma
malıdır. Millî petrol kuruluşumuza özel teşeb
büsün önünde ona öncelik vermelidir. Teknik 
imkânı, bilgi imMııı müstakilen veya o özel te
şebbüslerle işbirliği halinde millî" kuruluşlarımız 
mutlaka bir önceliğe sahibolmalıdır. 

BAŞKAN — O öncelik var da. Sayın Tosyalı 
I mesele tabiî daha geniş şekliyle.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu önce
lik Hükümet tasarısında var ama, maalesef Ko
misyon tasarısı bu önceliği kaldırıyor. Şimdi, 
bunların teferruatını genişçe izah edeceğim. 
Millî Güven Partisinin' a nagö nişlerin i be
lirtmeye devam edeceğim. Millî Güven Par
tisi Grubu olarak Geçici Komisyon ta
sarısının 121 nei .maddesinde yaptığı de
ğişikliklere kesin olarak katılmıyoruz. Yürür
lükteki kanunda, millî petrol kuruluşunun bir 
bölgede en çok 8 adet arama ruhsatı alabilece
ği hükmü vardı. Böylece kendi millî toprağı-
mızdaki petrol araması bakımından, kendi dev-

j letiınizin 'kurduğu millî petrol kuruluşu, her-
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hangi bir yabancı şirket gibi, sekizden fazla ara
ma ruhsatı alamıyordu. Hükümet tasarısı bu 
haksız sınırlamayı tamamıyle kaldırmayı öngör
mektedir. Geçici Komisyonca Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığının, bu millî kuruluşun ala
bileceği ruhsat sayısı sekizden onaltıya çıkarıl
mış ve fakat yine de gereksiz bir sınırlamaya 
tabi tutulmuştur. 

Geçici Komisyonun yaptığı bu değişikliği 
yerinde bulmuyorum. Gelecekte millî petrol 
kuruluşumuzun madde ve teknik imkânlarının 
elverdiği ölçüde ruhsat alabilmesi ve verimli 
bir sahayı millî kuruluş eliyle bir bütün olarak 
değerlendirebilmek mümkün olmalıdır. Hükü-ı 
met tasarısına göre bu. mümkündür, komisyon 
tasarısına göre mümkün değildir. 

Türk Devletinin ihtisaslaşmış bir millî ku
ruluşu varken, sırf onaltınm üzerinde ruhsat 
alabilmek için muvazaalı yollara başvurmayı 
mı bu millî kuruluşumuza reva göreceğiz. Türk 
toprağında Türk "Devletinin petrol kuruluşu, 
ruhsat sayısı bakımından sınırlamaya tabi tu
tulmamalıdır. 

Millî Güven Partisinin programı tetkik edil
diğinde, yıllarca önce bu temel prensibi açıkça 
benimseyerek 64 ııcü maddesinde ii'6ylo demişti 
partimiz, sermayesi Devlete ait millî petrol ku
ruluşlarının petrol arama, çıkarma ve tasfiye 
faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin 
kaldırılmasını ister... 

Biz, mevcut mer'i kanunda sınırlayıcı hin 
kümleri kaldıralım, derken ondan daha çok 
sınırlayıcı hükümlerin 121 nci madde ile komis
yon tasarısında tekrar getirilmesini, millî men
faatlerimize, Anayasa ilkelerine, Beş Yıllık 
Plân hedeflerine ve bilhassa bu kanunun ba
şında Türkiye petrollerinin Türk millî menfa
atlerine uygun olarak çıkarılır hükmüne aykırı, 
bulmaktayım. 

Yine Geçici Komisyonun 121 nci maddesi
nin (b) fıkrasında, Hükümetin getirdiği 15 gün-» 
İlik süreyi dört güne indirmesini de yerinde 
görmüyoruz muhterem arkadaşlar. 

Nasıl olur muhterem arkadaşlar? İSİen ruh
sat alabilme bakımından özel teşebbüsü yerli 
ve yabancıyı, millî kuruluşun önünde görecek
sin, ona 2X8 ruhsat alma hakkı tanıyacaksın, 
bir bölgede, millî kuruluşun elini, ayağını bağ
layacaksın, ona yalnız 2X8 ruhsat alma hakkı 
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vereceksin. Bunu bu Meclis, bu Milletin vekil
leri, millî davamız olan Petrol Kanununda, adı
na «Reform Kanunu» dediğimiz bu kanunda 
nasıl olur da millî bir kuruluşumuzun elini, aya
ğını bağlayabiliriz?.. 

Gerekçe olarak, «Bugün millî kuruluş ola
rak ortada bir TPAO var. Bunun elemanı, tek
nik gücü, sermayesi, bir bölgede 16 ruhsattan 
fazlasını almaya müsait değil. O halde biz bu
nun adet olarak ruhsat alma imkânlarının ço
ğunu özel teşebbüse, yerli, yabancı özel teşeb
büslere verelim» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım," bu bir petrol re
form •kanunudur; üç yıl, beş yıl için değil, Al-
'lah nasip ederse, gelecek nesiller için yapılıyor. 
Bugün imkânını müsait görmediğimiz TPAO ya
rın 'itmkâna kavuşabilir. Biz, millî kuruluş ola
rak hâli faaliyette bulunan Türkiye Petrolleri
ne bütçe bakımından, -eleman bakımından, va
sıta bakımından bugüne kadar ;ne yaptıkta, onu 
güçlendirdikte imi, bugünkü zayıf halime kı
yasla kanun yapıyoruz. Böyle şey olmaz ar
kadaşlarım. Yüce Meclisimiz, Yüce Milletimiz 
için mademki petrol Türkiye'nin en büyük 
anada vasidir, bu dâvayı ımillet menfaatine 
tahakkuk ettirmek içüı milli kuruluşumuzu ge
rektiğinde istediği kadar takviye edebilir. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, pet
rol arama ruhsatı, adedi bakımından millî ku
ruluşumuz müstakil Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları dahilünde haliçten gelen özel teşebbüs
ten daha az bit haikka sahip olmaması lâzımdır, 
serbest olması lâzımdır, serbest yapalım, gü
cünün yettiği kadar ruhsat alır, onun. dışında 
kalanları, millî menfaatlerimize uygun, olarak 
özel teşekküle verebiliriz. Evleviyetle mutla
ka serbest olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin istükilâlil bunu emretmektedir, Ana
yasa bunu emretmektedir. 

Bir diğer husus muhterem arkadaşlarım; 
Komisyon 121 nci maddenin (b) fıkrasında 
Hükümetin getirmiş olduğu 15 günlük müdde
ti de ortadan kaldırmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye, bildiğiniz 
gibi 11 arama bölgesine ayrılmakta, her bölge 
de arama sahalarına bölünmeiktedir. Öyle gün, 
öyle saat, öyle bir hal olabilir ki, bir bölgede 
çok cazip bir petrolün varlığı ortaya çıkabi
lir. Şimdiye kadar geçmiş tarihimizde yaban-
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cı şirketlerin gerek siyasî, gerek jeopolitik, 
gerek stratejik bakımdan petrol bulup da iş
letmediği, veya yerini gizlice tespit edip de 
not aldığı yerler olabilir. Buralara, bu ka
nun çıktıktan sonra, bu kanunun imkânların
dan faydalanacağım, diye teşebbüs edebilir. 
Bizim millî kuruluşumuz ve Hükümetimiz bu
nu sezdiği takdirde, yabancının veya yerli özel 
teşebbüsün bu müracaatından sonra, 15 gün
lük müddet içerisinde yerimde ve dosyasında 
tetkikat yaparak, buraya müracaat etme hak
kı komisyon olarak nasıl idinden alınabilir? 
Çok istirham ediyorum, cazip bir bölge ala
bilir. TPAO'nm, halka nazaran cok kuvvetli 
istihbaratı vardır, bir an gelir iki falan yerde 
çok zengin bir kaynak olduğu istihbar edilir, 
tekn'ilk bilgileriyle; Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, Devlet adına burayı ben işlete
ceğim, dediği zaman akajı sular durabilmeli. 
Bu, Türkiye'nin millî menfaatinin icabıdır. 
Kanunun birinci maddesinin icabıdır. Bu hak 
nasıl oluyor da Devletin elinden, Devlet namı
na arama ruhsatı isteyen millî kuruluşumuzun 
elinden almıyor?. . Ve bu almış da, milletin 
ekseriyetinin rey verdiği büyük Mr grubun et
kisi altında kalan bir komisyon tarafından ya
pılabiliyor. Arkadaşlar, bu korkunçtur, bu 
tehlikelidir. Bunu Türikiye Cumhuriyeti hu
dutları dâhilinde bir tek fert yoktur ki millî 
menfaati! gözeterek, millî petrol kuruluşumu
zun bir yerde cazip bir petrol bulunabileceği 
emaresi meydana çıktıktan sonra «orada ben 
arama yapacağım, sen dur.» diyemesin; bu hak, 
bu milletin Millet Meclisi eliyle, komisyon 
eliyle elinden alınsın... Bu, millî 'menfaatleri
mize aykırıdır, Bunu kabul edemeyiz, etmeme
miz lâzımdır. Her zaman için millî kuruluşu-
ımuz bir önceliğe sahibol malıdır. 

Biz Millî Güven Partisi olarak petrol dava
sında mutlak surette millî menfaatimizin, Ana
yasa ilkelerimizin, - 130 ncu maddeyi izaha lü
zum yok -' diğer maddelerinin, Beş yıllık plân 
gayesinin ve bu kanunun gayesinin çerçevesi 
içerisinde arama ruhsatı tahdidinin millî mües
sesemize konmamasını 15 günlük süre tanınma
sını istiyoruz. Bu, millî menfaati gözetmenin 
asgarî bir icaîbıdır arkadaşlarımız. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî düven Parti
sinin bir mensubu olarak millî petrol kuruluşu

muz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na arama tahdidi getiren Komisyon değiştirisî-
niıı kabul edilmemesini, Hükümet tasarısının 
kabul edilmesini bir önerge ile Yüce Meclise 
arz ettik. İkinci bir önergemizle de, yerli veya 
yabancı özel teşebbüsler bir yerde petrol ara
mak için ruhsat talebinde bulundukları zaman, 
Devletimiz Hükümetimiz ve millî kuruluşumuz 
sezerse ki orada birşey var; 15 gün içerisinde 
«Burada ben arayacağım,» dediği zaman, öte
kinin hakkının geride kalmasını, millî kurulu
şumuzun bu isteğinin öne geçmesini talebetmiş 
bulunuyoruz. Bu önergelerin kabulü millî men
faatin kabulü demektir. Milletin yanında olmak 
demektir. 

Biz millî kuruluşu tahdit etmeyelim, onun 
teşebbüsünü her an muvaffak kılalım arkadaş
lar. 

Sözlerimi bu şekilde tamamladıktan sonra, 
Millî düven Partisi Grubu adına Yüce Meclise 
saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz istemişsiniz. 
Yalnız bütün gruplar 'bir defa konuşamadı. De
mokratik Parti Grubu adına Sayın Ölçmen de 
söz istedi. Müsaade ederseniz tercih hakkını 
ondan sonra kullanın. 

ENERJİ VE TABÎ! KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ KODAMANOĞEU (Niğde) — Hay 
hay efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özer Ölçmen, Demokra
tik Parti Grubu adına, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ dRUBU ADİNA 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan 
muhterem milletvekilleri, tasarının 121 nci mad
desi üzerindeki müzakereler, yine tasarının esas 
muhtevasının dışına taşarak tasarının tümü 
üzerindeki siyasî partilerin görüşlerinin müza
keresine dönüştü. 

Aslında maddenin bizatihi muhtevası buna 
yol açacak bir niteliktedir. Bu bakımdan bu 
müzakereleri tabiî karşılamak lâzımdır. Bu fır
sattan istifade ederek, gerek madde hakkında, 
gerekse diğer partilerin sayın sözcülerinin ifa
deleri üzerinde Demokratik Partinin görüşünü 
arz etmek istiyorum. 

Cumhuriyetçi Parti Sayın Sözcüsü Orkunt, 
burada bir endişesini dile getirdiler. Kendileri 
bu endişelerinde bir bakıma haklı olabilirler. 
Yalnız, bizim millî iradeyi temsil eden bir heyet 
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olarak, miıl'lî iradenin inikas ettiği 'Mı* heyet ola
rak bu nevi endişelerden uzak bulunmamız ge
reğine işaret etmek istiyorum. 

'Sayın Of kunt dediler ki, «Eğer bu madde 
Komisyonun getirdiği şekilde çıkar ise basın 
ne diyecektir; zaten şimdiden reform niteliğini 
kaybettiğini ifade etmeye başlayan bu basın, 
bu çıkan tasarıyı iyice kabullenmemek yolunu 
seçeceklerdir.» şeklinde bir endişeden bahsetti
ler, 

İliz burada basını, bir kısmını ve bâzı başya
zarları tatmin etmek için değil, millî çıkarları 
en fazla uyguluyabilec^ğimiz, en fazla tatmin 
edebileceğimiz kanunları çıkarmak için bulu
nuyoruz. Bu bakımdan, basının belli bir kesi
minin etkisini üzerimizde hissetmemiz bizi ob
jektiflikten uzaklaştırmaya zorlayacaktır. Bun
dan kaçınmamız gereğine işaret etmek istiyo
rum. 

Diğer partilerin kıymetli sözcüleri maruzat
larında, sermaye meselesi üzerinde durdular. 
Hakikaten petrol sanayiinin, diğer bütün sana
yi dallarında olduğu gibi petrol sanayiinin de 
.yürütülebilmesi için sermaye mühim bir rol 
oynamaktadır. Yalnız sermaye sözünden bahse : 

dil irken, sermayenin sadece bir noktası üzerin
de ve yabancı sermaye üzerinde ısrarla durul
duğuna üzüntüyle şahit olmaktayız. 

Sermayenin sadece yabancıya ait olmayaca
ğını, her sanayide olduğu gibi, petrol sanayiin
de de Türk sermayesinin rol oynayabilme im
kânlarının araştırılması gerektiğini, tasarının 
tümü üzerindeki görüşlerimizi arz ederken be
lirtmiştik. Fakat maalesef bu konu üzerinde 
hiçbir şekilde durul madığma ve gerek Bakan 
ve gerekse diğer sözcü ve yetkililer tarafından 
bu konuya eğilinmediğine şahit olduk. Filvaki 
şu anda Türk sermayesinin petrol sanayii da
lındaki ağırlığı yok denecek kadar azdır. Fakat 
biz kanunları istikbale nıuzaf sakilde hazır 
ladığımıza göre, ileride meydana getirilebilecek 
yerli sermayelerin de bu tasanda hesaba katıl
ması gerekirdi ve bu suretle de Devletin sırtına, 
onun taşıyabileceğinden daha fazla yük. yükle-
memek prensibini müdafaa eden siyasi görüşle
re de yabancı çevrelerin, yabancı sermayenin 
sözcüsü damgası vurulmaktan belki biraz vaz
geçilmiş olurdu. 

Muhterem milletvekilleri, «sömürme» keli
mesi maalesef bir iktisadî doktrin, bir siyasî 
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I doktrin olarak istismar edilen bir tâbir haline 
ı gelmiştir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Mu-
i hakkak ki ekonomide ve siyasî, görüşlerde sö-
I mü rai e arzusu vardır. Ama kendini sömürtme-
i yeni o. sömürücü söımüremez. Eğer kendini sö-
I mü itecek kadar ekonomik, bilgiden yoksun, mil-
I lî hislerden yoksun ve bilgiden yoksun, tekııolo-
| jiden yoksun gruplar, milletler ve Devletler 

mevcut ise, onlar elbette ki sömürülmeye mah
kûmdur. Ama, bundan istifadeyi bilen ve millî 
yararlarını en yüksek nispette temin etmeyi ba
şaran kimseler de sömürülmekten kurtulurlar. 
Bunu burada, iyi hesaplamamız ve tartışmamız 
gerekir. 

1946 senesinin. Batı Alma oyasını misâl ola
rak vermek istiyorum. Yiyecek ekmeği dahi bu
lunmayan Alman Milleti hangi sermaye ile bu
günkü zirve noktasına erişmiştir? Sormak isti
yorum muhterem arkadaşlarım. Demek ki... 
(«-Akılla» sesi.) 

Akılla tabiî. Sayın arkadaşımızın söylediği 
doğru, akılla. Demeik ki akıllı olan, tekniği olan, 
bilgisi olan, iyi bir teknokrat kadrosu olan' Dev
letler ve (milletler kendilerini sömürtmeden 'ya
bam-1 sermayeden istifade etmesini bilebilirler. 
Bu bakımdan bu konuda bir taassup içinde ol
mayalım. 

Ayrıca, Devletleştirme ile millîleştirmenin de 
farkını çok. iyi tebarüz ettirmemiz gerekir. Dev
letleştirme başka şeydir, millîleştirme başka şey
idir. Millîleştirmenin içinde millî sermaye de bu
lunması kizıımdır. Çiftçinin mahsûlünü sattığın
da elde ettiği 100 liralardan 200 liralardan, yap
tığı tasarruflar, işçinin haftalıklarından yaptığı 
tasarruflar küçük memurun aylıklarından: yap
tığı tasarrufların: teraküm etmesinden, meydana! 
gelecek olan sermayeye ben millî sermaye'diyo
rum. Onu da soktuğunuz zaman işin içine miİlî-
leşir. Devletin sırtına yük olarak onun taşıya
bileceği, onun gücünün, üstünde yük yüklemek 
Devlete saygı, sevgi demek değildir, ona itibar 
demek değildir, onun itibarını düşürmek demek
tir. 

Muhterem. O. İL P. Orııp sözcülerinin konuş-
ımalarını dinledim ve İlasından, beri takip ettik
leri tezi. ve felsefeyi anlamaya çalışıyorum. Bir 
nokta benim aeıniuau ve. D. 1'. Cîrubu açısından 
çok ilginç gelmektedir. O da şudur : Bizim gö
rüşümüze göre gerek üçüncü Beş Yıllık Kalkın-
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ama Plânı gerekse bu Petrol, Maden, ve Toprak. 
Reformu tasarısı C. H. P.'nin görüşlerine çok 
yakın' birer tasarıdırlar. Bunu sayın Balkan da 
dünkü görüşmelerinde l)ir madde vesilesiyle ifa
de ettiler ve «O. H. P. Grubundaki arkadaşla rı-
ıııızı ikna edebilmek üzere İni madde aslında 34 
tane O. H. P. ili arkadaşımızın hazırladığı 1 >iı* ka
mın! teklifinin eok benzendir» dediler. Ve «O 
balkımdan niçin itiraz ediliyor?» şeklinde bir gö
rüşmede bulundular. Bunu da delil olarak be
lirterek gerek Üçüncü Beş Yıllık Plânın, gerek
se reform isimi verilen tasarıların muhtevaları 
0. H. P. sinin! görüşüne çok yakındır bizim ka
naatimize göre. Belki yanılıyoruz, ama kemlileri 
kendi açılarından çok zeki ve muvaffak olmuş 
bir taktik kullanarak bu tasarıları ve plânı ka
bul etmediler; «sağdadır» dediler ve bu suretle 
başka bir grubun kabulünü temin ettiler İm su
retle de hem plânı geçirmiş oldular hem de bu 
tasarıları bu sekilide geçirmiş olmakla muvaffak 
olmuş bulundular. 

Muhterem milletvekilleri; ben burada şunu 
belirtmek İstiyorum : Sayın Kılıç A. P. Grubu 
adına tümü üzerindeki görüşmesini yaptığı za
man kendisiyle bâzı kelimelerde dahi ittifak ha
linde olduğumuzu belirtmiştim İken dişi de bunu 
teyit ettiler ve gazetede de çıkan beyanlarında, 
ben ide burada takip ettim; «Bu tasarı sol tesir
ler altındadır» dediler. «Bir kamu tekelciliği ge
tirmektedir» dediler. 

Şimdi müzakerelerin sonuna geldik ve soru
yorum; .tasarının hangi kısmı değiştirilmiştir? 
Hükümetin getirdiği tasarıda :> neü. maddede; 
«Kfl'iıra iktisadî Teşebbüsleri» diye açık: bir kapı 
vardı, birden fazla hiç olmazsa. İçine halk ser
mayesi de beılki girebilirdi, belki işçi dövizleri 
de girebilirdi. Komisyon onu daha da dar bir 
çerçeve içine alarak Tl*AO haline getirmiştir ve 
tek bir kamu kuruluşuna tevcih etmiştir bütün 
ağırlık ve görevi. Biz buna muleriz değiliz, ama 
konuşmalarımızın başında da arz etmiş ve «müp
hem noktalar var, Hükümetin bizi aydınlatma
sını rica ediyoruz» demiştik. «Eğer bu görevi 
TPAO tek basma yürütebilecek giiee sahipse, 
Hükümetler bunu tekeffül 'ediyorlarsa (maddî 
ımanevî yönden) ve teknolojik olarak buna. im
kân varsa hay, hay hepsini TPAO çıkarsın» de
miştik, Ama maalesef şunu söyleyeyim ki, üç 
gündür süren müzakereler sırasında biz aydm-

29 . 12 . 1972 O : 1 

I lannıak değil bilâkis kafamızdaki istihfanıların 
i çoğalmasından başka hiçbir netice elde edeme-
j dik. 
! Bu durum muvacehesinde'bu kanun tasarısı 
i bir petrol reformu kanun tasarısı değil bir TPAO 
l tasarısı haline gelmiştir. 
, »Sayın C. H. P. Grubu sözeüsü Ülker'in beyan-
j hırının sonunda zikrettikleri «1954 zihniyetinin 
| tescili.» meselesine de değinmek istiyorum. Ko-
i misyonda da bu mevzubahis oklu; geçmiş ka-
I nıınları ve geçmiş Hükümet aksiyomlarını o za

manın (ekonomik, sosyal ve politik şartları için
de değerlendirmek mecburiyeti vardır. O bakım-

j dan 1954 zihniyetini tel'in eden ifadeleri ben 
] doğru karşılamıyorum. Bir defa daha bu kür-
j süden ifade etmiş olduğum gibi Türkiye Cum-
İ huriyetiniıı gelmiş geçmiş ve gelecek bütün mil-
ı Jî meclislerini ülke yararına, millet yararına Ika-
] ıımılar çıkarmamış olmak ithamından ve iddia

sından tenzih etmek istiyorum. 

Demin halk sermayesi konusundan, millileş
tirme ile Devletleştirmenin farkından bahseder
ken bir alternatif olarak bugün hâlâ Merkez 
Bankası kasadarında tozlanmaya başlayan işçi 
dövizlerinden de bahsetmek isterim. Muhakkak 
bu konuya aktarılması şarttır demek istemiyo
rum, ama hâlâ İm tasarruflar için bir. yatırım 

I imkânı bulunamamıştır, Hükümetler hâlâ bir 
i ciddî çalışma içine girmemişlerdir. Bumdan iş-
I çilerimiz de müştekidir, Türk ekonomisi de müş

tekidir. Hiçbir ş-ekilde bu dövizlerin nereye kul-
>1 anılacağı hakkında bir ciddî çalışıma itekli.fi ge
tirilmemektedir. Ben bunu 1950 evvelinin Mer
kez Bankasında döviz stoklanın beklettiren ya
hut da paraları beklettiren zihniyetle bir para
lellik içinde görüyorum. 

Demokratik Partinin görüşü, bundan evvel 
de arz ettiğim gibi; millî kaynaklarımızı mille
timizin en fazla yararlanabileeği biçimde çıka
rabilmek ve işletebilmektedir. Petrol de bunla
rın içinde en önemlilerinden birisidir, stratejik 
olduğunda hem fikiriz. 1963 - 1964'te Kıbrıs 
meselesini ıC. Ti. P. li arkadaşlarını da haklı ola
rak hatırlattılar', hakikaten hepimizin içinde bir 
hicrandır, Kıbrıs meselesindeki akaryakıt eksik
liğimiz, fakat mühim olan milletimizin mı fazla 
istifade edebileceği bir biçimde bunları çıkarıp 
işleyebilımeıktir. Niçin burada illâki Devletin 

| sırtına bir taassup halinde İmim yüklemek isti-
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yorıız. Bu taassuptan vazgeçilmesi millet yara
rına olacaktır. 

Ayrıca, (madem ki, bu tasarı bir TPAO tasa
rısı 'haline geldi, ben de diyorum ki ; 16 idi 8 
idi münakaşası bırakılsın, çünkü sonradan «iyi 
verdiniz ama sadece 16 ruhsatla kısıtladınız, o 
yüzden rantabl çalışamadı TPAO» denecektir. 
(Serbest bırakalım, 'bütün gücüyle çalışabilecek 
hale gelsin, inşallah Demokratik Parti yanılır 
da biz de deriz ki; yanıldık ama memleket men
faatleri hâkim 'geldi, diğer tez haklıymış, TPAO 
hakîkaten çıkardı deriz. TPAO nun bütün yet
kilerini scu^besitleştirelim, zaten plânı da değiş
tirmek suretiyle 'boru hattını da Devlet teikeline 
solkituk, rafinajı da soktuk eh.. % 49 - '••%> 51 ben 
kalacağını .zannetmiyorum mevcutlar müktesep 
haklarından faydalanarak belki eski işlerine 
göstermelik olarak devamı ederler, kalmayaeafc-
lardır. Tatmin olsaydık şayet, teknik gücü hak
kında Devlet eğer garanti verseydi, dün Sayın 
(Balkan bana dediler ki, «fFPAO nun hesaplarına 
göre ben 3 - 4 defadır soruyorum, 10 milyar 
lira lâzımdır diyorum 100 .milyon tonluk bir re
zerv 'bulmak için •önümüzdeki 10 sene için 'ayı
rabilecek mi hükümetler bunu diyorum.» Sayın 
©akan dünlkü lütfettikleri cevaplarında; «TPAO 
aıun hesaplarında» petrol için iki buçuk milyar 
civarında (bir ralkaım söylediler,» toplamı altı 
milyardır» dediler. «Fakat Devlet Plânlamanın 
ibu hususa evet ıdeyip deneyeceğini şimdiden 
garanti edeımiyoruz» dediler, yanılmıyorsam. Öy
le değil mi idi Sayın Bakan ? 

(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURfl KODAMANOtİDü (Niğde) — Sadece 
Üçüncü [Beş Yıl için. 

ÖZER ÖDOMİEN (Devamla) — 74, 77 yılları 
için dediniz. 

ENERJİ VİE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — önü
müzdeki beş yıl içim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) —- Önümüzdeki 
beş yıl için dediniz. 

ENERJİ ViE TABİÎ KAYNAKLAR İMKA
NI NURIİ IKODAMANOfrLU (Niğde) — Tabiî 
on olursa... 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — 2,5 milyar 
petrol için, toplamı altı milyar düşünmektedir 
TPAO, fa/kat Plânlamanın bu husustaki görüşü 
daha belli değildir dediler. Bu garanti yok eli
mizde. -
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Deniliyor ki, diğer taraftan, rezervlerimiz 
bitti, 18 ay dayanacak, 17 milyon tonluk rezer
vimiz kaldı. Sadece % 40'mı karşılayabilmek 
için, % 40'im yerli üretimden temin edebilmek 
için önümüzdeki on yılda, yüz milyon tonluk 
rezerve ihtiyaç var deniliyor. Bunun için de on 
milyar liraya yakın. Haydi diyelim ki, çoktur 
on milyar lira. Altı milyar, yedi milyar liraya 
yakın paraya ihtiyaç vardır deniliyor. Bunun 
ayrılıp ayrılamayacağı, buna priorite verilip 
verilemeyeceği ıhususunda hükümetler bir ga
ranti veremiyorlar. Veremezler de.. Yarm deği
şirler, başka bir Hükümet gelir, ondan sonra Si
lâhlı Kuvvetler gelir der ki, verdiğiniz 16 -mil
yar lira azdır, ıben başka uçaklar 'alacağım der, 
32 milyar lira istiyorum der. Ne olacak? önce
lik oraya gidecek. Ne oldu TPAO ya 'ayıracağı
mız paralar? Hayır, öncelik öbür tarafta denile
cektir, kalacaktır, çıkaramayacağız sonra pet
rolü.. Üzüntümüz, sıkıntımız bundandır. Yoksa 
TPAO'nun genişlemesini niye istemeyelim. Biz 
millî bir parti değil miyiz hepiniz gibi? 

iMâruzatiıin bundan ibarettir. Saygı hır suna
rımı. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer? Yok. 
Sayın Refet Sezgin ?. 

RBFET SEZGİM (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem m illet vekilleri; 

Petrol Kanunu imünaseüetiyle yapılan tar
tışmalara, eskiden lEnerji Bakanlığı yapmış bir 
arkadaşınız olarak katılmak istemiyordu/m. Ka
tılmamak arzum da, Cumhuriyetçi Parti Sayın 
sözcüsünün, (Sayın O rai'la aramızda Maden Ka
nunu tasarısı vesilesiyle geçen mütalâalarından 
neşet etmiş bulunuyordu. Aslında, Sayın Cum
huriyetçi Partinin sözcüsünün haklı olduğunu 
da zannetmiyorum, beni (mazur görsünler. .Mü
nakaşalarımız, zannediyorum ki, meselenin sa
lim bir mecraya getirilmesi bakımından isabetli 
olmuştur, faydalı bir münakaşa olmuştur. Bu 
konuda da, halen münakaşa mevzuu olan mese
lede de konuyu biraz açıklamak, bunu aklî ve 
isabetli bir fikrî zemine ve fikrî iklime getire
bilme bakımından faydalıdır diye düşündüğüm 
için ve Sayın Ülker de 1969 Petrol Kanunu ta
sarısına işaret ettiği cihetle, mâruzâtta bulun-
mıayı, kaçınılması içtinab edilmesi mümkün ol
mayan bir vazife telâkki ettim. 

Evvelâ, 1954 (tasarısının üzerinde söylenen 
sözlerin ağırlık noktasına iştirak etmek müm-
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(kim değildir. Bu kanaatimi ifade od.iyorii.ui. 1054 I 
'Kanunu, 0326 sayılı Kanun, Türkiye'de pot rol | 
meselesinin ne olduğunu ortaya koymuştur, bir j 
münakaşa zemini ortaya çıkarmıştır. 'Bir ka- [ 
ıran gelmiştir, o kanunla Türkiye'de petrol ame- j 
üyeleri yapılmıştır. Şüphesiz, her kanun gibi 
Petrol Kanunu da zaman içerisinde, tatbikat-
•tan edinilen teetürbelerle ımemlekotimizin vâsıl 
olduğu merhaleye, sosyal duruma uygun olma
yan 'birtalkıım hükümlerin mevcudolduğunu, vâ
sıl okluğumuz aııeı-halede ihtiyacımızın yeni hü
kümlere ait bulunduğunu ortaya erkanmış ve 
böylece Petrol Kanunu sebebiyle vâsıl olduğu
muz merhalede yeni bir ihtiyaçla karşıkarşıya 
kalmışız. Yeni bir Petrol Kanunu düzenlemek., 
bu noktaya geldik. Bu noktaya 1965'lerde geldi 
memleketimiz. Uzun tetkikler yapıldı, Yüce I 
Meclislerde münakaşalar oldu, komisyonlar ku
ruldu, değerli teknisyenlerimiz de kanun tasa- I 
m ı lıazır] a di lar. Bir kanun tasarısı da 1968 -
1969 yılında Enerji Bakanlığında hazırlanmış 
ve sevfk edilmiş bulunan bir kanun tasarısı idi, 
maalesef kadük oldu, kanunlaşma .şansına ka
vuşmadı. I 

iŞkndi, bilâıhara 197GMtc zannediyorum veril- • 
di Meclise. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAUİ T 
MENTEŞE (Muğla) — Evet, 1970 senedinde ve- | 
rildi 'Meclise. 
• KBFET S E M N (Devamla) — .Sonra bu 
kanun tasarısı geri alındı. Bu kanun tasamı 
geri alınıp, yerine, müzalkere konusu olan kanun 
tasarısı geldi. Öteden beri münakaşa mevzuu- J 
muz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
6326 .sayılı Kanunda mevcut bulunan diğer pet
rol hakkı 'sahipleriyle eş surette petrol arama 
için bir .yetkiye sahip bulunması idi. Deniyordu 
ki, millî kuruluşumuz bir önceliğe sahibolmalı-
dır, diğer petrol şirketleriyle, yabancı petrol 
şirketleriyle aralarında bir fark bulunması, 
memleketimizin menfaatleri gereğidir. Bu, şüp
hesiz doğrudur. Bunu reddetmek mümkün de
ğildir. Bunu reddetmenin sobeni do yoktur as
lında. Meseleyi his ve heyecan plâtformunda 
değil, meseleyi millî menfaatler plâtformunda, 
meseleyi ekonomi plâtformunda düşünüp, hal
letmek lâzımdır. 

Konuyu teknisyenlerimize, Petrol Araştırma 
Komisyonunun çalışmalarından da istane etmek j 

suretiyle intikal ettiı erek, hazırlanan tasarıda 
bu meselenin .gayet iyi suretti1 etüdodiimesi ta
limatını verdik ve şu anda Komisyonun arka
sında. bu tasarıyı hazırlayan güzide birtakım 
teknisyenleri de görmekteyim. 

İncelemelerimiz ve .memleketimizin menfa
atleri ve Devlet idaresinin gereği, bize o fikri sa-
mimiytle telkin etti ki, millî kuruluşumuz bulu
nan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bir 
öncelik tanımak suretiyle öyle bir formül bu
lalım ki, ne 'Türkiye'nin petrol arama imkânla
rım Mtıiflhaeıette, zedel'eyelim, ne de millî menfa
atler ve millî kuruluşumuzun arama ve Türki
ye'yi millî petrole kavuşturma imkânları orta
dan kalksın. Asıl önceliği buna verelim. 

Bunun için, J969 tasarısında düşünülen ve 
bugün de salisen inançla sahiboldıığum şu for
mülü getirdik, ıbir istisna yapalım, Bakanlık, ya
ni Türkiye üumkuriyeti hükümetten gerekli te
lâkki ettiklerinde, millî kuruluşumuza dilediği 
nispette, dilediği kadar, 'bir sınıra bağlı olmak
sızın petrol arama ini kânını tanısınlar. Tasarı
nın .Sayın Ülker tarafından - şimdi bende metni 
yok, gayet hazırlıksız geldim huzurunuza - oku
nan metin şeklinde bir hüküm hazırladık. 

Mesele, huzurunuza Komisyonun 16 ruhsat 
sahasıyle, 53 neti maddeyi tadil eden ve mevcut 
Kanunun 121 nci maddesi şeklinde geldi. Şim
di burada iki tez var, birisi Komisyonun değişti-
t isi, diğeri Hükümet tasarısı. 

Ben, şüphesiz grup sözcülerinin mütalâalan-
nı eleştdreeeik yeitikiyo sahip değilim. Şu anda, 
şahsım adına mütalâada bulunuyorum, petrol. 
meselesinden dolayı, millî petrol meselesinden 
dolayı mesele son derece önemli bulunduğu için, 
•görevde bulunduğum sırada ve onu tafcibeden 
yıllarda haklı olmayan ithamlara mâruz olmama 
rağmen, bir .memlelket meselesi bulunduğu ci
hetle buna göğsünü seve seve geren bir arka
daşınız sıfatıyle, çeşitli istikam etle rdoki müta
lâaların doğruluk ve yanlışlıklarını münakaşa 
etmek imkânından ıstırap içerisinde mahrum ol
duğumu beyan ediyorum. 

Ama gerçeğin 'memleketimizin menfaati ba-
fkımııiidan hiç şüphe etımiyorum, hangi istikamet
ten gelirse gelsin, yanlışları ve doğruları ile 'be
raber, maksadın millî menfaatlerimizi vikayeye 
matuf olması itibariyle hatalı görüşleri bir ta-

. rafa bırakarak en isabetli şeklin, zannediyorum 
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İki, tatbikine çalıştığımız ve tasarı haline getir
diğimiz 1970 tasarısı, 1970 tasarısındaki şekli 
getirmek, meseleye Parlâmento seviyesinde bir 
çözüm yolu bulma bakımımdan da isabetlidir, 
.memleketimizin menfaatleri yönünden de isabet
lidir. 

•Bu sebeple, Sayın Hükümetin ve Komisyonun. 
kendilerinden daha etraflı bilgi alma imkânları 
mevcut bulunan o tasarıyı, o tasarının teknik 
yönünü hazırlamış bulunan ve şimdi komisyon
da, Yüce Meclisin emrinde, bulunan teknisyen
lerin de bilgilerini almak suretiyle, o metni ay
nen veyahut da o fikri esas almak suretiyle 
anemiekeitimizin 'menfaatlerini her istikamette 
kapsayan bir görüşü tedvin etmeleri mümkün 
olup olmadığını tetiklik etmelerini ve böylece 
maddeyi yeni bir görüşe, yeni bir incelemeye 
tabi tutmalarını memleketimizin yararı bakı
mından yerinde olacağı kanaatimi bu işte mesu
liyet deruhte. etımiş, zamanında mesuliyet de-
rnlute etmiş bir altodasınız olarak, taşımış oldu
ğum inançla arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN— Sayın Bakan, Hükümet adına 
konuşacak mısınız? 

-ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NÜM K'ODAMANOĞKU (Niğde) - - K o n u 
şacağım, Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NÜRt KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, tasarının Ibu 
maddesi gerçekten bir ölçüde alâkası dolayısıyle 
ıtümü üzerindeki tartışmaları da '.tekrara vesile ol
du. Hiç şüphesiz tümü üzerindeki tartışmalar, bu 
madde dol ay isiyle daha da, genel 'bir üslûp içinde 
ele alındı. Yabancı sermaye lâzımdı, değildi 'tar
tışmalarına vardı. Hiç şüphesiz ıbu konudaki tar
tışmalardan daima istifade ede ıgelmişizdir; fa
kat 'zannediyorum ki, asıl mesele maddemin 'getir
diği hükmü tartışmak olmalıdır. 'Bu ;geç saatte 
iben vaktinizi çok almamak için maruzatımı bil
hassa maddenin getirdiği, getirmek istediği ne
dir, bunu arza çalışacağım. 

Değerli arkadaş]anım, -önce. şu noktayı ifade 
-etmek istiyorum. Hükümet başından 'beri tasarı
yı 'benimsediğinde de, sav unu ilke ti de daima prag-
:ıııatik. davranmıştır. Hiç bir siyasî felsefeden ha
reket ederek kendisini bedii 'birtakım doğmaların 
sınırı içinde görmemiştir. Onun için memleketin 
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ihtiyacı olan hüküm hangi anlayışa mutabık dü
şerse düşsün, filân <veya falan anlayışa mutabık 
olmasından endişelenin eksizin lâzım olanı savun
muşuzdur ve lâzım iolanı s-e.yketme.ge çalışmışız-
dır. O itibarla ifade etmek isterim ki, Sayın ölç
men arkadaşıma, bu tasarı ihtiyaç elan bir hük
mü getirmiş ise bunun her hangi 'bir siyasî parti
mize ımensup değerli arkadaşlarımızın .maddıeile-
riyle benzer olması, hattâ aynı (olmasının hiç bir 
önemi yoktur, hattâ faydası vardır. 'Bu demektir 
ki, bir ihtiyaç üzerinde Meclisin .mensupları birle-
şeıbiliyoruz, bundan ancak fayda umulur. O itibar
la. Hükümet sureti kafiyede kanaatlerinin hangi 
partinin savunmasına, ya da noktai nazarına mu
tabık düştüğünü hiç dikkate almaksızın lâzım 
.oları nedir? Savunulması gereken nedir, buna 
önem verin iştir ve /bunu yapmaya çalışmıştır. 
Bundan sonra, ela'böyle yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, Hükümetin 
sevk ettiği şiekliyle kamu kuruluşumuza, eski; 
statüsünden farklı yeni bir statü getirmektedir. 
Eski statüsü, 121 nci maddenin 2 nci fıkrasıylie 
şöyle tespit, edilmişti. «Bu suretle kurulan hükmî 
şahıs ki, .onun adı bilâhare Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı eldu - bu kanun muvacehesinde 
diğer hükmî şahıslarla aynı haklara sahip ve mü
kellefiyetlere tâbidir.» Demek îki, eski anlayış, ne 
kadar bzel ve y aha nci teşebbüs <ve teşekkül var ise 
bunların hcü birisi ne ise, bunlardan aneak bir ta
nesi gibi millî teşekkül muamele görecek ve aynı 
'mükellefiyet:! e re tabi 'olacaktır. Getirilen statü Ibu 
idi. Şimdi Hükümet hu statüyü tamamen ters çe
virmek amacı ile bu maddeyi şevke çalıştı. 

Yani millî kuruluşumuzu Türkiye'de .e alış-
ınıa.k isteyen özel veyahut yalbancı teşebbüsle ay
nı. -görmeyip, buna Ibirtakım 'öncelikler getirerek, 
Devlet adına bu sahadaki faaliyette daha hâkim 
ve daha nafiz olmayı öngördü ve böylece önemli 
hir yeraltı kaynağımızın işletilmesinde ve sahip
lenilmesin de daha sağlam, daha teminatlı bir 
imân getirmek istedi. Şimdi bunu böyle düşündü
ğü içindir ki, müzakere ettiğimiz metinde, mese
lâ 5ı3 ncü maddenin 2 nci-3 ncü fıkralarından mu
afiyet istendi. 01 nci -maddenin 2 nci ve 3 ncü fık
raları, 74, 75 ve. 80 nci maddelerin sınırlayıcı hü
kümlerinden, millî müessesemiz azade olsun is
tendi. Ayrıca getirdiğimiz (b) fıkrasıyle 62 nci 
.madde hükmünde 'birtakım istisnalar konulmak 
istendi, 
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Şimdi, komisyonla Hükümet arasında İm ge- 1 
tirilen istisnalardan sayı olarak birçoğunda imu-
•tübık hasıl oldu, aynen geçti. Fakat iki tanesi \ ar
dır >ki, Hükümet 'bu iki intibaksızlığı, bu iki au-
]a$ma:dığı önemli görmektedir. Hu noktada ken
di görüsünün Yüce Meclis tarafından benimsen
mesini ısrarla. rica etmektedir. 

Şimdi bu nedir, kınaca arza çalışayım. Hükü- I 
raotin grtirdiği metinde muhafazasını hararetle I 
arzu ettiği 'hükümlerden birisi; 50 ncü maddenin 
2 aıei .fıkrasında yazılı olan 8 ruhsat sayısı ile sı- I 
nırlanma meeburiyetidir. Şimdi gerçi komisyon I 
ibunu 16'ya çıkarmak suretiyle eski nıeıtnc naza
ran bir ölçüde bir rahatlık getirmiş olabilir. Fa- I 
kat bu rahatlığın şu arz edeceğim sebeplerden 
ötürü tatmin edici 1 w! ummasın a im'kâıı yoktur. I 
Nedir, bunlar? Şimdi bir defa bu tadil, genellikle 
Hükümet, kanunun anlayış tarzına aykırılır. Hü
kümetin. anlayışı ne idi? "Millî müesseseye, öteki- I 
lei'iyle eşit bir müessese gözüyle ha.kmayalım. 
Oünkü topraklar bizim, hükümranlık haklarımız I 
var, servcit bizim, öyle ise 'bizim 'olan müessese I 
ötekiler gibi, aynı halk ve vecibe veyahut 'biraz 
dalıp., imtiyazlı vecibeler içerisinde çalışan ınües-
sess olması, tamamıyle hak sahihinin imkânları I 
ve iktidarı içerisinde, rahat olsun. Binaenaleyh, 
'bakış açısı yönünden sınırlama hükmünü, bir 
aykırılık olarak bulmaktayız, öte yandan, esa
sen yabancı sermaye ve teşebbüse malî ve tek
nolojik gücümüzün gereği kadar hizmete e!ve- I 
rişli olmamasından ötürü ihtiyaç duyduğumuzu 
arz etmiştim. Demek oluyor ki, milli müessese
mizin asılında malı gücü ve teknolojik imkân
ları yönünden bir ölçüde faaliyetleri sınırlı ka
lacaktır. Şimdi bir de -bunu hukuk plânında sı
nırlamaya ayrıca ihtiyaç olmadığı kanısındayız, 
hattâ mahzurlu olacağı kanısındayız. Oünkü, 
teknoloji ve malî imkânlar elverdikçe, otomatik I 
olarak millî müessese kendi faaliyet sabasını -
kolaylıkla geliştirebilmelidir. 

Binaenaleyh, aziz arkadaşlarım, bu konu 
etrafında daha uzun tahliller yapmaya ihtiyaç 
bulunmadığı kanısındayım. Sarahatle /meseleyi I 
neden Hükümet bu tarzda tedvin edilsin isti
yor, arz edebildiğimi sanıyorum. Ye bir defa 
daha müsaade ederseniz çok kısa olarak özet- I 
leyeeeğim. 

Hükümetin anlayışı, millî müesseseyi, im- I 
kansızlıklarımız dolayısıyle çalışmasına izin j 
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verdik] erim iz'e eşit veya bir ölçüde avantajlı 
bir statü içinde görmek değil, bizatihi millî mü
esseseyi, imkânların, servetin ve toprakların 
hakikî sahibinin sözcüsü olarak tamamıyle ra
hat ve hâkim bulmak istiyoruz. Yani, anlayışa 
uygun bir metin gelsin istiyoruz. 

İkinci olarak gerekçemiz, kendi mîllî m.üe8-< 
Kesemizi daha fazla bir sayı içinde de olsa sınır
lamış olmak, kanaatimizce genel bakış açımız 
için elverişli bir anlayış tarzı değil. Sonra, ni
çin? Zaten malî ve teknik imkânları dolayısıyle 
geniş ölçüde çalışması şu anda belli bir sınır 
içinde kalacak olan müessesemizin bir de hu
kuk plânında ayrıca sınırlanmasına ihtiyaç du
yalım? Malî ve teknik imkânlar geliştikçe ra
hatça çalışmasını geliştirebilsin istiyoruz. 

Şimdi müsaade ederseniz, yine kısaca Ko
misyonda benimsenmesi mümkün olmayan tek
lifimizin ikinci noktasını açıklamaya çalışa
yım. 

Şu anda bir sahaya veya bir kısmına, bir 
veya birkaç hükmî şahıs müracaat ettiğinde bu
rası ihtilaflı addolunarak kanunun ihtilâfa ait 
maddeleri çerçevesinde çözüm getirilmek iste
niyor. ŞiıiKİi, mevcut mevzuata göre 4 güu içeri
sinde bu müracaat yapıldı ;mı ihtilaflı addedil
miyor ve mesele talip olan kamu kuruluşuna 
veriliyor. Biz bunu 15 güne çıkarmak istemişiz-
dir. Niçin 15 güne çıkarmak istedik? Çünkü, 
genellikle Türkiye'de bürokrasi çabuk izleyemi
yor. Bürokrasinin ataletini bilirsiniz. Binaena
leyh. bürokrasinin ataletini yenmek ve hiç ol
mazsa mesele etrafında millî kuruluşumuzun 
daha. iyi inceleme ve karar vermek için de ra
hat vakit bulma imkânını sağlamak istedik. 
Onun içindir ki, 52 nci .maddenin hükmünde 
bir istisna getirdik ve bunun süresini de 115 güm 
olarak teklif ettik. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümet teklifi ile 
Komisyon arasındaki farka taallûk eden bu 
iki önemli noktayı, Hükümet hangi anlayışla 
getirdi, niçin şimdi yine ısrar ile noktayı naza
rını muhafaza ederek arza çalışıyor, 'bunları kı
saca ifade etmiş oldum. 

Sözlerimi, Yüce Meclisin Hükümet teklifi
ne itibar etmesini ısrarla istirham ederek biti
riyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nahit 

Menteşe, buyurunuz efendîm. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT | 
MENTEŞE (Aydm) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

50 nei madde, gerek tümü üzerindeki ya
pılan müzakerelerde ve gerekse 1 nei madde
nin müzakerelerinde uzun uzun tartışıldı, yi
ne maddeye sıra geldiği zaman bu hususta gö-
«rüşlcr geniş ölçüde dile getirildi 

Muhterem arkadaşlariım, bâzı hatip arka
daşlarımızın ifadesi, Hükümet metninin aynen 
«muhafazası şeklinde olmuştur. Arkadaşları
mız diyorlar ki -ben böyle anlıyorum esasen 
Hükümet metalini de - diğer, yabancı şirketlere 
bütün sahalar kapansın ve Türküye Petrolleri 
A. O.'na bütün sahalar kalsın, millî şirketimiz 
bu işi yapsın. Bunu gönülden isterim, gönlüm \ 
tamamen sizinle beraber. Kim istemez M, mil- j 
lî şirketlerimiz birkaç tane olsun ve bu sahalar- ; 
da arama yapsın ve ham petrol ihtiyacımızı j 
kendi kaynaklarımızdan, (kendi imkânlarımız
la karşılayalım. Bunu istemeyen hiç bir arka
daşımız içimizden çıkmaz, içimizden hiç bir 
arkadaş zannetmiyorum ki, bu hisle dolu ol
masın, bu gönülle dolu olmasın. Ama, im-
ıkânlarımızı ölçtüğümüz zaman buna yetişemi-
yeceğimizi de hep biliyoruz muhterem arkadaş
larım. Esasen yabancı -sermaye zarureti bun
dan ileri gelmiş bulunmaktadır. Teknolojik 
İmkânlarımızın kıt oluşu, malî imkânlarımı
zın ikıt oluşu yabancı sermayeyi Türkiye'ye da
vet etmemize sebebolmuştur. 

Ben, hassasiyetle duralım diyorum. Hiç 
bir surette yabancılara kendimizi söanürtmeye-
lim; ama, bu düşünce içinde de tamamen ya
bancılara teslim olmayalım. Çünkü, her gün 
istihlâk artıyor muhterem arkadaşlarım, daha 
•evvel rakamlarla bumu belirttim; 10 400 000 
ton 1972 sonu. 1977 yılımda 18 00,0 (DO ton, 
1980 yılında 25 000 000 ton. Ee, ödeyeceğiniz 
döviz her gün artmakta, 1971 rakamı dedim 
90 milyon dolar. Her sene OPEC şirketleri 
OPEC fiyatlarını artırıyor ve Türkiye'ye de bu 
fiyat artışları intikal ediyor. Bir taraftan is
tihlâkin arttırdığı döviz açığı, diğer taraftan 
fiyatların artması, bizi yabancılara teslim edi
yor. Olmak mecburiyetindesiniz. Şimdi diyor
sunuz, filân filân filân çıkarmış. Kendi hâ
kimiyetinizde o kişiler. Kıbrıs diyorsunuz, §u 
diyorsunuz, birtakım millî şeyler çıkabilir 

diyorsunuz. Ee, öbür türlü daha fazla teslim 
oluyorsunuz yabancılara, ithali etmek suretiy
le daha fazla teslim, oluyorsunuz. Kendi im
kân] arınızla hükümran olduğunuz ülkede pet
rolün çıkması, kim çıkarırsa çıkarsın daha .mı 
iyi, yoksa yabancı memleketlerden ithal et
mek mi1"' İşte bizi düşündüren budur muhte
rem arkadaşlarını. Bu kanun çıkıyor, Sayın 
Orkunt «Bu bir vergileme .kamunu olmasın, 
bir reform kanunu olsun» dediler. Esasında, 
gerçekte - nisbetlerde dün arz ettik - vergiler 
•artmaktadır, âdeta reform kanunu -bir vergi
leme kanunu halinde karşımızda gözükmekte
dir; gerçek bu muhterem arkadaşlarım. Bir 
defa, Devlet hakkı alıyorsunuz, Devlet his
sesi alıyorsunuz % 12,5 nispetinde, dün % 55 
nisbetmde vergi getirmiş bulunmaktayız ceman, 
yekûn, hepsi de bunların vergileri artırma 
şeklinde tecelli etmektedir. Simidi, zannediyor 
musunuz ki, koşup gelecekler, koşup akın 
•edecekler?. Ben buna inanmıyorum. Üstelik 
diyorsunuz ki, Hükümetin getirdiği metni ka
bul etmekle, «15 gün zarfında arama ruhsatna
mesi iktisabı için özel teşebbüs tarafından mü
racaatta bulunan, bir arama sahasının tama
mına veya 'bir kısmına, işbu müracaatı takip 
eden 15 gün içerisinde Kamu İktisadî Teşeb
büsleri tarafından müracaat edildiği takdirde 
52 nci madde uygulanmaz» diyorsunuz. Bar ta
raftan 52 mci maddeyi değiştiriyorsunuz, yeni 
tedvin ediyorsunuz, bir taraftan da Türkiye 
Petrolleri A. O. müracaat ettiği takdirde o 
ruhsatın hiç bir kıymeti kalmıyor. Şimdi, dü
şünebiliyor musunuz • - dün söyledim - efen
dim, Türkiye Petrolleri A. O. düşünecek ta
şınacaktır. Ondan sonra bu müracaatı yapacak. 
Ben müracaat yapmayacak cesaretli bir genel 
müdür göremem. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığını tedvire m€ımur her hangi bir genel 
müdür ,15 gün içinde sahayı, tekrar ruhsat
name aldığı halde, müracaat edip kaptırmaz-
sa o genel müdür itham edilir. O mesuliyeti 
deruhte edecek bir kimse göremiyorum ben. 

Kaldı ki, Sayın Cumhuriyetçi Part i Söz
cüsü demin söylediler. Evet, böyle böyle bir
takım propagandalar olmaktadır, dediler. Bu 
propagandaya son vermek icap eder. Propa
gandaya hep teslim olursak bu memleketin ka
deri ne olur muhterem arkadaşlar? Memleket 
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menfaatleri icap ettiriyorsa her türlü menfî 
propagandaya karşı hep beraber çıkacağız, 
çıkmamız icap etmektedir. Yoksa, filân, fi
lân filân, örgütler birtakım maksatlarla karşını
za gelecekler, propagandaya girişeceklerdir' ve 
sizi başka istikametlere sevk edeceklerdir. 
Biz millî menfaatleri bu noktada görüyoruz, 
onun için savunuyoruz. Diyoruz ki, ondan son
ra birtakım imkânlar bahşettik Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına, Daha evvelki sa
halar darmış, 150 bin hektarnıış, bunu 800 
bin hektara çıkardık. 8 ruhsatı her bir bölge 
içki 16'ya çıkardık, diyoruz. Keşke, bu gü
ce sahip olsun, temenni ediyoruz, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bu sahalarda im
kânlarım kullanabilsin. 

Bir taraftan Devlet olarak Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda bütün imkânlarınızı ortaya koymuş
sunuz. Bu rakamlar bu kadar pahalı riskli iş
te çok küçük kalmaktadır muhterem arkadaş
lar. Acı .gerçek, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının istihsali düşüyor. Diğer şirket
lerinde, yabancı şirketlerin de istihsali düşü
yor. 

Şili'den dönen 'Sayın Tosyalı, uzun uzun Şi
li'nin halini bize tasvir etti. Geçen gün bir 
vesileyle bulunduk, aman dedi, Şili'ye gittik. 
Şili bugünkü sistem içinde felâkete gitmiş. 
Yeraltı kaynaklarımızı biran önce çıkaralım, 
dediler, ama imkânlar yaratmadıktan sonra 
mümkün mü? Öbür taraftan da, 15 gün için
de müracaat sistemi bütün sahaları her ta
rafa kapatmaktadır kanaatimizce. O zaman onu 
müdafaa etmekle Sayın Tosyalı, bir taraftan 
da Şili sistemini müdafaa etmek gibi bir garip
liğe, tenakuza düşmüş olmaktayız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hayır, 
hayır. Parlak bir sahayı... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Devamla) — Şimdi esasında ger
çek bu. 

Muhterem arkadaşlarım, saydım bütün ar
kadaşlarıma birkaç günden beri. Dedim ki, 
Türfaiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bu ka
nun öncelikler tanımıştır, ayrıcalıklar tanı
mıştı, yeni tabirle de. Bu ayrıcalıkları teker 
teker saydık. Sayın Kılıç arkadaşım itiraz et
tiler, kapalı sakada sadece Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına işletme hakkı veriyorsu-
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nuz. Hükümet bu kapalı sahaya karar vere
cektir. O takdirde, Türk hükümetleri bütün 
sahaları kapatacaklardır... Dedim ki, Türk 
hükümetleri bu milî çıkarları düşüneceklerdir. 
Başka türlü düşünmelerine imkân yoktur. Böy
le bir oyun içine girmeyeceklerdir. Mümkün 
değildir bu. Onun için geliniz o maddeye 
dokunmayalım. Kapalı sahalarda sadece Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının arama sa
hası devanı etsin. Esasen daha evvel MTA bu 
sahalarda çalışmayı yapıyordu, beyanında bu
lunduk. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, esasen 52 
nci madde de değiştirilmiş bulutnımaktadır. 52: 
nei maddeye göre, Türkiye Petrollerinin mü
racaat hakkı yok mu? Bir kaç sahaya bir kaç 
şirket müracaat etti. Türkiye Petrolleri de bu
nun içinde var. Ondan sonra ihtilâf yaratmak 
Türkiye Petrollerinin elinde. Bu ihtilâfı kim 
halledecek? iSiziin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğü karar verecek. Yani, ipler elinizde devam
lı şekilde mevcut, Petrol Dairesinin veyahut 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün millî çıkar
ları düşünmemesi mümkün mü? Mümkün de
ğildir. . 

Bakınız 21 nci madde, 52 nei maddeyi de
ğiştiren, daha «evvelki' maddelerde geçti: «Ay
nı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden 
fazla tüzel kişi tarafından arama ruhsatnamesi 
talebediüirse bu müracaatlar ihtilaflı sayılarak 
bu kanunun ihtilâfların halline ait hükümleri 
gereğince işlem yapılacağı gibi, icaibında ih
tilâfların halline ilişkin hükümlerin uygulan
masına gidilmeden de bir petrol hakkı iktisa
bı için yapılan bir talebin kabul veya redde
dilmesinde göz önüne alınması gerekli kıstas
lara göre bir tercih yapılmak suretiyle karar 
verilebilir.» 

Kim karar verecek? Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü. Şu hale göre, 16 saha, 800> bin 
hektar diyoruz. Bunun dışında birtakım sa
halarda ihtilâf olduğu takdirde, onun hal mer
ciini yine Petrol! İşleri Genel Müdürlüğüne bı
rakmış bulunmaktasınız. 'Sübap vardır eliniz
de. Hiç tehlike yok. Korkmaya lüzum yok. 
Telâşa lüzum yok. 

— 317 — 
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Sayın Bakan 15 gün meselesini söylediler. 
Birinci noktada ısrar ediyorum, ama ikinci 
hususu söylediler.. Şurada 50 nci maddenin 
biır '(b) bendi! var: «Ayın arazinin bir kısmı 
veya bütünü için birden fazla hükmî şahıs tara
fından arama ruhsatnamesi taleıbedilirse bu 
müracaatı]ar 'ihtilaflı itibar olunarak bu kanu
nun ihtilâfların halline ait hükümleri dairesin
de muameleye tabi tutulur.» Bu (b) bendi yü
rürlükteki 52 nci maddeden buraya aktarıl
mış bulunmaktadır Komisyonun değiştiricinde. 
Sayın Bakan hatırlattılar, gösterdiler. 21 nci 
maddeyle değiştirilen 52 nci madde daha ev
vel yeniden tedvin edildi, onun için bu bizi bi
raz daha kuvvetsiz düşürür ve bir fileksiıbili-
tesi olan bir maddedir, dediler. Onun için 
bir takrirle (b) bendinin çıkartılması talebin
de bulunduk. İltifat ederseniz memnun olu
rum, 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sorum var Sayın 

-Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Efendim, Türki

ye Petrolleri Anonim Ortaklığının sermayesi 
nedir veya bugünkü durumumuzda bunun için 
bütçeden ne temin edebiliriz ? 

İkinci sorum, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığını bayilikten çıkartıp, petrol arama 
ve işletme vasfını haiz kılabilir miyiz? Bilmem 
anlaşıldı mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Devamla) — İkinci sualinizi tam 
anlayamadım. 

BAŞKAN — İkinci sorunuzu lütfen daha 
vazıh surette tekrar ediniz Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığını bayilik vasfından kur
tarıp, petrol arama ve işletme vasfını haiz kıla-
1>ilir miyiz ? O haile getirebilir miyiz ? 

BAŞKAN — Bayilik yetkililerini kaldırıp, 
münhasıran petrol arama işlerinde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığını görevli kılmak hu
susunda ne düşünüyorsunuz diyor. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkan, igerei bu sual Sayın «Bakana tevcih edil
mesi ieabeden bir sual, ama yanılmıyorsam, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının serma
yesi 1 milyar idi, 1,5 milyara çıkarılmış bulun
maktadır. 

I Saniyen, arkadaşım bayilik konusu ile pa
zarlama işleriyle''Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı meşgul olmasın demektedirler. Esa
sen, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
pazarlama işleri tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Petrol Ofisi bunu yapmaktadır. Arama işleri 
daha ağırlık basmış bulunmaktadır. 

Esasen, demin de arz ettiğim gibi, bu ka
nun özel şirketlere rafinaj ve boru hattını ya
saklamış bulunmaktadır. Yasaklama değilde, 
hâkimiyeti tamamen Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına bırakmış bulunmaktadır, Belge 
alma hakkı Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına aittir preıısübolarak, ancak hâkimiyet 
•% 51 asgari olmak suretiyle Bakanlar Kurulu 
kararıyle özel şirketlerle de bir karma şirket 
kurabilir. 3 ncü maddede bu hükmü getirmiş 
bulunmaktadır. Esasen bütün bu işleri Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerine almış bu
lunmaktadır. Petrol Ofisin durumu itibariyle 
Hükümet nasıl bir düşüncededir, bunu bilemi
yorum. Şahsî kanaatimi de müsaade edin de 
açıklamayayım. 

BAŞKAN — Hükümet olarak bu soruları 
cevaplandırmak istiyor musunuz, kısaca? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KÖDAMANOĞLU (Niğde) — Ha
yır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon 
Başkanı. 

'Sayın Refet Sezgin, 'buyurunuz; sorunuzu 
sorunuz efendim. ' 

REFET SEZGİN (Çanakkale) ^- Efendim, 
I konuşmamda bir hususu arz etmiştim; Sayın 

Bakan arz ettiğim hususa cevap vermediği gilbi 
sayın Komisyon Başkanını da .dikkatle takibet-
tim, bu noktada bir mütalâa serdetmediler. Su
alimi soracağım, aydınlatma bakımından .arza 
mecburum: Gayet önemli bir mesele konuşulu
yor. Hükümet bir başka noktainazarda, IKomiıs-
yon başka bir noktainazarda, Hükümetin tasa
rısı başka, Komisyon metni başka, siyasî parti
lerin bu konuyla illgili görüşleri ayrı ayrı. Bir
leşmemiz lâzımgelen bir noktada olduğumuzu 
düşünerek arz etmiştim. 

1970 tasarısı ile 8 ruhsat sahası bakımından 
Hükümet tasarısının ve Komisyon teklifinin 
farkları nedir ? Bunu açıklar mısınız ? 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon, 

âis — 
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NAHİT MENTEŞE '(Devamla) — Sayın 
Baş/kan, demin,''Sayın Sezgin 1970'te A. P. ikti
darı tarafından sevkedilen Petrol Reformu ta
sarısı hükümlerinin buraya aktarılmasını, ya
nılmıyorsam, istediler. Esasen -başlangıçta da 
Ibeyan etmiştik muhterem arkadaşlar, daha 
evvel 1970 senesinde Demirel Hükümetince bir 
Petrol Reformu tasarısı sevkedilmiş idi. Bu 
reform tasarısı Araştırma komisyonlarının ra
porlarından -esinlenerek meydana getirilmişti. 
Ancak, Birinci Erim Hükümeti bu tasarıyı geri 
çekti. İkinci Erim Hükümeti yeni bir tasarı, 
ihalen müzakere etmekte olduğumuz tasarıyı şev
ketti, Sayın Melen Hükümeti de bu tasarıyı be
nimsedi. Ancak, Sayın Bakana Komisyonda «ni
çin yeni bir tasarıyla gelmediniz» diye sorduk. 
«Zaman kayfbmda bulunmak istemedik, çünkü ta
sarıyı benimsiyoruz, müdafaa ediyoruz» bu
yurdular. 

Biz, Komisyonda da eski, 1970 tarihinde sev-
kettiğimiz tasarıyı esas almak istemedik muh
terem arkadaşlarım. Zira, o takdirde ters pro
pagandalar olacaktı. A. P.'nin tasarısı esas ol
maktadır gibi birtakım yanlış propagandalara 
meydan vermedik. Esas tasarıyı tetkik etmeyi 
daha uygun gördük. 

Onun için Sayın Sezgin, eski tasarıda ne 
vardı, bu tasarıda ne var diye 'bir sual sordu
lar; müsaade ederlerse bu şekilde ibir cevapta 
bulunmayacağım. 

Saygılarımı sunuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Saat 13,00'e gelmiş bulunduğu 
cihetle Birleşime saat 15,00'te tekrar toplan
mak üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

»e-<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birle
şiminin ara verilmiş olan ikinci oturumuna baş
lıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahki oturumda 
Petrol Reformu Kanunu tasarısı üzerinde mü
zakereye devam ediyorduk. 50 nci madde üze
rinde son olarak Hükümet ve Komisyon be
yanda bulundu, yeterlik önergesi gelmiş oldu
ğu cihetle İçtüzük gereğince bir milletvekiline 
söz vermem gerekli. 

AP Grubu adına sayın Esat Kıratlıoğlu, bu
yurunuz. . 

AP GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, vaktinizi uzun müddet alaer.lk değilim, tah
min ediyorum konuşmam 5 - 10 dakika içerisin
de bitecektir. 

Görüşmekte olduğumuz Petrol Reformu Ka-. 
nunu tasarısının üzerinde en çok gürültü yapı
lan maddelerinden bir tanesi de şimdi müzake
resini yaptığımız 50 nci maddedir. 

Bâzı partilere mensup bulunan arkadaşları
mız veyahut da şahısları adına burada bu mad
denin aleyhinde bulunan arkadaşlarımız «Bu 
madde ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
gibi bir millî müessesenin hakları tamamen kı
sıtlanmış ve dolayısıyle Türk Devletinin, kendi 
hudutları içerisinde petrol arama hakkı kısıt
lanmış bir vaziyete sokulmuştur.» iddiasında bu
lunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, günlerden beri devam 
eden müzakerelerde mütemadiyen biz bunun 
karşısında olduğumuzu iddia ettik. Şimdi on
ları teker teker burada huzurunuza getirerek 

— 319 — 
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ne sizi sıkmak isterim, ne de hafızalarınızın bun
ları unutacak kadar nisyan ile malûl okluğunu 
tahmin etmem ve böyle bir şey olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, biz 50 nci madde ile 
aslında bu hususta gürültü kopartan fikirlerin 
tamamen izalesi için bir hüküm getirmiş bulu
nuyoruz. Daha doğrusu Komisyon bu hükmü ge
tirmiştir, AP Grubu olarak da biz bu hükmün 
yerinde olduğuna innaıyoruz ve burada Türk 
Devletini kendi toprakları üzerinde petrol ara
ma hakkında kısıtlar bir durum içerisine soka
cak bir hüküm yoktur, diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer kanunun madde
lerini gayet iyi okur ve atıf yapılan maddeleri 
birlikte mütalâa edersek, burada boşuna gürül
tü yapıldığı meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, 50 nci madde ne 
diyor: «6326 sayılı Kanunun 121 nci maddesi 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 121. — 2. a) Devlet adına faaliyet
te bulunan petrol halkla sahibi kuruluş, bu İka-" 
nunun 53 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrala
rına tabi olmamakla beraber bu kuruluş bir 
bölgede azamî 16 adet arama ruhsatı alabilir...» 

Değerli arkadaşlarım, bunu izah ettikten son
ra esas can alıcı 2 - 3 nokta var ki, bunflara 
da temas ettikten sonra karşı fikirde bulunan 
arkadaşlarımızın ne kadar yanlış bir temele da
yandıkları tahmin ediyorum kendi gözlerinden 
de kaçmayacaktır. Çünkü, burada bulunan bü
tün arkadaşlarımın ferasetine, mantığına ve 
hüsnüniyetine inanmaktayız. Gözlerinden kaçtı
ğını veyahut irtibat sağlama durumunda belki 
de gecikme olduğunu tahmin ettiğim bu husus
ları arz ettiğim takdirde1 mesele sarahat kazana
caktır, kanısındayım. 

'Kıymetli arkadaşlarım, eski kanundan bura
da uzun boylu bahsedildi. Eski kanunda, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına bir bölgede 8 
adet arama ruhsatı verilirken, bu kanunda 16 
adede çıkarılmış bulunuıaktadır. Arama sahası 
da her bölgede 800 000 hektara, çıkarılmıştır. 
Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
53 ncü maddenin 2 nci ve 3 .ncü fıkralarına tabi 
değildir. 

Bakalım 6326 sayılı Petrol Kanununun 53 
ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrası nedir : 

«2. Bir bölgede bir hükmî şahıs en fazla se
kiz arama ruhsatnamesine sahip olabilir.» 

Duna tabi değil. 
«3. Hic bir hükmî şah"ıs 1 ve 2 nci fıkra

larda, yazılı tahditleri doğrudan doğruya veya 
dolayısıyle bertaraf edecek şekilde diğer bir 
hükmî şahıs ile anlaşamaz.» 

Yani, muhterem arkadaşlarım, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı bir kuruluş olarak 
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, onun
cu, ellinci şirketi kurduğu zaman bu hükmî şa
hıslar da 16'şar adet arama ruhsatı almak hak
kım haizdir. Yani eski kanunun 53 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasındaki «diğer bir hükmî şa
hısla, anlaşamaz» hükmü buradaki 50 nci mad
denin getirmiş olduğu hükümle kalkmış oluyor. 
Dolayısıyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı bir bölgede 16 arama-, ruhsatı ile iktifa etme 
durumunda, değildir, bilâkis kuracağı çocuk 
şirketlerle, ikinci, üçüncü, dördüncü şirketlerle • 
istediği kadar arama ruhsatı alabilecek duruma 
geliyor. 

MEHMET SEY 1 )İBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Aramayı ne ile yapacak?.. 

ESAT K1RATLİOĞLÜ (Devamla) — Ara
mayı mevcut, elemanlarıyle yapacak. Bugün ar
tırmak suretiyle arama yapmasını talep ettiği
niz husus mevcut elemanlarla yapılacak. 

İddianız bu değil mi, beyefendi? 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Tamam kar
deşim, cevap verme. Devam et, konuşmanı bitir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, burada bir kere sonsuz hak ta
nıyor. 

Burada, dendi ki, «50 - 60 tane yabancı şir
ket gelir, her biri bir bölgede 8 arama ruhsatı 
alır, böylece 450 - 500 arama ruhsatı eder, bu
na mukabil Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı 16 arama ruhsatında kalır.» 

Hayır, arkadaşlarım. Bu hüküm Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına tatbik edilmiyor, 
yabancı şirketlere tatbik ediliyor. Yani, yaban
cı şirketler ikinci, üçüncü, dördüncü hükmî şa
hıslarla birleşerek ruhsat alamıyor, fakat Tür
kiye Petrolleri bunu yapabiliyor. Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı kuracağı ikinci, üçün
cü şirketlerle bu hakkı sonsuz olarak kullanma 
durumundadır. Kaldı ki, esas can alıcı noktası.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon da 
böyle mi anlıyor?.. 
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ESAT KIRATLIOĞLü (Devamla) — Ben 
hukukçu değilim, ama okuduğumu gayet iyi 
anlayan bir arkadaşınızım. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Ne de iyi anlıyorsun... 

ESAT KIRATLIOĞLÜ (Devamla) — Şimdi 
sizin de anlayacağınızı tahmin ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyon tarafından 
getirilmiş ve Yüce Heyetinizce kabul edilmiş 
bulunan 20 nci madde bakınız ne diyor, çok 
hassas olarak dinlemenizi rica edeceğim: 

«6326 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 2 
nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıda yazılı 4 ncü fıkra eklenmiştir: 

«Madde 45. — 2. Bir bölge Bakanlar Ku
rulu kararıyle tamamen veya kısmen aramaya 
veya işletmeye açılabilir veya acık bir saha 
tadil edilebilir veya kısmen veya tamamen ka
patılabilir. 

• Bir bölgenin arama veya işletmeye kısmen 
veya tamamen kapalı olması, o bölgenin uzan
tısını teşkil eden ve Türk karasuları dışındaki 
sularda arama veya işletme ruhsatnamesi ve
rilmesine engel olamaz». - Esas olan noktaya, 
yani 4 ncü bende dikkatlerinizi çekmek iste
rim -

«4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kapalı bölgelerde de Balkanlar Kurulunun izni 
ile petrol ameliyatı yapabilir. Askerî yasak böl
gelerde yapılacak aramalarla ilgili müsaade 
verilmeden önce Genelkurmay Başkanlığının 
izni alınır.» 

Değerli arkadaşlarım, lütfen dikkat buyu
runuz, demek ki, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı buradan da anlaşılacağı veçhile hu
dutsuz bir hakka sahibolmuştur. Nedir o hu
dutsuz hak? Bakanlar Kurulu isterse Türkiye' 
deki mevcut 11 bölgeyi kapalı saha ilân edebi
lir ve 20 nci maddeye göre de burada petrol 
ameliyatı yapma hakkı yalnız Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına aidolur. Öyleyse mem
leketin herhangibir âli menfaati bunu icabet-
tirirse Bakanlar Kurulu, bırakın üç - beş saha
yı bütün Türkiye'deki 11 bölgeyi kapalı saha 
ilân etmelk suretiyle diğer şirketlerin çalışma 
haklarını engelleyebilir, ortadan kaldırabilir 
ve yalnız ve yalnız yetkiyi Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına verir. Acaba bıi hükme 
itiraz edebilecek, bu hükmün böyle olmadığı

nı beyan edebilecek bir tek arkadaşımız çıkabi
lir mi?.. Hiç kimse çıkamaz. Öyleyse, nerede 
kaldı beyefendiler Türik Hükümeti, Türk Devle
ti kendi topralklarının üzeninde petrol arama 
hakkına sahibolamaz, kısıtlanmıştır lâfı nere
de?.. Eğer âli ımenfaat onu ic ab ettirirse Bakan
lar Kurulu bütün sahaları kapalı saha olarak 
ilân edebiliyor ve arama hakikini yalnız TPAO' 
ya veriyor. 

Diğer bir husus da, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı 61 nci maddenin 2 nci ve '> ncü 
fıkralanyle 74, 75 ve 80 nci maddelerin de sı
nırlayıcı hükümlerine tabi değildir. Burada 
da, tamamen sınrsız bir durum getirilmiştir onu 
da arz edip sözlerimi bitireceğim. 

Değerli-arkadaşlarım, bir işletme sahası en 
çok 25 000 hektar olabiliyordu, 61 nci'madde
min kısıtlayıcı hükmü böyleydi; bu sınırlayıcı 
hüküm, de kalkıyor, ortadan. Buna göre de Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı istediği ka
dar işletme sahası kapatabiliyor yine aynı hük
me göre. Esas can alıcı noktası şu : «74 ncü 
'maddenin hükmüne tabi değildir» diyor. Nedir 
74 ncü madde; «Hükmî şahısların aynı bölge 
'dâhilinde iktisabettikleri arama sahalarının 
adedi 8'den ve işletme sahalarının yüzöleümle-
rinin mecmuu 150 000 hektardan fazla olamaz. 
«Biz bunu 16'ya çıkarmışız. Atıf yaparak, «75 
nci maddeye de tabi olmaz» diyor. İşte, esas 
kuvvetli hüküm buradadır. O da nedir?.. «Hük
mî şahsın sahip bulunduğu arama ve işletme 
sahalarının adet ve yüzölçümü, bu kanunla tes
pit edilen azamî miktarları geçtiği takdirde 
Petrol Dairesi münasip bir mehil vererek fazla 
sahaların terkini bu hükmî şahıstan isteyebi
lir. 

At-ayıcı ve işletmeci 1 nci fıkra gereğince 
yapılan tebligata riayet etmediği takdirde Pet
rol Dajiresi sahaları azamî miktaralara irca ede
cek kısıntılar yapar.» 

Buna itiraz eden değerli arkadaşım şunu 
nazardan uzak tutmasın ki, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, verilmiş bulunan bu 16 sa
hanın da dışına çıktığı takdirde, Petrol Daire-
si bu 75 nci maddenin hükmünü Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı için tatbik edemeyece
ğine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğı, gayet sarihtir İki, 16 sahanın üstünde de 
saha kapatsa 75 nci maddenin bu kısıtlayıcı hü-
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kümleri dâhilinde Türkiye Petrolleri Aııonilm 
Ortaklığına söz geçireımeyeeeği için istediği 
Ikadar arama sahası kapatma yetkisini de haiz
dir. 

Telhiseıı arz ediyoruım ki, 20 nei madd'eye 
göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ba
kanlar Kurulunun Türkiye'de mevcut bütün 
sahaları kapalı saha ilân etme yetkisini haiz 
olmasından mütevvellit ve yalnız kapalı saha
larda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın arama yapacağı da yine kanunun madde
sinde derpiş olunduğuna göre, petrol ameliye
sini tek başına da yapabilir. Öyleyse, iddia 
olunduğu gibi Devlet, Türk toprakları üzerinde 
kısıtlayıcı bir petrol arama hakkını haiz değil, 
bilâkis iddia ediyoruz ki, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı Devletin yetkili organı ola
rak her şeyi yapma gücü ve kuvveti bu kanun
la kendisine verilmek suretiyle Türkiye'ide pet
rol ameliyatı yapma hakkını haıiz bulunmakta
dır. Dolayısıyle, burada kalkıp da, bu madde 
Devleti kısıtlıyor denirse bu, 20 nci maddeyi 
anlamamak demek.olur, 20 nci maddeyi bir ta
rafa bırakmak demek olur, 20 nci maddeyi ka
nunda yok farzetmek olur. Ondan sonra kalkıp 
da Petrol Reformu Kanunu sulandı, Petrol 
Reformu Kanunu Devleti kısıtladı şekliyle 
maddeler beyan etmek suretiyle fikirlerinin 
doğruluğunu iddia etmeye çalışırsa değerli ar-
Ikadaşlarım, bunun anlaşılmasının müşkül ol
duğunu kabul etmek lâzımı gelir ve bundan do-
loyı da Devlet kısıtlandı diye burada fikir rnü-
talâaasında buluınmaik suretiyle bunu ispata ça
lışmak gülünç olur. 

O bakımdan, sözlerimi şu cümlelerle bitir
mek istiyorum : Adalet Partisi olarak, biz Petrol 
Kanununda Devleti kısıtlamadık, bilâkis Dev
lete, arz ettiğim maddelerle sonsuz hak tanı
dık; bu bir. 

İkincisi; petrol reformu kanununu sulan
dırmadık. 

Üçüncüsü de; memleket yararına olmak üze
re bu kanun tedvin edilmiştir. İki maddelik bir 
kanun getirip de «Her hak Türkiye Petrolleri-
nindir, bu kanunu ela Bakanlar Kurulu yürü
tür» şelkMnde niye bir kanun getirmedik diye 
sorabilirsiniz. Bu kanun aslında budur. Fakat 
diğer şirketlere de bulma bakımından halk tanı
mak itibariyle, üstelik 'de meşruiyetçi bir dü

zen içerisinde bir hukukîlik vasfı verilsin dü
şüncesiyle bu kanun tedvin edilmiştir. Kanu
nun ımaddesi ^e ortaya getirdiği ruh budur. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra da, bu 
ikanun buradan çıktıktan sonra da kalkıp da 
bu Petrol Kanunu, reformu kanunu değildir 
demek suretiyle ortalığı velveleye vermenin 
bir lüzumu yoktur ve bunu anlamak da müm
kün değildir. Bu maddeleri başka türlü birta
kım (kimselere anlatmak suretiyle memleketin 
üzerinde birtakım ımenfî havalar dolandırmak, 
dolaştırmak da memleketin yararına değildir 
değerli arkadaşlarım. Bunu, bu Parlâmentonun 
içerisinde hepimizin anladığına ve anlayacağı
na emin olarak Petrol Kanunu Reform tasarı
sının bu madde- itibariyle Türk Devletini sınır
lamadığını, bilâkis sonsuz hak tanıdığını tekrar 
iddia eder, aksine mütalâa beyan etmenin 20 
nci maddenin ifadesi itibariyle mümkün olma
dığını bildirir, Yüce Heyetinize saygılarımı su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlarım, 50 nci 
madde üzerinde görüşmelerin yeterli olduğuna 
dair önerge vardır, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 50 nci [madde

si üzerindeki müzakereler vuzuha kavuşmuş
tur. Kifayeti müzakere kararı almanızı arz 
edenim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergeleri var. Aykırılıkları itibariyle tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Petrol Reformu kanun tasarısının 50 nci 

maddesiyle değiştirilen merî kanunun 121 nci 
ımaddesinin 2 nci fıkrasının (A) ve (B) bent
lerinin değiştirilerek, aynı fıkralar hakkında
ki Hükümet teklifinin kabul edilmesini arz ede
rim. 

ISezai Orkunt 
Cumhuriyetçi Parti 
Grup Başkan vekili 

İstanbul Milletvekilli 

- 32â — 
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Gerekçö : 
Tasarı, 18 yıldan heri petrol sahasında özel 

teşebbüse tanınan teşvik ve öncelik haklarını 
değiştirmekte ve önceliği Devlet kuruluşuna 
vermektedir. 

Petrol Kanununda özel teşebbüse tanınan 
hu öncelik, 1954 ve 1957 şartlarına göredir. 
1961 Anayasasının 130 ncu maddesi hiçbir zor
layıcı yoruma dahi imkân vermeyecek kadar 
açıktır. Anayasa, yeraltı servetlerinin aran-
ıması ve işletilmesinde Devlet kuruluşlarına ön
celik tanımıştır. 

Ayrıca özel teşebbüs 18 yıldır gördüğü ka
nunî himaye ve teşvikli hakettiğini gösteren bir 
tutum içinde de görülmemiştir. 

Yabancı şirketlerde rekabet edecek güçte 
millî bir özel teşebbüsün olmadığı bir yerde 
siyasî ve asikerî maksatlar ve faaliyetler üze
rinde büyük çapta etkili bir yeraltı servetinin 
kontrolü Devlet elimde olmak zorundadır. Pet
rol için bilhassa önemli olan bu hususta Devlet 
kuruluşuna öncelik tanımak elzemdir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum. 

•Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol Kanunu tasarısının 50 uoi .maddesinin 

Hükümet ımaddesinin ioya konulmasını öneririm. 
İsıtanibul 

Reşit Ülke? 
BAŞKAN — Diğer (bir önergteyi takdim edi

yorum-, 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yeni madde 50, 
Eski 12il-2 nci. maddesi olarak Hükümetin 

teklifinin aynen kabul edilmesini, 
Bu teklifte 'geçen, «Kamu İktisadî Teşebbüs

leri» tabirinin «Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı» olarak değiştirilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Başka hir önergeyi takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Reform tasarısının 

•50 nci madde ile değiştirilen 121 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
«deriz. -

Denizli Zonguldak 
Hüdai Oral Hüseyin Baytürk 

«Madde 1-31. — 
a)s Petrol hakkı sahibi Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı, 'bu kanunun 53 ncü maddesi
nin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 61 nci maddesinin 2 
nci ve 3 ncü fıkraları574 - 75 ve 80 nci maddeleri
nin sınırlayıcı hükümlerine talb.i değildir. 

b> Arama ruhsatnamesi iktisalbı için özel te
şebbüs tarafından müracaatta bulunan bir ara
ma sahasının tamamına veya bir kısmına, işibu 
mürcaatı takilber, 15 gün içerisinde TPAO tara
fından müracaat edildiği takdirde 52 nci madde 
hükmü uygulanmaz. TPAO müracaatı öncelik 
kazanır. 

c)l Petrol hakkı sahibi TPAO bu kanunun 
5(6 nci maddesinde öngörülen 'mükellefiyete taibi 
değildir.» 

BAŞKAN — Diğer İbir önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüştüğümüz '50 nci maddenin değiştirdiği 

1851 nci maddenin (A) fıkrası kaldırılarak, yeri
ne «Devlet ve millî kuruluşlar için arama tahdidi 
yoktur» fıkrasının konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Afyonkarahisar1 

Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Diğer ibir önergeyi takdim edi
yorum. 

Yüce Başkanlığa 
Petrol Reformu 50 nci maddesi Komisyon (B) 

fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
Salâhattin Kılıç 

Gerekçe : 
3026 sayılı Kanunun 52 nci maddesi tasarı

nın 22 nci maddesiyle lesasen tedvin edilmiştir. 
BAŞKAN — Başka bir önergeyi takdim edi

yorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Petrol Kanununun 50 nci maddesinde yer alan 
121 nci maddenin iki nolu bendinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Madde 121 - (2/a) Devlet adına faaliyette 
hulunan petrol hakkı sahibi kuruluş bu kanunun 
5, 46/2, 53/1-2-3, '55/1-2-3, 61/2-'3, 74, 75, 80, 

— 323 — 
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,8.1/1-2 maddelerinin sınırlayıcı hükümlerine, talbi 
* değildir. 

4, 52 ve 64 ncü maddelerinde 'öncelik hakkına 
sahiptir. 

h) Arama ruhsatnamesi iktisaibı için özel tc 
şeblbüs tarafından müracaatta bulunulan 'bir ara
ma sahasının tamamımı veya .bir kısmına, isini 
imüra.eaatı takibeden 10 gün içerisinde Devlet adı
na petrolle ilgilenen kuruluşlar tarafından müra
caat edildiği takdirde 52 nci madde hükmü uy-

• gulannıaz. Bunlara öncelik tanınır. 
c) Petrol hakkı sahibi Devlet kuruluşları 

hu ikamınun 56 nci maddesinde öngörülen mükel
lefiyete talbi değildir.» 

BAŞKAN — 'Başka bir önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
Petrol Reformu Kanunu Cleçici Komisyon 

değiştardşi, yeni 50 nci madde, eski 121-2 a fıkra-
. sının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde yazıla

rak, Devlet adına petrol faaliyetinde .bulunan 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir böl
gede aratma, ruhsatı alma hakkının tahdit edilme-
•mıesini saygılarımla arz ve taleıbıeclerim. 

Hasan Tosyalı 
'«Madde 50. 
Madde 121. —2 a) 
.Devlet adına faaliyette bulunan petrol hakkı 

sahihi kuruluş, hu kanunun 53 ııcü maddesinin 2 
nci ve 3 ncü fıkralarının sınırlayıcı hükmüne ta
bi değildir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, iki önerge ver
mişsiniz, iki değişik fikir. "Birisinde Hükümetin 
teklifinin »esas alınmasını istiyorsunuz, bir diğe
rinde fikrinizi değiştiriyorsunuz, başka bir öner
geyle başka bir şey istiyorsunuz. 

HASAN TOiŞYALI (Kastamonu) — Hayır, 
aym istikamette Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aynı istikamette ise birleştire
yim. Tamamen aynı mahiyetteyse ikisini birden 
muameleye koyayım, öylemi? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Arz ede
ceğim Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Başka bir önergeyi oikutuyoru 
Millet Meclisi Yüksek. Başkanlığına 

Yeni 50 nci maddeyle değiştirilen 121 ı 
madde 2 a fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiı 
meşini ara ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Eklenecek fıkra İM - 2 a.) 
Devlet, adına faaliyette bulunan petrol hakkı 

sahibi kuruluş için, Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğünün teklifi ve Bakanın kararıyle 53 ncü mad
demin 2 ve 3 ncü fıkraları uygulannıayahilir.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şu 3 önergeyi bir-
leştirseniz de, ne demek: istediğinizi vazihen be-
liı-tseniz, ona göre müdafaasını yapsanız, Komis
yon. da ona. göre bu hususu kahullenip, kabuiien-
ıiKHİiğini beyin etse daha. iyi, daha rahat olmaz 
mı ? 

Sitildi 3 önerge vermişsiniz, 3 önergenize ayrı 
ayrı söz vermem. Onu söyleyeyim. 

İHSAN A.TA.ÖV (Antalya) — Üç de& konuş
mak için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Üç defa konuşmak için önerge 
verirse, üç. defa konuşamaz. 

Başka bir önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Petrol. Kanım tasarısının 121 nci maddesinde
ki «16 adet arama,» «2:5 adet arama» şeklinde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığa. 
Petrol Reformu Kanunu Geçici Komisyon de-

ğiştirişi, yeni 50, eski 121-2 maddesinin sonuna 
<(>D) fıkrası olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

İlâve Fıkra : 
«D - Arama ruhsatnamesi İktisabı için, özel 

teşebbüs tarafından müracaatta bulunulan bir 
arama sahasının tamamına veya ,bir kısmına, 

İşbu müracaatı takibeden 15 gün içerisinde, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 
müracaat edildiği takdirde, f>2 nci madde hükmü 
uygulanmaz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının müracaatı öncelik kazanır.» 

im. 

ıci 
ül-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeler vesilesiyle usulî bir noktaya da işaret 
letmek nıeehuriyetindeyim. İlerdeki tatbikatta 
veya. yeni İçtüzükte belki bu konuşmam olumlu 
şekihle inikas eder ümidi içerisinde hey anda bu
lunuyorum. 

Şimdi, bir milletvekiline'aynı nıadde üzerinde 
müteaddit değişiklik teklifi verme hakkını tanı-

«24 — 
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•dığımız anda, bu geniş çapta spekülâsyonlara. 
Meclisi maraz bırakabilir. 

Şimdi haddizatında Sayın Tosyalı, sözlerim
den alınmayınız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, biraz önce Komisyon Başkanı ile görüş-
mtejm. neticesinde önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAM — Bir noktayı söyletmek istiyorum, 
bir dakika müsaade buyurunuz. Bu 4 tane öner
genizi bir önerge halinde, ee met m ek ve Baskın
lığa vermek mümkündür. Çünkü, birinci defa ya
pılan oylamalar katiyet kazanan oylamalar de
ğildir. Meclisin her hangi bir madde hakkında 
temayülünü tespit etmek, eğilimini tayin ötmek 
rınaniyetindedir. Eğer o eğilim tespit edilip, o te
mayül tayin edilir ise, o zaman komisyonla öner
ge saihilbi arasında redaksiyon yönünden b-âzı me
seleler ortaya eıkao-ak ve sonunda, önergelerin 
filihal kaSbul edilip, edilmediği esasen bahis konu
su alacak. 

Bu sebeple rica ediyorum: Bir önerge veril
diği zaman, müteaddit meseleleri kapsar şekilde 
değişiklik önergesinde içtima edebilir. Çünkü 
bem her önergeyi ayrı ayrı önerge sahiplerine izah 
etmek olanağını burada bulamam. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) Sayın Baş
kan, sözlerinize aynen iştirak ediyorum. Sayın 
Komisyon Başkanı da, 15 günlük müddetle tah
dit edilmesini kaibul buyursunlar, önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Hangisini geri alıyorsunuz: 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Son 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN •— En sonunu.. Sırası geldiği za
man geri aldığınızı beyan edin. Yalnız, hangi 
önergeniz hakkında konuşacaksanız, mücmelen 
kımca, o zaman lütfen öteki önergelerinize de 
değimin de, Yüce Meclisi de. bu şekilde aydınlatın. 

önertgeleri teker teker okutup, oylarınıza su
nacağını. 

'(İstaııibul Milletvekili Sezai Orkunt'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Clerekçesi daha önce okurun us
tu. 

Muhterem arkadaşlarım-; şimdi Sayın Kesit 
Ülker de aynı mahiyette önerge vermiştir. Onun 
için, onu ila aynı sı-kilde muameleye tani tutaca
ğım. Sayrn Hasan 'J'-osyiili'da aynı önergeye katıl
mıştır. Yalnız bir farkı, oradaki «Kaina İktisadî 

Teşebbüsleri» deyimi yerine, münhasıran «Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» deyiminin 
•kullanılmasını istemektedir. 

Şimdi, önergenin bu kısmı ile 'birlikte üç öıiier-
ge, Hükümet tasarısındaki 50 nci maddenin esas 
alınmasını öngörüyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
benim, bir önergem daha var-. Bundan daha zıt bir 
fikir taşıyor. Onun için bunun (nidan evvel oya 
konması gerekir. Daha çok sınırlama getiriyor, 
birçok'maddelerde bunu zikrediyor. 

BAŞKAN — Bu sonradan geldiği için, biz 
önergeleri tabiî aykırılıkları itibariyle sıraya 

• taıbi tutuyoruz. Bunu daha aykırı olarak mı te
lâkki ediyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet etendim, 
İçinde daha aykırı hükümler var. 

BAŞKAN — O halde, İm muameleyi şimdilik 
durduruyorum. Arkadaşımız, daha aykırı oldu
ğunu iddia, ediyor, diğer önergesini takdim edi
yorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 2 nci 
bent hakkındaki ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Komisyon olarak beyanda bulunmak isti
yor musunuz? 

GKOirt KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan; Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına bu takrirler bü
tün sahalarda mutlak surette arama hakkını ver
mektedir ve. dolay isiyle bütün sahaları diğer şir
ketlere kapatmaktadır. Esasen, 45 nci maddeyi 
değiştiren 20 nci madde. Bakanlar Kuruluna hu 
konuda, geniş yetki vermiştir. Yani Bakanlar Ku
rulu kapalı bölgelerde, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına arama yaptırabilir ve kapalı böl
gelere de tayin. Bakanlar Kurulunun yetkisin
dedir. 

Şu halde, daha evvelki maddelerde hu husus 
g'özönime alınmıştır. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak nıücmelen 
heyan edecek misiniz? 

REŞİT CTiKErt (istauibul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce Mec- -
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Kaibul et
meyenler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiş
ti!'. 

Şinndi Sayın Reşit Ülker, 50 nci .maddede Hü
kümet tasarısının getirdiği şekli kabul etmek üze-
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re bir öneıig.e vermiştir. Saym Sezai Orkunt'un 
ıönierg,«i de aynı ma.hiyettedir. Sayın Hasan Tos-
yalı'nın da önergesinin bir kısmı aynı mahiyette
dir. 

,Sizin Sayın O rai, Saym Baytür'k, sizin öner
ideniz de aynı mahiyettedir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zaniguldak) — 
«,TPAO» olacak efendim. 

BAŞKAN — Siz yalnız, Hükümet tasarısında-
ıgelen hükmü yazmışsınız. «Kamu İktisadî te
şebbüsleri» deyimi ibaresi yerine, münhasıran 
•«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» demişsi
niz. Ben şimdi önergenin birinci kısmını oylaya
cağım. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Önjergemîte ilgili 
olarak Söz istiyorum efendim. Ben konuşayım, 
ıondan sonra oylayın. 

BAŞKAN — Anlıyorum tamam efendim. Söz 
vereceğim. Ama size mi vereceğimi, (kiiıme verece
ğim? Bu belli dıeğil de, onun için söylüyorum. 
Şumjdli £&!e laınoak bu «Kaımu İktisadî Teşelbbiisleırii» 
•tâibl'irii yeniıne, münhaısıran «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı» tâbirinin ikamesi yönünden 
şÖz vereceğim. Hükümet teklifinin 50 nci madde
ci/nüm kalbulllü bulsrmsonldaikii tieiküiif üzerinde iisie, en 
evvel okutmuş olduğum önerge Sayın Sezai Or-
kuıut tarafından verildiği cilhetle, ona söz verece
ğim. Şimdi müsaade ederseniz, Hükümet teklifi
nin esas alınması yönünde, vücut bulan değişik
lik teklifinin Komisyon tarafından kabul edilip 
edilmediğini Komisyona soracağımı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir noktayı be-
liaiümek isterjiım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evvelce kaıbul 
©dilem maddelere göne, «'Türkiye Petrollerti Ano
nim Ortaklığı» Meclisimizce kesinleşti. Binaen-
laılıeyh, bizim önergeyi o şeküldie anliaım-aik, yainii 
Hülkünıett tasıarılsandaki mlatmi «Türkiye Petrolllıerii 
Anonim Ortaklığı» şeklinde anlamak mümkün
dür. Burada bu türlü mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — O zaimıan önergelerim bu kısmı 
haşiv mahiyetinde oluyor öyle mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değil efendim, 
karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Anladım, «haşiv» maihiyetinde 
»oluyor, «tekrar» mahiyetinde oluyor, diyorum. 
Karar verilmiş olduğuna göre, esasen böyle ola-
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cağına göre, tekrar mahiyetinde oluyor,, diyo
rum, O zaman ayrıca nıuaımele icrasına lüzum 
yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —, Muamele icra
sına lüzum yok. 

BAŞKAN — Evet ben de onu diyorum. 
iREŞlT ÜLKER (İstanbul) — O zaman, öner

gelerin oya konulmasına ihtiyaç var. 
BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 

Şiıınidi Saym Komisyon, Hükümset teödifüniaı 50 
nci maddesinin kabulü hususundaki önergeye ka
tılmıyorsunuz değil mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Biraz evvel arz ettiğim 
«gerekçe muvacehesinde katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

ENERJİ YE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hükümet 
katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. ıSayın Sezai 
Orkurit, önergeniz hakkında mücmelen beyanda 
bulunmak Astiyormusunuz ? 

ISEZAİ OKKUNT (İstanbul) — ISayın Baş
kan, sabahleyin zabıtlara fgeç.en beyanımdan 
başka bir beyanım yoktur. Ancak, kamu kuru
luşu yerine TPAO'nun, o ifadenin, (benim öner
geme (geçirilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katılmadığını beyan ediyor; Hükümet, ka
tıldığını beyan lediyor. Önergeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi bir noktayı vuzuha erdirmem gerek. 
Arkadaşlammın şimdi vücut bulan ifadelerinden 
daha önceki maddelerin kaJbulü sırasında Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri tâbiri (deyimi) yerine, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı deyimi, 
'ibaresi ikâme olmuştur. Öyle mi efendim, var 
mı itiraz eden ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim oya 
konamaz. 

BAŞKAN — Hayır, bir yanlış anlama varsa 
oya koymak suretiyle pekleştireyim.. Komisyon, 
böyle mi efendim?. Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
tâbirleri yerine, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı tâbirinin daiha önceki maddeler muva
cehesinde ikame »olduğu söyleniyor. O halde bir 
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tekrar mahiyetinde olduğuna göre bunu muame
leye koymuyorum ve esasen Kamu İktisadî Te
şebbüsleri tâbiri bundan böyle Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı tâbiri şeklinde tecelli 
edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAKİT 
MENTEŞE '(Aydın) — Yüce Meclis, zaten o 
şekilde kabul etti. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Hükümet iltihak etmemişti. 

BAŞKAN — Buna iltihak etmediniz, daha 
önceki müzakerelerde de etmediniz, böyle ola
cak. 

ISayın Süleyman Mutlu'nun önergesini tak
dim 'ediyorum. (Afyon Karahisar [Milletvekili 
ıSüleyman Mutlu'nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 

ENEJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Efen
dim, ifade itibariyle kanun tekniğine uymuyor, 
fakat maksat itibariyle aşağı - yukarı Hükümet 
teklifini önerdiği için katılıyoruz. Kanun tekni
ğine ifadesi bakımından uymuyor.. 

BAŞKAN — Tabiî ifadeleri şimdi zaptetmi-
yoruz, daha ziyade eğilimleri, temayülleri zap-
todiyoruz. 

ENEJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, eğilimler Hükümet teklifine yöneldiği 
için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katıldığını beyan ediyor, önergeyi Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
(Adana Milletvekili Salâhattin Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Kılıç tarafın, 
dan verilmiş olan önergeyi okuttum. 

Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Bu 
önerge, Komisyon önerisini Hükümet görüşüne 
daha çok yaklaştırdığı için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, izah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa, müc-

melen olmak kaydıyle. 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyon, Hü
kümetin getirdiği 50 nci maddenin (B) fıkrası
nı çıkarmış. Yani, 15 gün içerisinde, özel sek
törün yaptığı müracaattan 15 gün sonra bir ka
mu kuruluşu müracaat ederse, kamu kuruluşu
na öncelik tanıma fıkrasını çıkarmış. Biz, bu
nunla mutabıkız, yani Hükümetin getirdiği (B) 
fıkrası çıkacak. Ancak, onun yerine yeni bir 
(B) fıkrası tedvin ettik. Bu (B) fıkrası, «ay
nı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden 
fazla hükmî şahıs tarafından arama ruhsatna
mesi talep edilirse, bu müarcaatlar ihtilaflı iti
bar olunarak bu kanunun ihtilâfların halline ait 
hükümleri dairesinde muameleye tabi tutulur.» 

Bu, (B) fıkrasını koyarken, daha evveıl Yü
ce Mecliste kabul edilen Hükümet tasarısının 21 
numaralı maddesi, Komisyon tasarısının 22 nu
maralı maddesi olarak aynen Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. Şimdi; ya bu (B) fıkrası bu
radan çıkmalıdır veya 21 nci madde, - eski ka
nunu tâdil eden 52 nci madde - aynen buraya 
(B) fıkrası olarak gelmelidir. Çünkü, aynı hu
sus hakkında iki hükmü ihtiva eden bir kanun 
tasarısını (B) fıkrası buradan çıkmazsa kabul 
etmiş oluruz. Yüce Meclisiniz, 21 nci maddeyi 
kabul etmiş olduğuna göre, bu fıkranın çıkması 
akla daha yakın gelir veya 21 nci maddeyi te-
kerrüren de olsa, 50 nci maddenin (B) fıkra
sına koymak lâzım gelir. Teklifimiz bunu kapsa
mıştır. 

Şimdi, 21 nci madde (B) fıkrasını aynen al
dıktan sonra, «ihtilâfların halline ait hükümle
ri gereğince işlem yapılabileceği gibi...» «Gibi» 
ile yeni bir hüküm koymaktadır. İcabında ihti
lâfların halline ilişkin hükümlerin uygulanma
sına gidilmeden de bir petrol hakkı iktisabı için 
yapılan bir talebin kabul veya reddedilmesinde 
gözönüne alınması gerekli kıstaslara göre bir 
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tercih yapılmak suretiyle karar verilebilir. Şim
di, Yüce Meclis bunu kabul etmiş olduğuna gö
re, Hükümetin (B)1 fıkrası yerine Komisyonun 
kaim ettiği (B) fıkrası bunun yarısını ihtiva 
eder. Öbür yarısı için bir hüküm getirtmem iştir. 
21 nci maddeyi kabul ettiğimize göre, bu (B) 
fıkrasını çıkararak kanunda tevazu sağlayaca
ğımızı, daha doğrusu; birbirine denkleştirece
ğimizi, aynı hükümleri ihtiva edeceğini düşüne
rek bu önergeyi vermiş bulunuyorum. İltifat et
menizi rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değişik
lik önergesi dikkat nazara alınma kaydıyle ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn 

121 - 2. a fıkrasının 1 nci cümlesi hakkındaki 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bir başka önergenizde de ayrı 
bir hükmün vaz'ını istemişsiniz.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunu 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bunu geri alıyorsunuz?.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İkisini 

geri alıyorum, üçüncüsü okunacak. 
BAŞKAN — Okunanı geri alıyorsunuz. 

önerge sahibinin beyanı üzerine önergesi geri 
verilmiştir. Diğerini takdim ediyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn 
121 - 2. a fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
önergesi tekrar okundu) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunun 
muameleye konmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Muameleye konmasını istiyor
sunuz. Peki. Önergeyi takdim ettim, Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katılı
yoruz, çünkü Hükümet teklifine daha yakın. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
katıldığını beyan ediyor. Değişiklik önergesini 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
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(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, önerge sahi
binin beyanı üzerine önerge geri verilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn, 

maddeye (d) fıkrası ilâvesi hakkındaki önerge
si tekrar okundu.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — önerge
mi geri ah yorum. 

BAŞKAN — önerge sahibinin beyanı üzeri
ne önerge geri verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımdan tekrar rica ede
ceğim, önerge veren bir arkadaşımız bütün fi
kirlerini bir önerge içinde cem etsin ona göre 
versin, okunsun, müdafaasını yapsın, hasıl olan 
eğilim üzerine komisyon esasen onu redakte ede
cektir. Rica ediyorum müzakerede kolaylık çe
keriz, bu şekilde çok sıkıntı çekiyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 50 nei madde 
üzerinde bir değişiklik önergesi dikkat nazara 
alınma kaydı içinde kabul edilmiş bulunmakta
dır, sayın Meclisçe. 

Komisyon olarak filhal katılıyor musunuz bu 
temayül karşısında? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Kılıç/m önergesi
ne değil mi efendim? 

BAŞKAN — Evet. 

GEÇ te l KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul edilmiş bulu
nan değişiklik önergesine filhal katıldığını be
yan ediyor. Bu şekil ile maddeyi değişik şeklin
de Yüce Meclisin oyuna sunuyorum, (b) fıkra
sının çıkması suretiyle. 

50 nci maddeyi değişik şekli ile oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 50 nci 
madde vukubulan değişik şekli ile kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — 0326 sayılı Kanunun 124 
ncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 124.. — 1. Müsaade istihsal etme
den jeolojik istikşaf yapanlar 500 liradan 1 000 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı
lır. 
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2. Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatna
mesi veya belge almaksızın jeolojik istikşaftan 
gayri petrol ameliyelerini yapanlar 5 000 lira
dan 25 000 liraya kadar ağır para cezası veya 
bir aydan altı aya kadar hapis «ezası veya her 
ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 51 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum, üzerinde söz isteyen sayın Okçu? 
Yok. Sayın Ülker buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bu 51 nci madde ile kanunun 124 neü 
maddesindeki cezalar değiştirilmektedir. Müsa
ade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapanlar 
500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılırlar.» denmektedir, 1 nci fıkra
da. Bu ceza konurken amaç maddesi gözönün-
de bulundurulmalıdır bir; ikincisi, bu işi yapan
ların böyle bilgisi az, yanlışlık yapabilecek tip
te vatandaşlar olmayıp hükmî şahıslar, büyük 
sermaye sahibi şirketler olduğu gözönünde bu
lundurulmalıdır. Onun yanında da bu cezanın 
etkili olması hesaplanmalıdır. Amaç maddesin
de Türk petrolünün verimli ve hızlı çıkarılması 
öngörüldüğüne göre bu amaç maddesine göre 
buradaki cezanın daha fazla olması lâzımgelir. 
500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılır. Kim? Müsaade istihsâl etme
den jeolojik istikşaf yapanlar. Bu hafif bir ce
zadır. Ben şu teklifle bulunuyorum. 500 lira
nın 5 000 liraya, 1 000 liranın da 10 000 liraya 
çıkarılmasını yani bu şekilde düzeltilmesini ve 
makul bir ceza haddine irca edilmesini arz ve 
teklif ediyorum. İltifat buyurursanız iyi bir şey 
yapmış olacağımızı zannediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Hüsamettin Ba-
§er. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri bu madde petrol 
arayıcılarının kaçak iş yapmalarını önlemek 
için bir tedbir olarak getirilmiştir. Yani dev
letten müsaade alsın, izin alsın, araştırma ve iş
letmeyi ona göre yapsın. Yalnız burada getiri
len cezalar hakikaten az, gülüne. Yalnız para 
cezası değil aynı zamanda hapis cezası da az. 
647 sayılı İnfaz Kanunu var, icabında bir ay ha
pis cezası verse 10 ar liradan veya. 20 şer lira
dan 600 lira para cezası ile mahkeme bu suçlu
ları kurtarabilir. Cezaların bir tesir icra etme
si, müesseriyet göstermesi için miktarlarının da 
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fazla olması lâzım. Çünkü burada arama yapan, 
ruhsatsız olarak, elbetteki büyük sermaye sa
hipleridir. Bunlar için 500 lira, 1 000 lira hiç
bir şey ifade etmez. Benim de evvelce verilmiş 
olan bir önergem vardır; buradaki 500'ün 
5 000'e, f 000 liranın da 10 000 lira ağır hapis 
cezasına çıkarılması, şeklinde. 

İkinci fıkrada «bir aydan altı aya kadar» di
yor. Arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatna
mesi almayan işletmeler için. 

Muhterem arkadaşlarım, bir aylık hapis hiç 
bir şey ifade etmez. 647 sayılı Kanuna göre 10 
ar lira para cezası verir hâkim meseleyi kapa
tabilir. Eğer bu müessir bir müeyyide olarak 
kabul edilmek isteniyorsa «6 aydan 12 aya kadar 
hapis cezası verir» şeklinde tâdilinde fayda var
dır. Aksi takdirde böyle kaldığında hiç bir ne
tice istihsal edilemez. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —; Başka söz isteyen olmadığına 
göre değişiklik önergelerini takdim ediyorum. 

Sayın Başer konuşmamız sırasında bir deği
şiklik önergesinden bahsettiniz, ne zaman verdi
niz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ev
velki gün verdim sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Başkanlığa böyle bir önerge şu 
ana kadar ulaşmamıştır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mad
de numarası yanlış girmiş olabilir, bu bakım
dan karışmış olabilir. 

BAŞKAN — Şu anda önergeniz Başkanlık
ta mevcut değil. Eğer mutlaka önerge vermek 
istiyorsanız lütfen acele yazıp gönderiniz. 

Önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Petrol Kanun tasarısının 51 nci maddesin
deki 124 neü maddenin 1 nci fıkrasındaki «500 
liranın 5 000 lira, 1 000 liranın da 10 000 lira» 
olarak değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
musunuz ? 

! GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
j MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz. 
j BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Hükümet? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Katılı
yoruz. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Değişiklik 
önergesi dikkat nazara alınmak kaydı içinde 
kabul edilmiştir. 

Başka değişiklik önertgesi yok. Olmadığına 
•göre komisyon olarak bu vuku Iralan eğilimi 
f ilhal foaibul edfyor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekli ile Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde değişik 
şekli ile kabul edilmiştir. 

Madde 52. — 6326 sayılı Kanunun 125 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 125. — 1. Bu kanıma göre. israf veya 
tehlikeli fiilleri yapanlara, .bu fiilleri tespit olu
nacak bir süre içinde durdurmaları için, Genel 
Müdürlük tarafından 'emir verilir. Bu sürenin 
sonunda israf veya tehlikeli fiil devam ederse, 
devam ettiği her ıgün için failleri 500 lira ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

2. Yukarda yazılı fillerden dolayı önemli 
ve tamiri kabil olmayan hir hasar meydana gel
mişse failleri (hakkında ıbir aydan altı aya ka
dar hapis cezası veya fiilen dievam ettiği her 
gün; için 1 000 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası veya Ibu cezalardan her ikisine 
(birden hükmolunur. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde sayın 
Hilmi Okçu buyurunuz. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar ben konunun hukukî yö
nünden söz almak ımeclburiyetinde kaldım. Bu
rada seribest teşebbüsün fevkalâde kârlı olduğu 
için (başarılı, ya da kamu kesiminin zararlı ol
duğu için başarısız olduğu iddiasıyla söz alma
dım. 

Bâzıları burada sosyalist ve sol eğilimi ra
hatlıkla söyleyebildiler. Biz de diyoruz ki, ya
pılar daima karmalık tasrih edilmelidir deriz. 
Aslında ıfoiz Ortaik Pazara da girdiğimize ve ser
mayenin akımlarını mütalâa ettiğimize göre, 
'bizim sistemimiz karma kapitalist -ekonomik 
«sistemdir, hunu müdafaa ediyoruz. 

[Burada hukuken üç .çeşit müeyyide belirtil
miştir. Bu müeyyidelerin işleme tarzı yönünden 
fikirlerimi arzetmek istiyorum. 

ı«iBu Kanuna \göre israf veya tehlikeli fiilleri 
yapanlara, ikazdan sonra 500 lira ağır para ce
zası verilir.» diyor madde. Yani 'bunlar önemli 
olmayacak veya tamiri ka.bil olacaklar içindir. 

Önce Ibu cezalardan meselâ diyelim ki, nor
mal olarak TCK'nun 59 ncu maddesini de bir 
tarafa hıraka.rak, tehlikeli ve israf... beş kuruş 
ta israftır, 5 000 lira da israftır. Önemli olmaya
bilir, 500 lira ağır para cezası verilir. Yani, 
yüz liralıkda israf olsa, 5 000 liralık da israf 
olsa aynı ceza verilecek. Burada bu cezalarda 
bir müterakkilik kurmakta fayda var, mütalâa
sını taşırım. 

İkinci noktai nazarım şudur : «Önemli ve 
tamiri kabil olmayan.» Bunu böyle demeyelim 
de, «önemli veya tamiri kabil olmayan...» diye
lim. Bunda fayda mülâhaza ederim. 

Bir de, «Bu cezaların her ikisine 'birden hük
molunur» tabiri var ki, bu müeyyidenin tatbik 
olunabileceği kanısı içinde değilim. Gerçi ceza
larda mükerrerlik hükmü vardır, daha az hir 
nispettir, mükerrir olanlar hakkında bu imadde 
tatbik edilebilirise, ilerde yaşayacak tatbikat 
yönünden, uygulama yönünden faydalı olur 
mütalâasıyllo Ibu fikrimi serdettim. Değişiklik 
önergesi de vermiyorum ama, komisyonun bun
ları takdir etme yetkisi vardır, kanaatini taşı
rım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hürmet ederim 
efendim. 

BAŞKAN i— Buyurun sayın Ülker. 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, bir evvelki maddede verdiğim izaha
tın aynını burada söylem ok istiyorum, aynı esas
lar carî. 

«Bu kanuna göre israf veya tehlikeli fiilleri 
yapanlara, hu fiilleri tespit olunacak hir süre 
içinde durdurmaları için, Genel Müdürlük ta
rafından 'emir verilir. Bu sürenin sonunda israf 
veya tehlikeli fiil .devam ederse, devam ettiği 
her gün için failleri 500 lira (eskiden 125 lira 
imiş, 1954 te) ağır para cezasıyla cezalandırı
lırlar» deniyor. 

Bu ıbir petrol şirketi için hiç bir mâna ifade 
etmez. Cezadır ama, çok cüzidir. Bunu da 
5 000 lira olarak teklif ediyorum. 

İkinci fıkrada; 
«Yukarıda yazılı fiillerden dolayı önemli ve 

tamiri kabil olmayan bir hasar meydana gel-
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misse...» deniyor. Yani ihtar edilmiş, şu olmuş, 
t>u olmuş, hasar meydana .gelmiş; «..Failleri 
hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
veya fiilin devam ettiği her gün için 1000 lira
dan aşağı olmamak üzere para cezası verilir...» 
Şimdi, petrol şirketi temsilcisinin, ceza hukuku 
bakımından sorumlusunun altı aya kadar hapis 
cezası, onun yanında da günde hin liradan az 
olmamak üzere para cezası. ıBu da hafiftir. Onun 
için onu da 5 000 lira diye teklif ediyorum. 
'Amaç maddesine uygun olur, eğer (bu türlü 
fiilleri önlemek istersek. 

Bunların yanlışlık yapmaları, vesairesi ihti
mali yüzbinde bir bile değildir; uzmanları var
dır, hukukççuları vardır, herşeyleri vardır. An
cak ibu fiilleri bile 'bile yapılır. Zaten hile bile 
yapılmamışsa, (kazaen yapılmışsa ceza vermek. 
imkânı da yoktur. Bu bakımdan arttırmak lâ
zımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iMadde aslında böyle basit ceza müeyyide-

leriyle geçiştirilecek nitelikte değildir. Dikkatle 
okunacak olursa bir Devlet alanında ya da şah
sa ait bir arazide bir arama esnasında eğer 
önemsiz ve tehlike teşkil etmeyen fhir hasar 
veya fiil olursa bunun için bir para cezası konu
yor. Fakat ikinci ıbentte dikkatinizi bilhassa 
çekmek istiyorum, tamiri kabil olmayan bir ha
sar meydana gelmişse bunu özel hükme bağlı
yorsunuz. Devlet ve hattâ şahıs için çok ağır bir 
hasar, telâfisi mümkün olmayacak nispette bir 
hasar meydana ıgelmiş olsa bile bunu son dere
ce hafif ibir müeyyide ile karşılıyorsunuz. Buna 
katılmak mümkün değil sayın milletvekilleri. 
•Çünkü, özel hüküm /getirdiğiniz zaman, özel ceza 
hükmü getirdiğiniz zaman otomatiknıan umumî 
hükümlerin vatandaşa veya Devlete tanımış 
olduğu hakları da önlemiş olursunuz. 

Milyonluk, milyarlık zarar olabilir, telâfisi 
mümkün olmayan bir hasar meydana gelebilir. 
Bunu sadece İbir aydan altı aya kadar hapis 
cezası gibi gerçekten çok az olan bir müeyyide 
ile /karşılamak ve hattâ hergün için bin lira
dan az olmasa bile, para cezası ile karşılamak 
(Devletin tazminat haklarını da önler. Çünkü 
arz ettiğim gibi, bu kanun özel ibir kanundur. 
Özel kanunla hükmedilecek olan bir tazmina

tın dışında, genel hükümlere dayanarak Devlet 
te vatandaş da tazminat dâvası (açtığı takdirde, 
mahkeme tereddüde düşebilir. 

Bu noktayı önemle ve özellikle gerek ko
misyonun, ıgerek Hükümetin dikkatine.de sun
mak istiyorum. 

Arkadaşlar şimdi gösterdiler, hu hüküm eski 
metinde de var. Fakat, o zaman millî yararlar, 
millî çıkarlar üzerinde pek hassasiyet gösteril
mediği için bu hüküm /böyle geçmiş; ama İbu ha
tada ısrar .etmek Devletin büyük çıkarlarını ve 
haklarını engelleyebilir. Öyle hapis cezasını ar
tırmakla, para cezasını artırmakla işin hukukî 
ye tazmini güçlüğünün çözümleneceği kanısında 
değilim. Buna bir formül bulunması zorunlu
dur. Arazisinde büyük hasar yapılan, telâfisi 
mümkün 'olmayacak ölçüde hasar yapılan dev
let zarara duçar olur ve bunu telâfi etmek müm
kün değildir. Bu maddeye dayanılliarak dâva 
açılır, hüküm verilir, fakat hunun dışında o ha
sarın tamamını tazminat limitleriyle hesaplamak 
suretiyle dâva -ettiğiniz zaman hu dâva. redde 
mahkûm olabilir. 

Devleti korumak için, devlet çıkarlarını ko
rumak için, onun yanında hasardan zarar göre
cek vatandaş haklarını korumak için istirham 
ediyorum, komisyonun dikkatini çekiyorum, bu 
madde üzerinde önemle durmak lâzımdır. Mad
deyi mutlaka geri almalarında yurt menfaati 
vardır. 'Tazminat hakları mahfuz tutulmalıdır. 
Hapis veya para cezalarını artırmakla bu mese
lenin çözümleneceği kanısında değilim. 

ISaygilar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Veril
miş bulunan 'değişiklik önergelerini takdim edl^ 
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol Kanun 'Tasarısının 52 nci maddesin

deki 125 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 500 li
ranın 5 O00 lira olarak değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Petrol Kanun Tasarısının 52 nci maddesin

deki 125 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 1 000 
liranın 5 000 lira olarak değiştirilmesini öne
ririni. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

- m^-
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BALKAN — Önergeleri teker teker yeniden 
«okutup Yüce Meclisin oyuna sunacağını. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

(BAŞKAN '— Komisyon ve Hükümet bu öner
geye 'katılmaktadırlar. Önergeyi Meclisin oyu
na sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. Dikkat nazara .alınma kay-
dıyle. 

Diğer önergeyi yeniden okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet ıbu öner

geye katılmaktadır. Değişiklik önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Dikkat nazara alınan bu önergelere Komis
yon filhaıl de katılmaktadır. Bu durumda mad
deyi değişik şekliyle Yüce 'Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edeneler... Etmeyenler... Madde 
değişik İra şekliyle kabul edilmiştir. 

53 neü maddeyi okutuyorum. 

Madde 58. — 6326 sayılı Kanunun 6987 sa
ydı Kanunla değiştirilmiş bulunan 132 nci mad
desinin 1, 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirâimiştir :• 

Madde 132. — 1. Petrol hakkı sahihi ıbu 
kanuna, nizamnameye, bunlara müstenit karar
namelere, «mirlere veya müsaade, arama ruh
satnamesi veya işletme ruhsatnamesi veya ıbelıge-
des yazılı şartlardan herhangibirine riayet -et
mediği takdirde Genel Müdürlük, kendisine 90 
*güıı zarfında bunlara riayeti aksi takdirde. ve
rilen müsaade, arama ruhsatnamesi veya işlet
me ruhsatnamesi veya 'belge ile ilgili ameliye
lerin 'geçici bir süre içinde dui'durulaibileceğini 
veya doğrudan doğğruya fesih müeyyidesinin 
uygulanacağını ihbar eder. Bu ihbara rağmen 90 
•(günlük sürenin bitiminde petrol hakkı sahi-
ıbinin (riayetsizliği devam ederse Genel Müdürlük 
ameliyeyi 90 'günden az ve '180 günden çok ol
mamak üzere geçici olarak durduraibilıeceği 'gibi 
müsaade, .anama ruhsatnamesi, işletme ruhsat
namesi veya belgenin doğrudan doğruya feshi 
için Bakana teklifte bulunabilir. 

3. Arama veya işletme ruhsatnamesi sahibi 
veya belge sahibi kanunun 13, 57, 58, 59, 67 
ve 85 nci maddelerinin hükümlerine riayet et
mediği takdirde, -hakkında geçici durdurma ted

birine başvurulmaksızın, 90 günlük süre veril
mek suretiyle doğrudan doğruya fesih müey
yidesi uygulanır. 

4. Fesih kararı Genel Müdürün teklifi üze
rine1 Bakan tarafından, geçici durdurma kararı 
ise Genel Müdür tarafından verilir. 

BAŞKAN — 53 neü madde üzerinde KÖZ is
teyen sayın üye'? Yok. 53 ncü 'maddeyi tasarı 
metninde yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 53 ncü madde 
aynen kalbul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 54. — 6558 ve 6987 sayılı kanunlarla 

değiştirilmiş bulunan 6326 sayılı Kanıma aşa
ğıdaki maddeler eklenmiştir: 

Ek Madde 1. — 6326 sayılı Petrol Kanunu 
İle ıbu kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
6558 ve 6987 sayılı kanunlarda; «İcra Vekilleri 
Heyeti», «Vekil», «Vekalet», «Petrol Dairesi» 
ve «Resiim» tâbirleri sırası iile «Bakanlar -Kurulu», 
«Bakan», «Bakanlık», «Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü» ve «Genel Müdür» olarak, 8 nci kıs
mın 1 nci bölüm baslığı «Personel Eğitimi» ve 
aynı kısmın 2 nci bölüm (başlığı «Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin yapacakları petrol ameliyeleri» 
olarak değiştirilmişlerdir. 

BAŞKAN — 54 neü maddenin ek 1 nci mad
desini okutmuş bulunuyorum. Ek 1 nci madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek Madde 2. — Bir belgeye dayanılarak 

petro - kimya tesisleri için 112 nci madde gere
ğince ithal edilen hammadde, yardımcı kimya
sal maddeler, işletme malzemeleri ve bünyesine 
giren diğer malzemelerle imal olunan petro -
kimyasal maddeler doğrudan doğruya veya 
petrol ameliyatı sayılmayan bir faaliyet yoluy-
le Türkiye dâhilinde kullanılmak veya satıl
mak üzere devredildiği takdirde 112 nci mad
denin 5 nci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 54 ncü maddeye merbut ek 
madde 2 üzerinde söz isteyen sayın üye!.. Yok. 
Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ek madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

54 ncü maddenin »ek 2 maddesi kabul edil
miş olduğuna göre çerçeve maddesi olarak bu 
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maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

55 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 55. — 6326 sayılı Kanunla bu kanu

nun ek ve tadillerinde aşağıda belirtilen mad
deler, fıkralar, bentler ve bölüm başlıkları kal
dırılmıştır : 

6326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 37 nci 
fıkrası, 16 nci maddesi, 21 nci maddesi, 6987 
sayılı Kanımla değiştirilmen 22 nci maddesi, 27 
nci maddenin 4 ncü fıkrası, 28 nci maddesi, 
29 neıı maddesi, 38 nci maddenin 1 nci fıkrası
nın (d), (f) ve (i) bentleri, 51 nei maddenin 
4 ncü fıkrası, 76 nci maddenin ikinci paragra
fı, 100 neü maddesi, 6558 sayılı Kanunla değiş
tirilen 101, 102, 103, 104, 105, 106 ve 107 nci 
maddeleri, 108 nci maddesi, 6987 sayılı Kanun
la değişik HP9 ve 110 ucu maddeleri, 6558 sayı
lı Kanunla değişik 111 nei maddesi, 117 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 121 nci maddenin 3 ncü 
ve 4 ncü fıkraları ile 6 nei kısımdaki, 1, 2, 3, 4, 
5 ve 6 nci bölüm başlıkları. 

BAŞKAN — Komisyon olarak geçmişte vü
cut bulan bâzı değişikliklerin bu maddede ini
kasını tam olarak buluyor musunuz? Daha ön
ce müzakereye tabi tutulup da çıkarılan fıkra
ları tadat ettiğine göre acaba bir değişik şekil 
var mı efendim? 

BAŞKAN — Tekrar tetkik ettirirsiniz, so
nunda bir değişiklik varsa İçtüzük ile en son 
oylamada verilen hakka istinaden İm değişikli
ği yapabiliriz. 

55 nci .maddeyi tasarı metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... 55 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

56 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 56. — 6326 sayılı Kanunla İm kanu

nun ek ve tadilleri olan kanunlara aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilen arama ruhsatnamele
rinin müddeti, verildiği tarihte yürürlükte bu
lunan hükümlere tabidir. Arama ruhsatnamesi
nin kısmen veya tamamen devri halinde de hü
küm böyledir. 

BAŞKAN — 56 nci maddeye merbut geçici 
mıadde 1 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Geçici madde l'i Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici mad
de 1 aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce kendi arama sahasında keşif 
yapan arayıcıya Petrol Kanununun 55 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası gereğince Petrol Dairesin
ce tanınmış olan müddet, kanun yürürlüğe gir
diği tarihte bu kanunla kabul olunan 3 yılı aş
mış olsa bile devam eder. 

BAŞKAN — 56 nci maddeye bağlı .geçici 
mıadde 2 üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Geçici madde 2 aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — İşbu kanunun yürürlü

ğe girmesinden önce kanunun 58 nci maddesi 
gereğince işlemeye 'başlamış bulunan müddetler, 
eski hükümlere tabi kılarlar. Şu kadar ki, sözü 
geçen müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanu
nun tâyin ettiği müddetlerden uzun ise bu ka-> 
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren yeni 
müddetin geçmesi ile müddet tamamlanmış 
olur. 

BAŞKAN — Geçici madde 3 üzerinde 'söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Geçici madde 3'ü Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge-, 
cici madde, 3 aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — İşbu .kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce verilen işletme ruhsatna
melerinin müddeti verildiği tarihte yürürlükte 
bulunan hükümlere tabidir. İşletmre ruhsatna
melerinin kısmen 'veya tamamen devri halinde 
de hüküııiı böyledir. 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Geçici madde 4'ü Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen! kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 5 yıl ve daha fazla nakledilmiş 
olan zararlar müteakip yıllara 'devredilemez. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Geçici madde 5'i Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul ledenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

* 
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Geçici Madde 6. — işbu kanunun 'yürürlü
ğe «girmesinden önce kanunun 68 nci maddesi 
gereğince, işletmeye başlamış bulunan müddet
ler eski hükümlere tabi kalırlar. Şu kadar ki, 
sözü geçen müddetlerin geri Ikalan kısmı yeni 
kanunun tayin ettiği müddetlerden uzun ise, bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yeni 
müddetlerin' geçmesi ile tamamlanmış olur. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili'?.. Yok. 

Geçici madde 6'yı Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce verilmiş olan belgelerde yazılı 
müddetler, verildikleri tarihte yürürlükte bu-, 
lunaıı hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili 1. Yok. 

Geçici madde 7'yi Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etai'ey enler...' 
Aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — 6558 ve 6987 sayılı ka
nunlarla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununun 
vergilendirme başlığını taşıyan 6 ncı kısmında 
yer alan hükümleri değiştiren ve kaldıran hü
kümler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden takvim yılı başında yürürlüğe girer. 
Bu kanunun yürürlüğünü takibeden takvim yılı 
başına kadar vergilendirme ile ilgili eski hü
kümlerin uygulanmasına devam «dilir. 

BAŞKAN — -Geçici madde 8 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Geçici madde 8'i Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 9. — Petrol Dairesi Reisliği 
ile 'Akaryakıtlar Dairesi Başkanlığında görevli 
personel herhangi bir kararname veya olur alın
masına lüzum kalmaksızın Petrol işleri Genel 
Müdürlüğü emrine; Petrol Dairesi Reisi Petrol 
İşlrei Genel Müdürlüğüne, Akaryakıtlar Dairesi 
Başkanı Petrol İşleri Genel Müdür Başyardım-
cılığma, Petrol Dairesi idarî ve Teknik Reis 
Muavinleri Genel Müdür yardımcılıklarına kaza
nılmış her türlü hakları saklı kalmak suretiyle 
tâyin edilmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Geçici madde 9 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili?.. 

Sayın Salâhattin Kılıç, buyurunuz efendim. 
SABAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Geçici madde 9 ile, bir kanunla tayin yapı

yoruz. Zannediyorumki bu tatbikat Meclisimiz-* 
de ilk defa olmaktadır. Biz Petrol Dairesi Rei
sini, Petrol işleri G«-nel Müdürü yapıyoruz, 
Akaryakıt' Dairesi Reisini Başyardımcı yapıyo
ruz. Petrol Dairesi idarî ve Teknik Reis Mua
vini arkadaşlarımızı da Petrol İşleri Genel Mü
dür yardımcılıklarına tayin ediyoruz. Geçici 
madde 9'un tedvin edilmiş şekliyle hali bu. 

Buradaki söyleyeceklerim anonimdir. Şahıs
lardan âridir. Ben bu arkadaşların bir kısmını 
tanırım, bir kısmını tanımam. O itibarla, şöyle 
bir durum hâsıl oluyor : Biz teşriî organ olarak 
icranın vazifesini yapıyoruz. Burada umum mü
dürü biz tayin ediyoruz. Esasen bu arkadaşla
rımızdan falanı umum müdür, falanı başyar
dımcı yapmayı icra istiyorsa hiç kanuna ihtiya
cı yok, yetkisi var. Yok, icra istemediği halde1 

biz bunları tayin ediyorsak, o defa da biz icra
nın yetkisine müdahale etmiş oluruz. Sonra bu 
arkadaşları o vazifeden almak lâzımgeldiği za
man kanun mu tedvin etmek lâzım? 

Maden Kanununda da aynı şekilde bir mad
de var idi. Hem de Hükümet tasarısı olarak var 
idi. Bir değişiklik teklif ettim. Aslında memu
run hakkı imükteseplerini korumak esastır 657 
sayılı Kanuna göre. Falan ya da filân makama 
tâyin, muayyen başka kanunlarla ve yetkileri o 
vâki olur. O itibarla, gıeçici madde 9'un teklif 
ettiğim değişik şekilde kabulüyle zannediyo
rum bu mesele rayına oturmuş olur.' 

Teklifime iltifat etmenizi rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Geçici mıadde 9 üzerinde söz 
isteyen başka sayın milletvekili 1. Yok. 

Değişiklik önergesini takdim ediyorum. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Petrol Reformu kanun tasarısına Geçici Ko

misyonca eklenen geçici 9 ncu maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Madde 9. — Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı Petrol Dairesi Reisliği ile, Akar
yakıt Dairesi Başkanlığı personelinin atanma
ları, müktesep hakları saklı kalmak üzere, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğin
ce Petrol işleri Genel Müdürlüğüne tahsis edi-

— 334 -~ 

29



M. Meclisi B : 31 29 . 12 . 1972 O : 2 

len kadrolara, bu kanun hükümleri gereğince 
yapılır. Bu işlemler bir ay içinde bitirilir. 
İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili 

Mustafa Fevzi Güngör Salâhattin Kılıç 
BAŞKAN — Komisyon, bu değişiklik öner

gesine katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Efendim bu, müessese 
olarak nazarı itibara alınmıştır. Şahısların tâyi
ni mevzuubahis değildir. Akaryakıt Dairesi, 
Petrol Dairesi ayrı ayrı daireler idi daha evvel, 
İkisi de Bakana bağlı idi, biri Bakana, biri Ba
kanlığa bağlı idi. O bakımdan Sayın Kılıç'm 
itiraz ettiği husus mevzuubahis değildir. Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bu
lunmak istiyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Yüce 
Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Verilmiş 'bulunan değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Değişiklik 
önergesi dikkat nazara alınmak kaydıyle kabul 
edilmiştir. 

Bu eğilim karşısında Komisyon, filhal ka
tılıyor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde geçici madde 9'u de
ğişik şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçici mad
de 9 değişik şekliyle kabul1 edilmiştir. 

Geçici Madde 10. — Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünde teşkili öngörülen Teftiş Kuruluna, 
öncelikle halen Akaryakıt Başkontrolörlüğü ve 
kontrolörlüğü kadrosunu işgal eden elemanlar 
bir ehliyet sınavından geçirilir ve kazananlar 
müfettiş olarak atanırlar. 

BAŞKAN —- Geçici madde 10 üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili 1. Yok. 

Geçici madde 10'u tasarı metninde yazılı şek
liyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 57. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, zannediyorum madde 56 çerçeve mad
de olarak oya kanmadı. Acaba bir eksiklik olur 
mu? 

BAŞKAN — Evet, bir sakınca olabilir. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz önce geçici 

madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu madde
leri kabul ettik. Bütün bu maddeleri kapsar ma
hiyette tasarıdaki kodifikasyonda 56 ncı mad
deyle irtibatlandırılmıştır, bu sebeple 56 ncı 
maddeyi kabul edilen geçici maddelerle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü bu şekliyle görüşülmüş ve 
Millet Meclisinde sabah saat 10,00'da başlayan 
çalışmalar, bir ufak ara verilmeyi takiben 
19,30'a kadar sürdürülmek suretiyle her gün 
devam etmiş ve bu her gün vücut bulan kesif 
çalışma neticesinde şu anda Petrol Reformu 
Kanununun tümü ve maddeleri görüşülmüş bu
lunmaktadır. 

Şimdi, tasarı metni, tümü itibariyle açık oy
lamaya sunulacaktır. Açık oylama sırasında, 
oyunu izhar yönünde lehte, aleyhte iiki anillet-
vekiline söz verebilmem mümkün. Aleyhte, grup 
adına, Demokratik Parti Grubu Sözcüsü alarak 
Sayın Özer Ölçmen söz istemiş, lehte Bayın Sa
di Binay şahsı adına söz istemiş. Bu sebeple, 
son konuşmaları takdim edeceğim. Onu takiben 
bu kanunun memlekete, millete hayırlı olması 
dileği içerisinde Yüce Mecliste milletvekilleri-. 
nin açık oyuna sunacağım. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
usulle ilgili bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Yerimden ifade edebilir miyim? 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Özer Ölç

men tasarının aleyhinde oy kullanacaklarından 
bahisle söz istemiş bulunuyorlar. (Saym Sadi 
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Binay da, lehinde oy kullanacaklarından bahis
le söz istemiş bulunuyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin aleyhte oy kul
lanmasının anlamı, Demokratik Partinin aleyh
te oy kullanması anlamından tamamen başka 
olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi adına 
(tamamen ayrı anlam taşıdığı için, Cumhuriyet 
Halk Partisi bakımından, oyunu kullanma ba
kımından) Cumhuriyet Halk Partisi grup söz
cüsüne de söz vermeniz iktiza ediyor. Çünkü, 
tamamen ayrı anlamdadır, zıt kanaatler vardır. 
Bu noktaya işaret etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Oral, aslında biz söz verir
ken vücut bulan teklifin; muhtevasına bakma
yız, mahiyetine bakarız. Mahiyetinde münde
miç olan husus aleyhte ise, gelen aleyhte (konuş
macı onun niçin! aleyhte olduğunu ifade eder. 
Biz, bir meselenin aleyhinde veya lehinde konu-
sşacak kişiye, «hangi bakımdan aleyhte» beyanı 
içerisinde söz veremeyiz. Usulen kalıplaşmış ol
duğu için başka türlü bir imikânmıız mevzuu 
bahis değil, İçtüzük te kısıtlamamış olsaydı, bir 
»lehte, bir aileyhte diye, zâtıâlinize de elbette usul 
hükümleri içerisinde mutlak söz verme imkânı
nı araştırırdım. 

Daha önce sayın ölçmen söz istemiş okluğu 
için, o bir 'kişilik hakkı-o iktisabetmiş oluyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizim bildiği
miz, hep lehindeydi. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Ülker, bir şey 
mi buyurdunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım, bizim dinlediklerimize göre lehte bulundu
lar gibi •••geldi bize. 

BAŞKAN — Ama bilmiyorum niçin aleyhte 
olacaklar1? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
İçtüzükle ilgili bir iki noktaya temas edeceğim, 
usulle ilgili. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Bunun dışında bir 
şey söyleyeceğimizi tahmin edemiyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Değerli arkadaş
larım, kullanacağımız oyun mahiyeti ile ilgili 
olarak sayın Başkan iki grup sözcüsüne söz ver
mektedir. Adalet Partisi grubu adına bir arka
daşımız tasarının lehinde (AP sıralarından «Şah
sı adına» sesleri).. 

BAŞKAN — Şahsı adınla. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şahsı adına, 
tasarının lehinde oy kullanacağının sebeplerini 
ifade edeceğini beyan etmiştir. Sebeplerini söy
leyeceğini ifade etmiştir. Demokratik Parti Gru
bu adına zammediyorum, sayın özer ölçımen de 
ret oyu verme nedenlerini ifade edeceklerini be
yan etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Reformu Ka
ntin' tasarısı Meclisimize geldiği anıdan itibaren, 
gerek Hükümetten geliş sebebiyle, mahiyetiyle, 
gerekse Komisyonda aldığı son biçimiyle reform 
niteliğinde olmadığını iddia eden ve bu konuda 
da görüşlerini açuk seçik belirten ve kırmızı 'oy 
vereceğini bütün görüşleriyle ifade eden Parlâ-
memtomuzdaki tek siyasî örgüt Cumhuriyet Halk 
Partisidir. Bütün diğer partiler kademe kade
me, Komisyon raporuna, Hükümet tasarısına 
uygun davranışta bulunmak suretiyle lehte tu
tum ve davranışlarını zabıtlara tescil ettinmiş 
bulunmaktadırlar. 

İçtüzüğüm anlamı :odur ki, bu tasarıya geliş 
şekliyle ve buradaki müzakerelerden sonraki 
şekliyle tam anlamıyla kırmızı oy verecek olan 
siyasî parti 'grubu adına söz verilmesi iktiza 
eder. O siyasî parti de, görüşmelerin başından 
bu âna kadar kırmızı oy venme nedenlerini ifa
de etmiş ve görüşlerini o istikamette belirtmiş 
olmasına göre, o partinin dışında, tamamen sa
ğa açık, tamamen yabancı şirketlerin Türkiye' 
de çalışmaları imkânını savunan.. 

BAŞKAN — Sayın Oral.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ..bir döviz ta

şıyan.. 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Orak. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ...Demokratik 

Parti sözcüsüne.. 
BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral.. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ..kırmızı oy ve

receğim adı altında söz vermenin İçtüzük hü
kümlerine uygun olmadığı kanısındayım. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN —• Aslında, bu vesile ile, söylemek 
istediğiniz bir çok şeyleri söylemiş bulunuyor
sunuz;. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını Yüce Mec
lisin ıttılaına tekrar ulaştırmak isterim ki, bu 
Meclisi idare eden kişiler her şeyden evvel 
İçtüzük hükümleriyle bağlıdır. Bu konuda İç
tüzük, bağlayıcı, kısıtlayıcı bir hüküm getirmiş
tir. önce, müsaade derseniz, İçtüzüğün madde-
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sini Yüce Meclise takdim edeceğim. Bu görüş
tüğümüz kanun, tümü itibariyle açık oylama
ya tabi bir kanundur ve kupalara oy atılırken 
ister grup adına oy kullanılsın bağlayıcı mahi
yette, ister milletvekilleri ayrı ayrı oy kullan
sın, üç oydan birisini kullanacaktır. Demokra
tik Parti Grubu adına aleyhte söz isteyen arka
daşımız da (sebebi ne olursa olsun, onu Başkan-
lılk iptida/en bilemez durumdadır) kırmızı oy 
kullanacağını işaret etmek üzere söz talebinde 
bulunmuştur. Daha önce söz istemiş olduğu ci
hetle Başkanlık elbette kendilerine söz verecek
tir. Zira İçtüzüğün 137 nei maddesi; «Reye 
müracaattan evvel mebuslar reylerinin gayet 
vecıiz bir surette esbabı mucibelerini kürsüden 
söylemek isterlerse, Beis lehte ve aleyhte yal
nız birer zata ruhsat verebilir» diyor. 

Ben şimdi, bu kanunun açık oylamasında 
ret oyu kullanacağını beyan eden Demokratik 
Parti sözcüsüne, sen bunun birazımda kırımızı, 
birazında, beyaz, birazında ret, birazında kabul 
'kullandın gibi bir gerekçe ile.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — O beyazdan da
ha beyaz oy vereceğini ifade etmiştir. 

BAŞKAN — Söz vermekten imtina ede
mem. Edemem. Edemeyeceğimi Sayın Hüdai 
Oral da bilmektedir ve bu hakkımı da, bu yet
kimi de kendisi gayet yakınen teslim edecektir. 

O bakımdan, şekille bağlı bir Başkan olarak, 
bir aleyhte, bir lehte söz vermeye mecburum. 
Bunun dışında İçtüzüğün kaidesini zorlamak 
imkânım da yoktur. 

Şimdi, Demokratik Parti Grubu adına ma
demki sözcü ret oyu kullanacağını beyan etmiş
tir, ondan istifade ederek, talepte bulunmuş
tur, o talebini yerine getirmeye mecburum. 

Buyurun Sayın özer ölçmen, Demokratik 
Parti Grubu adına. 

D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN 
(Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Demokratik Parti Grubu adma, Petrol Re
formu tasarısının tümü hakkında ret oyu vere
ceğimizi ifade etmek ve bunun gerekçelerini 
açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Bu reddimizin gerekçesi, pek tabiîdir ki, 
muhterem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rımızdan tamamen ayrılmaktadır. Bugün bir 

madde üzerindeki konuşmamda, kıymetli Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımızın kendi açı
larından çok güzel ve zekice bir taktik kullanarak 
kendi felsefelerine ve ideolojilerine yakın olan 
3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında olduğu gibi 
diğer... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizim felsefe
miz Atatürkçülüktür. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Ne Atatürkçülüğü? İstismarcısınız. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Ülker, 
buradan bu kürsüden rica etmiştim, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusunu lütfen partilerara-
sı polemiklere karıştırmayınız, partilerarası 
münakaşalara karıştırmayınız. O, bütün parti
lerin üzerindedir diye rica etmiştim. Bütün par
tilerin üzerindedir, hepimıizn, bu Meclisin hâ
misi, bânisidir Atatürk. Lütfen karıştırmayı
nız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hiç alâkası 
yok bunun. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (ıSakarya) — 
Atatünk'çü, sadece kendisi mi ? 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden mühadale 
etmeyiniz ve karşılıklı cevap vermeyelim. Rica 
ediyorum, çok rica 'ediyorum. Sayın Ülker ve 
Sayın önsal sizden rica ediyorum; bir arkada
şımız konuşuyor, lütfen dinleyelim. 

Sayın ölçmen,siz devam buyurun. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partili arkadaşlarımızın bu kullandıkları 
taktilk, politikman bir prosedürdür, geçerlidir, 
bir itiraz noktası yoktur. Nitekim muvaffak da 
olmaktadırlar. 3 ncü 5 Yıllıik Plânı bu çerçeve 
içinde, arzularına en yaikın olduğunu tahmin 
ettiğim bir şekilde geçirmişlerdir. 

Nitekim, 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
dır; Yüce Meclisçe kabul edilmiş olan, rafine
rilerin ve boru hatlarının Devletin eline geçme
sini öngören, emreden. Nitekim petrol ameli-
yeleniınin, arama ve işletmenin tek Devlet ku
ruluşunda toplanımasını öngören, 3 ncü 5 Yıllık 
Kalkınma Plânıdır. Nitekim Yüce Meclisçe ka
bul edilmiş bu kalkınma plânının doğurduğu 
netice sonucunda Hükümetin getirdiği tasarıda, 
Devlet teşekkülleri olarak «İktisadî Devlet Te
şekkülleri» tabiri geçtiği halele, komisyon bunu 
dahada fazla kamu tekeline uyacak şekilde tek 
bir kamu kuruluşunda, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığında toplamıştır. 
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işte bıı yüzden Demokratik Parti, millî ser
vetlerimizin, millî kaynaklarımızın en rantabl 
şekilde, millî menfaatlere en uygun şekilde çı
karılmasını arzu ettiği için, milletin en fazla 
bunlardan hisse almasını arzu ettiği için ve tek 
bir kamu kuruluşunda bu işlemin, bu ameliye
nin yeterince yerine gelemiyeceği endişesini ta
şıdığı için, bu kanunun bu şekilde çıkmasının 
karşı&ft-dadır. Çünkü bu kanun tasarısı bir pet
rol reformu kantin tasarısı olmamıştır; bugün
de bu kürsüden söylediğim gfbi, bir Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı tasarısı olmuştur. 
Bu bir reform tasarısı değildir, bir TPAO tasa
rısıdır. 

Bu arada tasarının tümü üzerindeki, baştaki 
müzakereler sırasında bir siyasî partimizi tem
sil eden kıymetli sözcü, burada, kamu tekeline 
karşı olduklarını, bu tasarının sol sloganların 
etkisiyle getirilmemesi gerektiğini, Ortak Pa
zara bu görüşle bü gidişle girmemize imkân ol
mayacağını ve not alabildiğim kadarıyle, «bu ta
sarı sol izler taşımaktadır. Hükümet cesur olma
lıdır, açık olmalıdır, Devletleştirme reform değil
dir, Devletin tek işveren olması mahsurludur. 
Bu takdirde demokrasiden bahsedilemez, Dev
letleştirmenin genişletilmesinin aleyhindeyiz, re
form fırtınası koparan sol basındır. Hem özel 
sektörü teşvik ediyoruz, deyip, hem bu sahadan, 
petrol sahasından çıkaramayız» gibi beyanlarda 
bulunmuş olan siyasî parti sözcümüz sayın Kı
lıç, şimdilik bu tasarıyı bu şekliyle, soruyorum 
kendileriîiden... 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bu soruyu sor
ma hakkınız yok. Siz yalnızca oyunuzun ren
gini ifade edeceksiniz, «Ben şu sebeplerde bu 
tasarıya kırmızı oy veriyorum» diyeceksiniz. Ri
ca ediyorum, hakkınız ancak bununla mahdut. 
Siz serbest konuşma yapmıyorsunuz, oyunuzun 
rengini işaret edici mahiyette konuşma yapıyor
sunuz. Çok rica ediyorum, lütfediniz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Oyunun rengini belli etmek için öyle konuşması 
gerekir. Aleyhte olduğunu, oyunun rengini, ya
ni nasıl izah edecek? Oyunu niye kırmızı ver
diğini söylemiyor, aleyhte konuşuyor. 

BAŞKAN — Oyunu niye kırmızı verdiğini 
söylüyor, aleyhte öyle konuşuyor. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Yani başka türlü nasıl oyunun rengini belli 
edecek"? 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Tasarı aley
hinde konuşyorum, Sayın Başkan, yanılmıyor
sam. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 

Oyunun rengini belli ederken yani konuşmasın 
mı? 

BAŞKAN — Sordum, demin de hükmümü 
söyledim, rica ediyorum arkadaşlarım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Eğer 
sormak icabediyorsa onu bizden sorması gere
kir. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, benim menfaa
tim, bu Meclisi en iyi şekilde idare etmektir. Si
zin menfaatiniz de bâzı fikirlerinizi gerçekleş
tirmek. Ama benim menfaatimi yıkarak, beni 
burada müşkül duruma sokarak o menfaatinize 
ulşmaymız, rica ediyorum. Ben de akıllı ada
mım... 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Biz, tasarı
nın tümü üzerindeki grup görüşümüzü Yüce 
Meclise arz ederken; «Bu tasarı, ana çizgileriyle 
petrol aramada, çıkarmada ve işlemede tek bir 
Devlet kuruluşu elinde tekelleştirmeği öngörü
yor.» demiş idik. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ka>mu teşeb
büsleri hariç. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının müstakbel faa
liyetleri hakkında birtakım endişelerimizin ol
duğunu, bu konuda-aydınlanır isek, şayet bu 
konuda Hükümet bizi aydınlatabilir ise, maddî 
ve manevî gücü bakımından bir aydınlığa ka
vuşur isek, biz de bu millî kuruluşumuzun des
teklenmesi yönünde istikamet alacağımızı belirt
miş idik; fakat 4 gün süren müzakereler sıra
sında, yeterli değil, hiçbir şekilde bir aydinlığa 
kavuşamadık, bilâkis petrol arama; çıkarma, 
rafinaj ve boru hatlarını tek bir kamu kurulu
şunda toplamak suretiyle, yerli millî kaynakla
rımızı daha da az istifade edilmek suretiyle, dış 
ticaret dengemizde daha fazla hampetrol ithal 
etmek mecburiyetinin doğması sebebiyle, dış ti
caret dengemizde daha büyük açıklar açılacağı 
endişesine kapıldık. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda elimizde 
bir döviz rezervi var; yurt dışında çalışan işçi-
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lerimizin emeği ıolan bu rezervin ne kadar eli
mizde kalacağı, Avrupa piyasalarında işçileri
mizin daha ne kadar zaman iş bulacakları meç
huldür. Günün birinde bir konjonktür değişik
liği, bu işçilerimizin oradan ayrılmaılarına ve 
bu güvendiğimiz- döviz rezervlerinin kaybolma
sına, erimesine sebebolacaktır. O zaman petro
lümüzü daha az çıkardığımız için, hampetrol it
hal etmek için daha fazla d-öviz harcamamız 
icabettiği zaman durum ne olacaktır? Bu, te
zekkür edilmemiştir. Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının tenik gücü hakkında Sayın 
Bakan hiçbir bilgi lütfetmediler, maalesef. 
Ekipman gücü hakkında, patenler hakkında, 
know - howlar hakkında hiçbir bilgi lütfedilme
di. Sadece malî portesi hakkında Türkiye Pet
rollerinin kendi hazırladığı bir rakam verildi. 
lleriki Hükümetlerin buna ne derece angaje ola
cakları, ne derece olamayacakları hakkında bir 
vuzuha varılmadı. 

Bütün bu hususlar, millî kaynaklarımızın 
milletin en fazla yararlanacağı bir biçimde de
ğerlendirilmesi görüşünde olan Demokratik Par
ti, Devlete taşıyabileceğinden daha fazla yük 
yüklenilmesmin karşısında olduğu sebebiyle ve 
bu tasarıda da bu emareler bariz bir şekilde gö
rüldüğü için bu tasarının karşısında olacaktır. 
Bütün bunları söylerken ümit ve temennimiz 
- bu kanun tasarısı kanun aşacağına göre, parti 
sözcülerinin tutumlarına göre netice onu göster
mektedir - inşallah ve inşallah Demokratik 
Partinin bu konuda yanılmış olmasıdır. En ha
kiki ve samimi temennimiz, inşallah biz yanıl
mış olalım. Çıkarılan kanunla hakikaten Türki
ye'nin millî kaynakları daha iyi işletilebilmiş 
olsun ve biz yanılmış olalım, bunu temenni ede
riz ; fakat bugünkü görüşümüz, bizim görüşümü
zün maalesef doğru olduğu noktasındadır. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

söz hakkımı Sayın İhsan Ataöv'e veriyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı İhsan Ataöv'e ve
riyorsunuz. 

Buyurunuz Sayın Ataöv; kanun tasarısının 
lehinde, oyunuzu izhar yönünde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Petrol Kanununa niçin müspet ıoy vereceği
mizi izah eden bir vesika bugünkü Dünya Gaze
tesinde Büyük Atatürk'ün el yazılariyle neşre
dilmiştir. Onu sizlere okuyacağım, kısacık. 

Büyük Atatürk diyor ki : 
«Fertlerin inkaşafına mâni olmamak, onla

rın her noktaî nazardan olduğu gibi, bilhassa 
iktisadî sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önün
de Devlet kendi faaliyetiyle bir mâni vücuda ge-' 
tirmemek, demokrasi prensiplerinin en mühim 
esasıdır.» Bu, Büyük Atatürk'ün devletçiliği, 
kendi el yazısıyle izahıdır. 

Şimdi huzurunuzda, bir siyasî parti : «Bu 
kanun çok devletçidir» tezini savundu, -«kırmızı 
oy vereceğiz» dedi, İkinci siyasî parti : «Bu 
kanun hiç Devletçi değildir, onun için kırmızı 
oy vereceğiz» dedi. 

Biz de diyoruz ki ; «Bu kanun, bir tarafın 
çok Devletçi, öbür tarafın hiç Devletçi değil 
demesi karşısında, Atatürk'ün çizdiği yolda bir 
kanun olduğu için beyaz oy vereceğiz.» 

»Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
müsaade ederseniz bu kanunun yapılacask açık 
oylamasını, oy kupasını sıralar arasında dolaş
tırmak suretiyle icra edeceğiz. Muvafık mı 
efendim («Muvafık» sesleri) 

Muvafık. İki koldan oy kupalarını dolaştırı
nız. 

Gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

2. — Çorum Millivekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli 3Iilletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay tmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/70) (S. Saıjısı : 763) 

BAŞKAN — İçtüzük teklifi şu ana kadar 
maalesef henüz gelmedi. Bunu geçiyoruz. 

3. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi thsan Topaloglu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirtmesi, aym kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re-
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formu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sa
yısı : 773) 

BAŞKAN — Madencilik kanun tasarısının 
komisyona giden maddeleri de gelmedi, onu da 
görüşemiyoruz. 

4. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Bâzı maddeleri yönünden ko
misyondan istenmişti, Komisyondan henüz gele
medi. 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi, hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 7 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) 

BAŞKAN —• Bu teklifin bâzı maddeleri ko
misyonca geri alınmıştı, henüz komisyon hazır
lığını ikmal edip göndermediği için bu maddeyi 
de görüşemiyoruz. 

6". — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Ay gün ile İzmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se-
silen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı :743) 

BAŞKAN — 506 sayılı Kanunun tadili ile 
ilgili tasarının bâzı maddeleri Komisyonca geri 
alınmıştı. Henüz Komisyon hazırlığını ikmal 
edip, kanun Başkanlığa gelmedi. 

7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada-

I sının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
I madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum

huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 

[ konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — 6831 sayılı Orman Kanunu de
ğişikliğini, ilgili Bakan şu anda bulunmadığm-

I dan görüşemiyoruz. 
I 8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
I ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
I üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim-
I lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 .. 1929 ta

rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
I Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Komis-
I yonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 245'e 

1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyonun hazır olmaması 
I şu anda burada bulunmaması nedeniyle bu tek-
I lifi de görüşemiyoruz. 

9. — 7116 saydı İmar ve İskân Bakanlığı 
I Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
I madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 

ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684 ve 684'e 1 nci ek) 

BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet hazır 
değil, şu anda Mecliste yok, bu sebeple bu tasa-

I rıyı da görüşemiyoruz. 

I Muhterem arkadaşlarım ; uzun müddetten be
ri devam etmiş olan müzakereler sonucunda, 
sabah saat 10,00'dan başlayıp 19,30'a kadar de
vam eden müzakereler sonunda Petrol Reformu 
kanun tasarısının bütün maddeleri ve tümü gö
rüşülmüş ve açık oylamaya sunulmuş bulun
maktadır. Açık oylama muamelesi sona ermek-

I tedir. 

Daha önce görüşülecek konular 24 saat ön-
1 ceden itibaren siyasî parti gruplarına bildiri!-
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mektedir ve siyasî parti grupları ona göre söz
cülerini hazırlamaktadırlar. 

O sebeple; şu anda bu lâzimeyo riayet et
meksizin bir diğer kanunu almam usulen müm
kün değil. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Grup başkanlarının Genel Kurul çalış
malarına 3 Ocak 1973 İarihine kadar ara veril
mesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığa verilmiş bir 
önerge var, müşterek parti yetkilileri tarafından 
tanzim edilmiş; takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Ocak 1973 Pazartesi günü Yılbaşı Tatili'-

ne rastladığımdan Geneıl Kurul çalışmalarına 
3 . 1 . 1973 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar 
ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grup Başkan vekil i 

İzmir» 
Ali Naili Erdem 

D. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvelkili 

Sakarya 
Mustafa Vedat Önsal 

Grup Başkanvekili 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 
M. G. P. Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Adana 

Turgut Topaloğılu 
C. P. Millet Meclisi 
Grup Bask anvekili 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

BAŞKAN — Önergeyi 
yorum. 

takdim etmiş bulunu-

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenıler... Kabul edil
miştir. 

Bu şekliyle, Petrol Reformu Kanun tasarısı
nın' müzakeresini ikmâl eden Meclisimiz, 3 Ooak 
1973 Çarşamba 'günü saat 15.00'de toplanacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Petrol Reformu Kanun tasarısının (S. Sayı
sı 777'de kayıtlı) yapılan açık oylamasında 58 
milletvekilli oyunu kullanımı», 42 kabul, 15 ret, 
1 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı, gelecek birleşim Yüce Meclisin tekrar 
açık oyuna sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; kabul edilen öner
ge muvacehesinde, gündemde şu anda görüşü
lecek başka bir konu bulunmadığı cihetle, bü
tün milletvekili arkadaşlarıma yeni yıkla mut
luluklar ve sağlıkılar dileğimle birlikte, Millet 
Meclisi Birleşimini, 3 Ocak 1973 Çarşamba günü 
saat 15.00 de toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Hepinize iyi yıllar dilerim. 

Kapanma saati : 17.00 
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Betrtol Morfini -Kanun taJsa vıerfllien <oytan Sonucu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 

ADIYAMAN 
M. Zeüri Adıyaman 

AFYON KARAHlSAR 

Şevki Güler 
Ali insanı Ulubahşi 
Kâzım UysaH 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdamğlu 
Mevlüt Yılmaz 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Sezai Orkıınt 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Hıza Güllüoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : . 08 

Kabul edenler : 42 
Reddedenler : 15 
Çekinse i'ler : 1 

Oya katılmayanlar : 380 
Açık üyelikler : 12 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BURSA 

Barlas Küntay 
Kasım önadım 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanıettdn Asufcay 
Nihad Kürşad 

KARS 
Kemal Kaya 

edenler] 
KASTAMONU 

Orhan Demiz 
Sabri Keökin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. ŞeMket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

[Reddedenler] 
Reşit Üliker 

KARS 
Kemal Güven 

KONYA 
Özer ölçonen 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SlNOP 
Tevfik Fikret övet 

[Çekinser] 
AMASYA 

Kâzım Ulusoy 

[Oya katılmayanlar] 

Meüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Oavit Oral 

Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 

(Çoğunluk yoktur.) 

MUŞ 
Kasım Eznre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıraıtüıoğlu 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı' 

SÎNOP 
Hilmi Biçer 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
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Şevket Yılmaz 
ADIYAMAN 

Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasıan Dinç er 
Baımidi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 

Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
Osman Soğukpınar 
H Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çil oğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemaıl Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgöhan 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıöğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak '* ' 
Kemal Demir (B.) 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Saclrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALB 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazı'cıoğlu 

"ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tom'bus 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman (iB.) 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz •-
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğhıı 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t A.) 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naip oğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Oikyayuz 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derin<jay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Eılmıalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
llharmi] Sancar 
Akgür» SiMvrili 
îsımail Halkkı Telkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turguil Topal oğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

tZMtB 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaflfer Fazlı Anne, 
Şeref Baikşık 
M. Hulûs! Çakır 
Münir- Daldal 
Ali Nadld Erdeni 
ihsan Gürsan 

Ooışkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şirıasi Osma 
Kemal Önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüın 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

- Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
FeyzuTlah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehlbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdag 
Necmettin Erlbaikan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğrtı 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 

Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
Mesut Erez (B.) 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismail Hakkı Şengüler 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümü§pala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Âbdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akça! (B.) 
Hasan Baari Albayrak. 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
il yas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
( t Â.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

STVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 
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Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya öndeı 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Reşit Önder 

Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Bdrincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner (B.) 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Oevhetri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçııli 
TT 1 1 • TUT İ M 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adıl Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
N&vş&hir 

Yekûn 

> 

1 
J 
2 
1 

— 
12 

Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(M.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğhı 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Bülenıt Ecevit 
Ahmet Güner 
Dahil Karakıaş 
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Millet Meclisi 

31 NCt 

29 . 12 . 

Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmeik maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çoculdar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın. 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — îçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya-

BİRLEŞÎM 

1972 Cuma 

: 10,00 

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden* incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 
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mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) * 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili ilhan Açıkahn'ın, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'in, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

'.İD. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı-
nm karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme miri takasının tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memdııh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'rmn, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilımi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğiilmasmdeki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi ec1"!il
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına daıi>* önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasalın 
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88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dadr önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanıu 88 
nci maddesi uyarınca bir genel gülüşme açıl
masına dair önergesıi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 noi maddesi ma-

. nnca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 neı madutsi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi ecin-
nıek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına H;,ir 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
vo alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.ta
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması aul-
nrasına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişillen hareketlerin kimleı tara/m-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 noi mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barba-ros Turgut Boztepe'nin. Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anay^a-
ııııı 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesıi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmas:yle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair ön er j. esi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'i-.tk 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına O.ıir 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tts-
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 
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42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi (10/47 > 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde1 iş
letilmesinde ve değerlendirillmesıini sağlamak 
içjin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımge-len 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mı-dis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaç!a-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.'er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması atıl
masına dailr önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu teî-pit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öı er-
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbhleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanm 88 nei maddesji uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına'dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmıesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk»ün, 
îstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önetrmgesi (10/68) 

61. —• Samsun Miületvekiüi Kâmran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açdmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde rer 
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu 'konusunda bilgi edinmıek maksa-
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair Önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekilli İbrahim üztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) : • ' '• 

73. — Konya Millet vekilli Ö/er ülçnıen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
Önergesi. (10/71) 

74. — İçel-Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman 'Milletvelkili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Ornan Okay'rn, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

-70. __ Maraş Milletvekili İbrahim üztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası" ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. _ Gaziantep Milletvekilli Şitmsi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaları n'kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. —- İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesial 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 8,8 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

Sİ. — İçel » 1 et vekilli Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin- kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin Önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 
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86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrası zoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Millet vekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyaeolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemali Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ııin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yilımaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığım tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural üle 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genci görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın i iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beşlenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 
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101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkan vekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beşlenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-
mıasının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer 'Er-
ten'in, 'kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 ncd 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığım tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi, (10/109) 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesdıieri tespit etmek amacıyle Ana

yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan . Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş-
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp . düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair A.da-
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 
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11. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunanı 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye .Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — I\onya Milletvekili Vefa Tamr'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıknaz'ın, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topal oğlu'n un, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğİu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
cının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/8.1) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibcyoğlu'nun, Kastamonu Abdnrrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
mm, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemah Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlıvnun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 

zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. - - Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk-
iğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
.klcmııesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'uı, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(C/İ)S) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamanıcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden, korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'mın, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatnlan, gc-
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eekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair imar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (B/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
nıın, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanmdau 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ııı; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (fi/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/11.1) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. -r- Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta. dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili' Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-

arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî- Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'mn, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
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tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri îmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun (Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan Heri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 

I çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
ı*>nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vur5unun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu*van 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) , 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlenindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika-
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smda çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1960 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba

kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Üix,.er'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydant gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara clair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara clair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
•ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve So&yal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 
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99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (G/190) 

100. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlumıın, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediıliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekilli Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili üzer Ölçmeıı'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yasa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dalı Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu

nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Ararın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakrnak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden-
meşinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım. 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dâir Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 
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120. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili. Hilmi işgüzar'ın, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'ıııın, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilımi lşgüzar'm, 
Sinop illi Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mıililî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili İlyas Kılıç'in Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözılü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'ın, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idajm cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlanna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
tnan'ın, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair. İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi lşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (ö^SO") 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 
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143. — İstanbul Milletvekili Tekin Brer'in, 
Türk Basın Birliği Eesmî İlânlar Şirketinin tas
fiye durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/237) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

146. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 

' İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/596; 
C. iSenatosu: 1/74) (M. Meclisi ıS. -Sayısı : 529, 
529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 7 . 4 .1972, 
19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının,. 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 ffici maddelerinin değiştiril

mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (ıS. Sayısı : 245 ve 245'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

5. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15.5 .1972) 

6. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Uygun ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

X 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle-
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rini Kalkmdııma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
münün kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

9. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Klir-
şad'm ve M<araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
G. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 
2/163; C. Senatosu : 2/12) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye 2 nci ek, 
192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek C. Senatosu 
S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 
15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 
21 .12 .1972) 

10. — Çorum Milletvekili Abdıırrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari
hi : 29 , 11 . 1972) 

X 11. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu 
ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sa
ydı Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, C. Senatosu Çanakkale Üyesi Zi
ya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Re
formu kamın teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi: 19 . 12 .1972) 

X 12. •— Petrol Reformu kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşı
nın, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin dc-

| ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, C. Senatosu Giresun Üyesi İhsan To
paloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kal
dırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri 
A. O. na devri ve bu ortaklıkça kurulacak da
ğıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı 
Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 
6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi 
hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama sa-

[ tış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepo-
larm Devletleştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon 
raporu (1/656, 2/35, 2/631, 2/632, 2/635) (S. 
Sayısı : 777) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-

lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
Iu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 1 O/Gj (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5; (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 

! tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
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- 18 -
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teşki
lâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci <ek ve 2'ye 2 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 12 . 1969, 16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

8. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) (Millet. Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu iS. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

9. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifi, ve î<pşleji 
ve Plan Ikomisyonları raporları (2/26.9) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e İ n c i ek) (Dağıtma »tarihle* 
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

10. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca ' sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savurana Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372*ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

11. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrare 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve* İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 

-(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12.7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

12. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : l /Tl ) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .. 1972F, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

13. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 
nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/163; C. Senatosu: 1/98) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci ek ve 
687'ye 2 nci ek; 'C. Senatosu S. Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

14. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
talihleri : 2.7.1971, 29.12,1971 ve 21.12.1972) 
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— m — 
1&—CLâoıa£Qftc.Q&naiLtaf! Üyesi Salih Tan-

ymgmosy 13 Mar t 1323 t ad id l Udarai Tlmumiyei 
¥M$a& E^ı^B3aaan 11& ve 136 ncı maMeleri-
mn değjştirikaesi ve bit kanıma bir madde ek
lenmesi hakkımda kanuni teklifli ve İçişleıi Ko-
asâsyoım raporm (2/201) (& Sayısı :. 432 ve 
492'ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
w 2 & . i a .13720 

1& — GL Senatesa». Gaziantep Üyesi Salih 
T^asıpeıalmin^ ü Nisan 19â0J ta-rür ve 1580 sayılı 
İBaiöâ^ıe Kanununun; 62î ve 77 mâ madüeîeıriııin 
^ğişMciimesi bakkmdaî kaıran teklifi ve İçişleri 
ılkasaspanıı mşmm f2/202)< (&. Sayısı. : 433 ve 
4Q3/« 1 nei<&) ( B a i t t a a taaslleri : 16 . 2 . 1912 
ve 2 1 . 12... 1972) 

J3 . — îçel MHletreMa €eM. Kargılı 'nın,. 403 
aa^fij TÜI$G ^atansdaşlığı, Eanturantm 25 nci 
m^idesâaiiB (b) fıkrasına Mr bent eklenmesi 
îbsklhııdk kamın, teklifi ve Dışişleri; Adalet ve 
%işteüfe kam&yaıdan mperfarii (2/532), (S. Sa
yısı : 6fi8 ve 6â®% L mel ek) (dağıtma tarihle
r i : 25 . 6b. 1972 w 2 1 . 12?. 1372) 

X W- — Millet' Meeîisi idare Âmirlerinin, 
197^ yıifr Bütçe Kammım'a bağlı (A/ l ) işaretli 
©etveüe d e l i k l i k yapılması hakkında kanun 
teM*îfl> w Bütçe Karma Komisyonu r&p©ruııa da
rı, O: Senatosu v e B ü t ç e KarmaEomıısyonu Baş
kanlıkları tezkereleri^ M. Meclisi : 2/758; G. 
(Senatosu : 2/34) (M. Meclîsi S; Sayısı :. 775; a 
Senatosu iSi Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1372) 

X' 19. — M Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kamıırtma bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de" -değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe* Karma Komisyonu raporuna dair C. 
ıSenatosu ve Bütçe Karma» Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri- (M. Meclisi : 2/757; C. Sena
tosu : 2/36) (Mî Meclisi S. Sayısı : 776; C. Se
natosu- ıS. ıSayısı : 159*) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1972) 

V 
mı DSFA ®m®Ş^LE^EK IŞLER 

A - mmm ®m&şM®m YAPILACAK 

B -mmmm om^şmmm YAPILACAE 
İŞLER 

X 1, — Bursa? B&lletvekill Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka-
rauEttouj* bazı» maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı\ aıadd^lfirine fıkralar eklenmesine dair ka

nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Soaaji 
ve Plan kcoafeysnlaraıdan secjPert 3fer üyeden 

I kurulur 6 numaralı: Geçici Komisyon rapo«m 
: (2/15) (& Sayısı' :: 136/ya 1 nci' ek) (Bmaci Da* 

ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1379; ikinci dağıtma ta> 
| rihi : m . 3 . 1971) 

X 2; — Manisa Milletvekili Mustafa, ûfe ve 
: 39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünJjeEmiı»ta* 

ban fiyatlarının saptanması: ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Takan 

; fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma^ Gümrük 
ve Tekel, KSy İşleri, Sanayi ve Ticaret,. Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ham korniş» 
yonlarından 2'ş/er üyeden kurulu* 48 No. h t Ge* 
çiei Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Ssyi*-
sı : 4M) (Dağıtma tarihi : 18 . 9» .. 1371) 

X 3 .—Ankara Milletvekili GeHgizhanYcnrE-
maz:ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adi ile hin i l kurulma^ 
sı haklanda kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kuruta 
5^No.lu-Geçici Komisyon raporu: (2/561). (MİL-
İ€t MccMsi Sı Sayısı : 423 ve 429»a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1̂ 72̂ ) 

X 4. — Niğde Milletvekili. Mevlıii Geak-
çıoğln ile Avni Kavurmacıoğltt^nun, Niğde, ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) &&l ile 
yeniden bir i ! ve dört ilçe kurulması halckın-
da kanun tekKfi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No*.lu 
Komisyon: rapora (2/573) (S; Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Salnp 
Siçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEY AK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan: komisyonlarından 3*er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (î/5821, 2/501) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 6. — Millî" Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Grman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3^er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Kot 
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da> 
ğıtnra tarihi : 2$ . &. 1972) 

X 7. — Sosyal EEizmetler Kurumu kanun ta
sarısı: ile Cumhuriyet Senatosu. Kastamonu, üye-
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si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 61)2) (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 .1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deli veli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Ilamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım- Önadım, İstanbul Milaltvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, .2/436, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlıı 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övct'in, 523" 
sayılı Belediye Gelirleri . Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyon! arından 5-'er üyeden kurulu 53 No. hı 
Geçici Komisyon raporu (1/500. 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi-: 11 . 7 . 1972) 

X 11. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 4S nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştiril meşine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
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ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

13. •—• Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril^ 
meşine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 

14. „ 14 . 7 . 19G5 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları -Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarisı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci-ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 1 2 . 1972) 

15. — Nevşehir Milletvekili 'Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 . 1971 
ve 1 . 1 2 . 1972) : 

1-0. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143)..:.:{ S. 
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Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri -: 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17.-— 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kamun tasarısı ve İmar 
ve-İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı 684 ve 684'e 1 nci e(k) (Dağıtma ta
rihleri •:• -25 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri, "hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : 670 ve ;670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . ö . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 19. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve !677'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . 5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 20. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 078, 678'e 1 nci ek ve 
678'c 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

21. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kamın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . :6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

22. — Atatürk Akademesi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 ncd ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972 

X 23. — Milletlerarası Atom Enerjisi Agan-
smın ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun 'bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci -ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12.1972) 

24. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci 'maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Kom^jseaju" raporu. (1/68?) £8L *§ayısı : 751 ve 

751'el nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 25. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

26. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27?de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 .1947 
doğumlu Mehmet Özean'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

27. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

28. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

29. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı: 694 ve 694'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

30. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29-. 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 31. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
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numaralı Geçki Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

32. —- Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanot-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 19G1 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 1 2 . 1971) I 

33. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 

(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

34. — Mehmetoğİu Eliften doğma, 1933 do
ğumlu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdüllkadir Şener hakkında 
özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (S. Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nei 
«k) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) 

X 3 5 . — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
'Sayısı : 774) ((Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

36. — İsmıailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) ('S. iSa-
yısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) 

jMillet M.c'M 31 n.i Brleş'm) 
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