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İÇİNDEKİLER 

I - Geçen tutanak özeti 

II - Gelen kâğıtlar 645:646 

III - Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşlar* 646 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Millî Eğitim Başkanlığınca yayınla
nan bir genelge hakkında gündem dışı de
meci 646 :647 

2. — Kars Milletvekili Turgut Ar taç.' 
m, Kars Et Kombinasının tutumu ile mez
kûr kombinada çalışan işçilerin ücretleri 
konusunda gündem dışı demeci 647:648 

3. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in, 
Orman Bakanlığı ile ilgili olarak bir gaze
tede çukan yazı konusunda gündem dışı de
meci ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın 
cevabı 648:649 

IV - Görüşülen İşler 649 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bir ek madde eklenmesinle dair kanun 
tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan Ata-

Sayfa 
öv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair 

i kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Ga-
' ziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşı

nın, 6831 sayılı Orman Kanununun 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 
Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile Or
man Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri 
kurulması hakkında kanun teklifi Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 
3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 

" 2/515 (S. Sayısı : 584, 695 ve &95'e 1 nci 
ek) 649:650 

2. — Madencilik Reformu kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üye
si. İhsan Topaloğru ve 36 arkadaşının, Ma
den İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değ%tirilme-
s-i aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye-

Sayfa 
645 
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Sayfa 
si Zıya, Termen ve 22 arkadaşının, Maden
cilik Reformu kanun teklifleri ve Enerji 
ve, Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 
2/640, 2/657) (S. Sayısı : 773) 650:689 

V. — Sorulaır vıe cevaplar 690 

A) Yazût sorular ve cevaplan 690 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Emekli Sandığı ile Sosyal. Sigortalardan 
emekli aylığı allan T. B. M. M. üyelerine 
dair soru önergesi ve Çalışma Baklanı ıAli 
Rıza Uzuner ile Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzi'noğlu'nun yazılı cevapları (7/1215) 690:696 

2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Petrol Ofisi Genel Müdürünün 
görevinden alınışının nedenlerine dair so
ru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nuri Kodamanıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1254) 696:701 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan personel hakkında açı
dan adlî ve idarî takibatların miktarına 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas 
Karaöz'ün yazılı ceVabı (7/1320) 701 

4. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Tarsus İdmanyurdu Gençlik ve Spor Ku
lübünün deplasman maçlarında uğradığı 
haksızlıklara dair soru önergesi ve Genç
lik ve Spor Bakanı Adnan Karakücük'ün 
yazılı cevabı (7/133J) 701:703 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
kamu tüzıel kişiliklerinde çalışan teknik 
persomefle yan ödeme verilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1333) 704 

6. — Ankara Milletvekili ösiman So-
ğufcpmar'm, televizyon alıcılarının mik
tarı ile bu alıcıların vergi dışı bırakılma
larının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergemi ve Başbakan Ferid Melen'in 
yazılı cevabı (7/1336) 704:706 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Adana Toprakşu örgütünde çalışan 'bir mü-
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Sayfa 
hendisin durumuna dair soru önergesi vo 
Köy İşleri Bakanı Necini Sönmez'in yazı
lı cenabı (7/1340) 707 

8. — İçel Milletvekili Çetiiıı Yılmaz'm, 
Devlet personeline verilen disiplin cezala
rının affının düşünülüp • düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Adalet Bakam Fehmi Alpaslan'ın yazılı 
cevabı (7/1342) 707:708 

9. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm, Topraksu örgütünün Tanım 
Bakanlığına bağlanması konusuna dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Kara-
öz'ün 'yazılı cevabı (7/1346) 708:710 

10. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'ııan, Dicle, Palu, Ergani arasın
da yapımı devanı eden yolun ne safhada 
olduğuna dair soru önergesi ve Köy İşle
ri Bakanı Necmi Sönımez'in yazılı cevabı 
(7/1348) 710:711 

11. — İstanbul Milletvekili Necdet 
Uğur'un, İstanbul'da Hazine, Vakıf ve Be
lediye arsaları üzerimde yapılan yolsuz
luklara dair soru önergesi ve Başbakan 
adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Te
ker in yazılı cevabı (7/1349) 711:714 

12. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ım, 
yabancı ülkelerde çalışan! Türk işçilerinin 
ilk, orta ve lise öğretim çağında 'bulunan! 
çocuklarına dair soru önergesi ve Çalış
ma Bakanı Ali Rıza Uzuner ile Millî Eği
tim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ce
vapları (7/1352) 714:715 

13. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan' 
m, Sümerbank satış mağazalarında çalı
şan personelin çalışma durumuna dair so
ru önergesi ve Sanayi ve Tekn'oloji Baka
nı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1354) 715:716 

J4. — Uşak Milletvekili Âdil Turan' 
m, Türkiye'de avcılığın beş sene yasak
lanmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sioru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas 
Karaöz'ün yazılı cevabı (7/1355) 716:718 

15. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş Orman Başmüdürlüğüne 
bağlı orman içi köylerde yaşayan yurttaş
ların köylü pazar satış hakkının yükseltil-



M. Meclisi B : 48 1 . 2 . 1973 O : 1 

Sayfa 
meşine dair soru önergesi ve Orman Ba
kanı Selâhattin İnal'in yazılı cevabı. 
(7/1357) 718:719 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Elbistan - Afşin demiryolunun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru (önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı. (7/1358) 719: 

720 
17. — Maraş MillejtveMli İbrahim Öz-

türk'ün, Maraş il merkezinde anılması ka
rarlaştırılan (onman (muhafaza okuluna 
dair yazılı soru 'önergesi ve Orman Baka
nı Selâhattin inal'm yazılı cevabı. (7/1359) 720: 

721 
18. — Ganakfcale Milletvekilli Mustafa 

ıÇabkoğlu'nun lörman ürünlerinin tahsisi 

Sayfa 
halkkında soru önergesi ve Orman Baka
nı Selâhattin înal'ın yazılı cevabı (7/1360) 721 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nm, 'Türkiye'de bir spor lakad emişi 
kurulmasına dair soru önergesi ve Genç-
lıiık ve ISpor Bakanı Adnan Karaküçük'ün 
yazılı cevabı. (7/1362) 721:724 

20. — Mardin Milletvekili Esat Ke- ' 
-mal Aybar'm, Mardin Milletvekili Alb-
dürrahim Türk hakkında soru önergesi 
ve 'Millî (Savunma Bakanı Mehmet İZimen'-
in yazılı cevabı. (7/1367) 724:725 

-•'21. — Sinop Milletvekili 'Hilmi İşgü-
zar'm PİTT mensuplarına yan ödeme ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Rıfkı Danışman'm yazılı cevabı. (7/1368) 726 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Milletvekili Enver Akova, Almanya-' 
da çalışan işçi vatandaşlarımız; 

•Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakçıoğlu, Niğ
de ilçelerinin sulama sorunları; 

Amasya (Milletvekili Salih Ayıgün, geri 'kal
mış illerin tespiti ve bu konuda Hükümetin tu
tumu; 

Bursa Milletvekili ISadrettin Çanga, Bulga
ristan'dan gelen göçmenler konusunda gündem 
dışı birer demeçte bulundular. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarı
sının '(1/582, 2/591) ('S. ISayısı : 663) maddeleri 

bir süre görüşüldü. 
Çalışma süresi dolduğundan; 
1 Şubat 1973 Perşembe günü saat 15,00te 

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

:an 
iBaşkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

II. — IGELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-

güneş'in, 634 (sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
iki maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/823) (Adalet Komisyonuna) 

2. — 'C. ISenatosu İstanbul 'Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1101 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun ek madde l 'in sonuna bir fıkra e!k-
lemınesi hakkındaki kanun teklifi (2/824) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

3. — Ondu Milletvekili Memduh Efcşi'nin, 
Abdurralhman Vahit oğlu 1924 İstanbul doğum
lu Mehmet Baydar'ın eşi ve çocukları ile Mah
mut Hayrettin oğlu İstanbul 1942 doğumlu Ba
hadır Demir'in eşine vatanî hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi (2/825) 
(Maliye ve 'Plân komisyonlarına) 

4. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
Sivas (Cumhuriyet Üniversitesi kanun teklifi 
(2/826) • (Millî Eğitim ve Plân 'komisyonlarına) 

— 645 — 
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Tezkere 
5. —• Malatya'nın Teede Saımarnlı Mahallesi 

Hane 186/43, cilt 16/2, sayı 136 'da nüfus a d 
line kayıtlı -Bayram oğlu Eınıinıe'den dağıma 
1 . 11 . 1945 doğumlu Muharrem Aydın'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/100-3) (Adalet Komisyonu
na). 

Raporlar 
6. —• XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet tari
fesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkın

da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/97) (S. Sa
yısı : 788) ((Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1973) 
(OÜNDEME) 

7. — 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da 
imzalanan «Oelir ve Servet Vergilerinde" çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı 
hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nrn 
onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/453) (8. Sayısı : 790) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

}>9<t 

BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaarvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nei Birle- Müzakerelere başlıyoruz. 
simini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan bir genel
ge hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz isteyen arkadaşlarımdan birkaçına 
söz vermek imkânını bulacağiım. 

Sayın İhsan Ataöv, Millî Eğitim Bakanlığın
ca yayımlanan bir genelge hakkında çok kısa 
beyanda bulunu uk istiyordunuz, • buyurunuz. 

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

Devlet yatılı imtihanları İçin öteden beri 
fırsat eşitliğinden faydalanmak üzere Türkiye' 
de ilkokulu bitireJn bütün; çocuklar Devletin 
açmış olduğu imtihanlara girmektedir. Bu yıl 
Millî Eğitim Bakanlığı Plânlama Araştırma 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yapılmış 
olan bir etüt neticesi yeni bir j^önetmelik ha

zırlanmıştır. Bu yeni yönetmeliğe göre, bundan 
Sıonra Devlet parasız yatılı imtihanlarına gire
bilmek için bir öğrencinin- ilkokulun 3 ncü sını
fım, 4 ncü sınıfını ve 5 nei sınrfmı pekiyi de
rece ile bitirmiş olması lâzımdır. 

Bu durumda vaziyet şöyle olacaktır: İlko
kul, çocuğun yetişme devridir; 3 ncü sınıfta kâ
fi derecede tekâmül etmemiş olan bir çocuk 4 ncü 
sınıfa iyi derece ile gederse, 4 ncü ve 5 nei sı
nıfları pekiyi derece ile bitirmiş olsa dahi, ile
lebet Devletin parasız yatılı imtihanlarına gir
me hakkını kaybedecektir veya şöyle bir durum 
ortaya çıkacaktır : 

İlkokulun 4 ncü sınıfında bir öğretmen, tu
tumu dolayısıyle bir çocuğa eğer ıgücenirse, o 
çocuğu o sene iyi derece ile 5 nei sınıfa geçi
rirse, iyi derece ile 5 nei sınıfa geçmiş olan ço
cuk hayatı boyunca parasız yatılı imtihana gir
me hakkını kaybedecektir. 

646 
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Sevgili arkadaşlarım, düğününüz; 3" ncü sı
nıf öğrencisini1, velisi 5 nci sınufa kadar çeşitli 
usuller ve kurslarla yetiştirip 5 nci sınıfta fev
kalâde olgun bir hale getirse dahi ; 3 ncü sı-
niıfta pekiyi derece almadığı için çocuk "para
sız yatılı imtihanına giremeyecektir. Bu sakim, 
fevkalâde ters, nizamlara, usullere ve her şeye 
aykırı bir tutumdur. 

Köyde ilkokulda çocuk öğretmen bulamaz, 
öğretmenin çeşitli davranışları yüzünden sınıfı
nı pekiyi derece ile geçemez. Bu çocuklar Dev
letin bu imkânlarımdan faydalanamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığının yetkilileriyle le-. 
mas ettim; bana verilen cevap şudur: Diyor
lar ki «Türkiye'nin köy ve kentlerinde pek 
fazla miktarda öğrenci imtihana giriyor. Bun
ları imtihan etmek için zorluk çekl^vu?. Bu 
büyük, kabarmış olan yekûnların imtihan ev
raklarını incelemekte zorluk çekiyor^/. Bu iti
barla biz bunları bir elemeye tabi tutuyoruz.» 

Elemeye nasıl tabi tutuyorsunuz? Çocuğu 
imtihana girme hakkından üç sene evvelki du-
rumunîa ele alarak elemeye tabi tutuyorsunuz. 
Bu, köylü çocukların Devletin parasız yatılı 
iintih&nmdan faydalanmasını önlemek için 
alınmış bâr tedbirdir^ Bu katiyen doğru değil-
dir# Ben Millî Eğitim Bakanlığını, Hükümeti 
kusurunda bu konu üzerine eğilmeye ve 5 nci 
sınıfı bitiren herkesin;, derecesi ne olursa olsun 
Devletin parasız yatılı imtihanına girmesine 
hak kazanmış olduğunun kabul edilmesini ve 
Hükümetin buna engel «olmamasını rica ediyo-

Sevgili arkadaşlarım, bir zamanlar liseden 
peJkiyi derece ile mezun olmuş olanların üniver
siteye imtihansız girdiği devreleri düşününüz. O 
zaman birçok çocuklar, tutumları dolayısıyle 
sırf 'üniversiteye girsin diye pekiyi derece üe 
mezun edilmiştir. Lise son sınıfından pekiyi 
derece ile mezun olması şart koışulduğu hal
de, bu yol dahi terkedilmiştir. 

Bugün ilkokulun 3 ncü, 4 ncü, 5 nci sınıfın
da pekiyi derece aramak, Türkiye'de öğretmen 
gideremediğimiz, yeterli öğretmen göndere-
mediğimiz, vasıflı öğretmen gönderemediğimiz 
bir devrede Türk çocuklarının imtihana girme 
hakkını önlemek demektir; okuma hakkına en
gel olmak demektir. İkinci ve Üçüncü Belş Yıl

lık Plândalki fırsat eşitliği hakkından fayda-
masma mâni olma demektir. Bu önlenmelidir, 
bunun tedbiri bulunmalıdır ve herkes sınava, 
girebilmelidir. Çocuğunu yetiştiren herkes Dev
letin yarattığı o haklardan faydalanabilriıdidir. 

Millî Eğitim Bakanlığını ibu konunun üzeri
ne önemle eğilmeye davet ediyorum. Şayet eğil-
mediği takdirde Meclis murakabesinin diğer 
yollarını işletmeye, bir milletvekili «olarak, ka
rarlıyım ve ilkokulu bitiren çocukların hakkını 
bütün Parlâmentonun savunacağına da ânançlı-
yım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

2. —Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars 
Et Kombinasının tutumu üe m&zkûr kombinada 
çalışan işçilerin ücretleri konusunda gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Anfeaç, Karış Et 
Kombinasının alım işleriyle işçi ücretleri hu
susunda gündem dışı çok kısa 'beyanda bulun
mak istiyorsunuz, buyurunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — 'Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin hayvancılık ve hayvan ürünleri
nin üretimimde ön plânda yer işgal etmekte bu
lunan seçim bölgem Kars ilinin Et Kombinası
nın tutumu ile mezkûr kombinada çalışan işçi
lerin haklarının 'verilmesi hususunda söz almış 
bulunuyorum. 

Et ve Baikık Kunuonunta bağlı K M S Et Kamfotaa-
«sı, Ektim 1972 tarIMndie iiaaiıyeltie gıe^Mamü t̂ık'.. Et 
ve Balık* Kurumunun yetkililerinin ifadelerine 
göre, bu kombina halen resmen işletmeye açıl
mamış ; ancak teerübe kesimi yapmak ve pazar
lamada kolaylık sağlamak maksaıdıyle faaliye
te geçirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, «hizmette hazır va
ziyete getirilen bir kombinanın 'bu şekilde işletil
diği yolundaki düşünüşü paylaşmak mümkün 
değildir. Zira, 'bir işletme faaliyete hazır duru
ma geldiğinde 'onu hizmete arz etmek (esas pren-
siptir. 

Beyanlara göre, bu kombinada günde lıOO -
150 adet sığır ve 300 - 500 adet koyun alınabil
mektedir. 

Kars gibi mühim bir bölgede bu kadar düşük 
bir alımın ıhiç (bir mâna ifade etmeyeceğini, ak
sine bâzı külfetler yükleyebileceğini ifade et
mek isterim. 

— 6*7 — 
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. Tecrübe mahiyetinde de olsa, ıbu kadar dü
şük !bir lalımın muhite hiç bir yarar sağlamlaya
cağı kanısındayım. 

Bunun yanımda, kombina binasının yapımı
nın neticesi namlüsait bâzı hususlar Itaıhaddüs 
etmektedir. Ezcümle, bundan bir müddet evvel 
kombinaya ait kanalların tıkanması sebebiyle 
bii' hafta 'kombina faaliyet göster cm emiş ve iş
çiler mevcut 'betonları kırmak suretiyle 'kanal
ları 'kabili isltifade İhale ıgeltirmişterdir. Bu tıkan
manın sebebi (olarak, kanalizasyon tertibatının 
eivlsafa uygun yapılmadığı ve kifayetsiz (bulun
duğu dıfade edilmektedir. Bu hal, bir 'halta için
de alım 've keskinde muhakkak ki, geniş çapta 
sarsıntıya sebebolmuştur. Bu sebeple, kombina
mın tam randımanla çalışması zaruretine 'binaen 
ilgili Bakanlık ve yetkililerinin hemen gereken 
Itedlbirleri almaları zaruridir. 

Yine, Kars Et Kombinasının yanlış, yanlış 
olduğu kadar .da, sakıncalı ibir tutumunu dalha 
arz! etmek isterim. 

Hükümet, !li9'7!2 yılı Ekim ayı içerisinde 1 Ka
sım 1972 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
asgarî 'ücretle ilgili ibir kararname çıkarmış ve 
işçiler için 'bu ücret 212 lira 'olarak tespit olun
muştur. Kararnameye ıgörc işçilere asgarî 22 li-
;ra ücret verilecektir. 

Hal böyle iken, Kars Et Kombinası çalıştır
dığı işçilere, beyan edildiğine göre, 16 lira üze
rinden ücret ödemekte ve asgarî ücretin ödene
bilmesi. için toplu sözleşmenin yapılmasını ve. 
ondan sonra 'aslgarf ücretin tatbik edilebileceği
ni şarffc koşmaktadır. 

'Bu düşünüş hem sakat, ıh em ide mevzuata (ay
kırıdır. Asgarî ücretle toplu sözleşmenin ve ya-
pılaıçak izamların hiçbir ilgisi mevcut değildir. 
Kurum; asgari ücreti işçiye 'ödemelidir, ondan 
sonra yapılacak toplu sözleşmede isterse izam 've
rir, istemezse vermez. Bu, ayrı İbir meseledir. 

Kurumla yaptığımız temaslarda bu hususu, 
zımnen de olsa, ifade 'etmekten çekinmeımişler-
dir. Bıı duruma /göre, Eıt ve Balık Kurumu rve 
ona 'bağlı Kars Et Kombinasının tutumu, keyfî 
ve ikamın dışı bir davranıştır. Kanun, asgarî üc-
reiti hiçbir şarta bağlı 'olmaksızın vermek Korun-
lıığunu emreder. Bunu, yapılacak a m m a ıveya 
siözleşmeye bağlamanın 'gereğini anlamak müm
kün değildir. 

Kars Et Kombinası bu ücretleri vermediği 
takdirde işçilerin ıgreve ^gidebileceklerini duy
maktayız. Kars gibi, kış ayları çetin geçen bir 
mıntıkada igrcıv, ticarî /hayatı tamamen sekteye 
uğratır. Zira, bu sene 'hayvan ihracatının yapıl
masına anüsaade edilmediği için Kars'ta mevcut 
yetiştirici ve besiciler, greve gidilmesi halinde, 
muazzam bir zarara uğrayacaklardır. <Bu da, 
Kans ve mıntıkası için telâfisi ıgayrikabil bir 
sonuç doğurur. Yetkililerin, hususiyle Sayın 
Ticaret Bakanının bu konuya ve davranışa mü
dahale ile, işçilerin haklarının 'verilmesini bek
lemekteyim; 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in, Or
man Bakanlığı ile ilgili olarak bir gazetede çıkan 
yazı konusunda gündem dışı demeci ve Orman 
Bahanı Selâhattin İnaVın cevabı. 

BAŞKAN — 'Sayın Yaşar Bir, bir 'gazetede 
çıkan Orman Bakanı ile ilgili haber üzerinde, 
kısa benyanda bulunmak İstiyorsunuz, buyuru
nuz efendim'. 

YAŞAE BİR .(Sakarya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım ; 

Geçen gün burada Orman Bakanlığıyle alâ
kalı bâzı nakillerin kış ortasında yapılmaması 
temennisiyle bir konuşma yapmıştım. (Bu konuş
mayı ele alan Yeni Ortam Gazetesi dün hakkı
mızda bir neşriyat yapmıştır. Yazıyı okuyarak 
sizleri rabatsız etmek işitemiyorum, (hulasaten 
şöyle: Efendim, bâzı parlamenterler kürsüde 
Orman Bakanlığı hakkında konuşmuştur. Bu 
konuşmaları yapanların bir kısmı memurlara 
baskı yaptıkları için Orman Bakanlığı müsaade 
etmemiştir, onun için karşı gelinmiştir. Bir kıs
mı da, ezcümle Yaşar (Bir'de" bâızı şirketlerin 
menfaatini korumak için konuşma yapmıştır, 
şeklinde bir yazı. 

Şimdi, Yeni Ortam Gazetesi yöneticilerin
den soruyorum; ben 194(6 yılından bu yama 'Tür
kiye'de politika yapıyorum, Hakkımda orman 
emvaliyle alâkalı ticaret yapan, iş yapan, Tür
kiye'de himaye ettiğim 'veya etmek istediğim bir 
tek firma, uzaktan yakından akrabam 'veya ya
kınım olan bir tek firma ismini verirlerse ve be
nim en ufak bir şekilde, iltimas için sayın Or
man Bakanına gidipte rica ettiğimi ispat eder
lerse, Büyük Millet Meclisinde muhterem arka-

648 — 



M. Meclisi B : 48 İ . 2 . 1973 O : İ 

'dağlarımın, huzurunda arz ediyorum; hemen 'mil
letvekilliğimden istifa etmeye amadeyim. 

Bu, öteden (beri alışageldiğimiz- bir (taktiktir 
maalesef. Yıllardan beri benim ıgibi ve değerli 
arkadaşlarım gibi milliyeıtici, '.komünist düşmanı, 
anarşislt düşmanı, memlekette sulh ve sükûnu 
arzu eden ve 'bu yolda mesaj yapaigelen kimsele
ri, dolayısıyle Barlâmenitooyu, ıparlâmenlt'erleri 
yıpratma polirjikasındaın Ibaşka bir şey değildir. 
Ne yasarsanız yazınız, ne yaparsanız yapınız. 
muayyen bir avuç komünisıtin, 'bir avuç »olcunun 
itlhamlarıyle, tezvirlıeriyle, mücadelemizden asla 
kimse bizi alıkoyaımaz. Binaenaleyih, o 'gazetenin 
elindeki vesikaları 'getirmesini, ibraz leltmesini 
istiyorum. 

•Güya, 'Sayın Orman Bakanı, mahrem olarak 
Grubumuza yazı yazmış; ben ve 'birkaç arkada
şımız hakkında ıgizli rapor vermiş, şu veya 'bu 
şekilde filizim falanı filânı kayırmak istediğimiz 
yazılıymış igiibi (neşriyat yapanken vicdanlarının 
sızlaması lâzımdı. Gam ur atmak en kolay şey, 
herkese çamur a/tmak en kolay şey. Ben de şu 
gazeteye sen komünistsin dersem, olur mu?... 
(<«'A. P. sıralarınidan, «olur, olur.» sesleri) Siz 
kıomiünistsinıiz dersem, (bilmeden şahit lolmadan 
siz komünistsiniz dersem olur mu?.. Bırakalım 
bunları... 

, Memleketin her zamankinden daıha çok sul
hu - sükûna, (birlik ve (beraberliğe ihtiyacı oldu
ğu şu igiin.le.rde, falana komünist, filâna sağcı, 
filâna solcu ıgiıbi ithamlardan kaçınmanın so
runlu olduğuna, zarurî olduğuna inanıyorum. 
Mesleği, ne olursa olsun; ister politikacı, ister 
yazar, ister gazeteci, Ihanlgi meslekten olursa ol
sun, Türk cemiyeti içerisinde artık (herkese leke 
atmak, on parmağını karartarak, önüne gelene 
leke sıçratmak ıgünafhltıır, millilyeltçilikften vatan
severlikten uzak (hareketlerdir. Bu itiyadımızdan 
hu tabiatlarımızdan, m emil ek etimizi, vatanımızı 
seviyorsak, vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Hiç 
bir ıgü'iı, falan arkadaşım falan partidedir kö'mü-

1. — 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
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum-

nisttir, filân arkadaşım filân partidedir nurcu
dur, sağcıdır, solcudur diye itinamda bulunmak 
tabiaitııma aykırıdır. Bir meseleyi 'tam mâmaısıyle 
müşahede 'etmeden, tespit etmeden leke atmak, 
Allahtan korkmadan vicdanını karartarak leke 
atmak en kolay şeydir, ama ıbu, ağırbaşlı insan
ların yapacakları • iş değildir, öyle sanıyorum 
iki, alâkalı olan ıSayın Onman Bakanımiiz da ya
zıyı (tekzip edecektir. 

Bana 'konuşma Ibakkı tanıdığı için değerli 
Başkanıma ve sayın arkadaşlarıma derin saygi-
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
'Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakam. 

ORMAN BAKANI ;SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Sayın Yaşar Bir'in yapmış olduğu gündem 
dışı konuşmada adım da geçmiş olduğu için, söz 
alarak kısa. bir açıklama, yapmayı zorunlu bul
dum. 

Dün öğleden sonra önüme ilk defa gördüğüm 
bir gazete getirdiler ve bu (gazetede adımın da 
yer almış okluğu 'bir yazıyı gösterdiler; okudum,, 
bu yazıdan son derece üzüldüm. Gazelbede iddia 
edildiği gibi, ben ne. A. P. Gruhuna, ne henhanigi 
bir milletvekiline böyle bir yazı yazmış değilim, 
bunun dışında böyle (bir yazı yazılması için kim
seye talimat venmiş de değilim. Buıgün, aynı ga
zetede yayınlanmak üzere hemen ıbir yazı yaza
rak gönderdim ve mutlaka yarın da yayınlan
masını rica 'ettim. 

Bu türlü hareketi asla tasvibetmediğimi sa
yın üyelere bir kere daha arz etmeyi bir ödev 
sayıyorum. 

Yayınlanmış olan bu yazıdan son derece 
üzüldüğümü bir Ikere daha arz eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) ' 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

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 kanunlara konu gelir
lerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındır-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun teklifi 
Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komis-yonların
dan 3'er üye seçilerek kurulan 73 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 2/515) (S. 
Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) 

BAŞKAN —• Onman Kanunu değişikliği Ko-
mıisyondaın henüz gelmediğinden, bu konunun 
göriişüıltmıesıini .erteliyoruz. 

2. — MadenoilÂk Reformu kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan To-
paloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 
6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madenci
lik Reformu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayısı : 
773) (1) 

BAŞKAN — Madencilik reformu kanun ta
sarısının Komisyonca geri alman maddeleri ve 
buna ait düzenlenmiş bulunan raporun müza
keresine 'geçiyoruz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— .Sayın "Başkan, dün Divan Başkanı bana, 
gündem dışı bugün söz vereceğini .söylemiş ve 
tutanaklara geçirmişti. Biz de hazırlanmış du
rumdayız. Sizi işgal etmek istemedim. Herhalde 
hakkımı kullanamayacağım. 

BAŞKAN — Gründem dışı söz taleplerinin 
uygun mütalâa edilip edilmeyişini celseye Riya
set eıden kişi düzenliyor. Ben, zatiâlinızin bu 
yönlü bir beyanını almamış durumdayım. He
nüz bana bu hususta talepte bulunmadığınız 
için tetkik etme imkânını bulamadım. 

Raporu takdim ediyorum. 

(Geçici 'Komisyonun raporu okundu) 

BAŞKAN — Muhterem^ arkadaşlarım, Ko
misyon raporunu Yüce Heyete takdim etmiş 

(1) 773 S. Sayılı basmayım- 24 ncü Birleşim 
tutanağının sonuna 773'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazı bu tutanağın sonuna eklidir. 

bulunuyorum. Daha önce bu kanunun müzake
resi sırasında 13 ncü madde üzerinde 10 millet
vekili konuşmuş bulunmaktadır. Bu konuşmala
rın ışığı altında Komisyon maddeyi geri almak 
suretiyle yeniden düzenleme talebimde bulun
muş ve maddenin Komisyona geri verilmesi 
Meclisçe karar altına alınmıştı. 

Şimdi, 13 ncü maddenin tekrar bu kanun 
muhtevasına alınarak müzakeresi hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü (madde üzerinde evvelce 10 kişi ko
nuşmuş iolmakla beraber, madde, Komisyonca 
yeniden düzenlenmiş bulunduğu eihetle, şimdi 
yeniden müzakereye tabi tutulacaktır. Binae
naleyh, 13 ncü maddenin yeni tedvin şeklini 
okutacağım, ona göre üzerinde söz isteyen ar
kadaşlarıma isöz vermek olanağını bulacağım. 

13 ncü maddenin yeni düzenlenmiş şeklini 
okutuyorum. 

Arama ruhsatnamesi alaibilecek kişiler : 
Madde 13. — Maden arama ruhsatnamesi 

durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzelki
şilere verilir : 

A.) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk 
vatandaşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül, ye Teşebbüsleri, 

C) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri, 

D) (Ortakları arasında gerçek veya tüzel 
yabancı kişiler bulunmayan ve statüsünde ma
dencilik yapabileceği yazılı olan limited veya 
anonim ortaklıklar. 

Yukarıdaki A, B, C, ve D fıkralarında ara
ma ruhsatnameleri alabileceği belirtilen kişiler 
arama faaliyetlerinde yabancı sermayeden fay
dalanabilirler. 

BAŞKAN — 13 ncü maddenin yeni düzen
lenmiş şeklini takdim etmiş bulunuyorum. Sdz 
isteyen? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — ö r ü p 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baytürk. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Madencilik reformu »kanım tasarısının ara
ma ile ilgili 13 ncü maddesi Geçici Komisyonda 
ikinci defa değiştirilmek istenilen şekliyle ya
bancıların arama ruhsatı almalarını önlüyor. 
Fakat, (buna mukabil Komisyon, yabancı ser
mayenin bu sahaya girmesini kabul ediyor. Öy
le ki, eski değişiklikle, yalnız özel teşebbüsle 
işbirliği yapabilen yabancı sermaye, bu sefer 
kamu teşebbüsleriyle de aynı şekilde, özel te
şebbüste olduğu gibi, işbirliği yapabilmek ola
nağına sahip oluyor. 

Simidi, son şeklini almış olan bu madde üze
rinde önce şunu söylemek isterim: Bu maddeyi, 
işletme ruhsatı almayı öngören 60 ncı madde 
ve imtiyaz almayı öngören 64 ncü maddeden 
ayrı mütalâa etmek hatalı olur. Çünkü, arama
daki bir hak otomatikman 62 ve 64 ncü madde
lere intikal edecektir. Yani, işletme safhasına 
yabancı sermaye girecektir. Buna mâni oluna
maz. Hukukçu olmamama rağmen, bunu basit 
bir hukuk kuralı olarak ben şahsen kabul edi
yor ve inanıyorum. 

Şimdi burada, her ne kadar görünürde ya
bancılara arama ruhsatı ıhakkı vermiyorsak da, 
sermaye olarak (girmesini kabul ettiğimiz© göre, 
yabancı sermaye bu sefer hiçbir arama masra
fı ve riskine girmeden dışarıdan etüt edilip, be
ğendiği ve işine geldiği madene veya memleke
tinde olmayan madene arama safhasında ser
maye olaraik girebilecektir; Haliyle »bu arama, 
işletme safhasına girdimi - ki, ekseri hallerde 
girecektir - bu sefer bu yabancı sermaye de du
rumunu muhafaza «edecektir veya edebilecektir, 
az >evvel yukarıda söylediğim hukuk kuralına 
göre. 

ıŞiımdi, tekrar 13 ncü maddeye dönelim. Gele
cek olan yabancı sermaye, bizim özel teşebbüse 
nazaran, teknik ve teknolojik üstünlüğü var
dır. Bunlardan yoksun olan bizim özel teşeb
büs üzerinde hemen bu nedenlerle etkinliğini 
kuracaktır. Bu şekilde ruhsat almadan, ruhsatı 
alandan çolk daha fazla söz sahibi olmuş ola
caktır. Buna, benim görüşüme göre ruhsat ver
mek 'kadar, hattâ ondan da mahzurlu bir tu
tumdur. 

Simidi, (bütün dünyada az 'gelişmiş ülkeler 
madenciliğinde yabancı sermaye sorununa şöy
le kısaca bir göz atalım. 
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Bugün endüstride ileri 'memleketlerin, çeşitli 
ülkelerdeki ım'adencilik yatırımları, yatırım ya
pılan ülkelerde uzun tartışmalara yol açmış ve 
bu tartışmalarda öne sürülen fikirler iki grupta 
toplanımışıtır, tıpkı bizim komisyonda olduğu 
gibi. 

Bunlardan birincisinde; yabancı sermaye sa
vunulmaktadır. (Bu fikre göre, yabancı serma
ye sayesinde o ülkeye sermaye akımı olur, iş 
yerleri açılır, yerli eleman yetişir, teknoloji/k 
bilginin gelmesi mümkün olur. Ayrıca, üretilen 
malların satış garantisi sağlanmış olur. 

İkinci düşüncede ise; yabancı sermayeye 
karşı çıkılmaktadır. Bu fikre göre, yabancı ser
maye, yatırımın yapıldığı o ülkeye, faydadan 
ziyade zarar getirir, kârlarını dışarıya transfer 
eder, böylece, kapital birikimini önler ve ülke
nin genel -ekonomisine zararlı olur. Bu ülkenin 
yabancı ülkeye bağlılığı artar ve yenli bir mo
nopol doğmasına yol açar. Yabancı sermaye salt 
kendi çıkarlarını düşündüğü için, gerekli sosyal 
hizmetleri yapmaktan kaçınır. Varlığını tehli
kede veya kârını az gördüğünde, hiç beklenme
dik anda memleketi terk eder veya ülke içinde 
krizler yaratarak, siyasî istikrarın bozulmasına 
yol açar. 

Şimdi, yukarda belirttiğim yabancı sermaye 
hakkındaki dünya görüşünü tabiatiyle halkımız 
da değerlendirecektir. Ben de bu husustaki fi
kirlerimi kısaca arz edeyim: 

Madenlerimiz, tükenen yeraltı doğal zengin
liklerimizdir, 'irreversibldir. Bu bakımdan, üze
rinde çok hassas durmamız icabeder. Bana gö
re, madenlerimize yabancı sermayenin girmesi 
mahzurludur ve bugün için buna ihtiyaç da 
yoktur. Çünkü yabancı sermaye - yukarda da 
belirttiğim gibi - kâr gayesiyle gelir; hem de 
kendi memleketinde bulamadığı kârı için gelir. 
Bu nedenle, çalışmada yeraltı kaynaklarımızın 
tümünü çıkarma yerine, ekonomik düşünce ile 
kolay ve zengin taraflarını çıkarır ve 'bu şekilde 
büyük çapta rezerv kaybına sebebolurlar. 'Bu 
hususta, Birleşmiş Milletlerin 14 Aralık 1960'da 
aldığı bir karar vardır. Bu karara göre; «Halk
lar, kendi topraklarındaki kaynaklan tek başı
na, egemen olarak kullanırlar.» der. 

Şimdi, dünya üzerindeki bu görüşün dışın
da, bir de bizim memleketimize gelen yabancı 
sermayenin tutumundan kısaca bahsedeyim: 
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Bizim, memk4çetimizde!ki yabancı sermaye
ler. en 'çok, boralks, ıkromit, manyezit ile geniş 
ölçüde ilgilenmektedir. Yalbancı sermayenin ıbu 
ilgisi büyük sermaye ve ileri teknoloji getirme 
sekilinde olmayıp; ucuza kapamak ve ülkemizdeki 
düşük ermek ücretinden yararlanmak, az mas
rafla çıoık iş yapmak, dolayısıyle çok 'kazanmak 
şeklinde görülür. 

Bu üç maden üzerindeki yalmneı sermayeli 
şirketlerin isimlerini şimdi sırasıyle okuyaca
ğım. 

Kromit şirketleri işletmeleri : 
'Türk Maden Anonim Şirketi, sermayesi 

1 600 000 ITL. % 100 yabancı. 
Bursa - 'Toroıs Kromları Anonim Şirketi, ser

mayesi 1 milyon lira, bunun % 50'si yabancı. 
Ege Metal 'Madencilik Anonim Şirketi, ser

mayesi 500 000 TL. % 92'isıi yabancı. 
Borasit işletmeleri : 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi, ser

mayesi 4 200 000 TL. ı% 99'u yabancı. 

Kemat ve ıKndüstri Madenleri Madencilik 
Anonim Şirketi, sermayesi 1 100 000 TL. ve 
'% 1O0 yabancı. 

Manyezit işletmeleri : 
Karbonat Maden Limited Şirketi, serim ay esi 

1 milyon! lira, >% 100 yabancı. 
Manyezit Anonim Şirketi, sermayesi 20 mil

yon lira, ı% 100 yabancı. 
Komat Kontinental Manyezit Limited Şir

keti, sermayesi 1 500 O00 TL. % 100 yabancı. 
Bunların hepsi 8 şirket ve sermayeleri top

lamı .da 36 900 000 TL. -dır. Bunun 582 000 TL. 
Türk sermayesi, Türk 'ortaklarının parasıdır. 
Yabancılara düşen hisse ise, 36 318 000 TL. dır. 
Bu şirketler bu sermaye ile kromit, boraks ve 
manyezit gıibi madenlerden tüm Türkiye üreti
minin '% 40'mı yapmaktadırlar. 

Bu şirketlerin yalnız ^sini misal olarak ve
receğim : 

'Türk Maden Anonim Şirketinin üretim sa
tışı ; 1956 - 1971 istihsali 2 268 572 tondur. Bu
nu zenıginleştirmeik suretiyle konsantre yapmış 
ve bu şekilde 1 060 019 ton konsantre elde et
miştir. Bunun satışından elde ettiği para ise, 
277 896 357 TL. dır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 'Türkiye'ye ge
tirdiği sermaye 1 600 000 'TL.; fakat, şimdiye 
kadarki satışı 277 896 ,357 TL. dır. 

İkinci şirket; Manyezit Anonim Şirketi, 1963 
ten. 1971'e kadar çalışmış ve halen de çalışmak
tadır. iGetirdiği sermaye 20 000 000 'TL.; istih
sali 683 669 ton, konsantre ve tarsin etmek su
retiyle 220 000 'ton [konsantre cevher elde et
miştir; satışı da 122 '652 764 TL. dır. 

İSayın milletvekilleri; şimdi iki şirketin ge
tirdiği para ile ^götürdüklerini, yahut da satışla
rını ele alalım. -Tabiî, ikâr 'bunun içindedir, (bu 
yalnız tüm kâr değildir, fakat talimin ediyo
rum, 'bunun büyük (kısmı kârdır. 'Şimdi bizim 
Türkiye'de 36 milyon liramız yok mu ki, bu 
kadar küçük sermaye ile, ıbu kaıdaır büyük kâr 
sağlanması için yabancıları çağırıyoruz? 

Yine Türkiye'ye gelmiş olan yabancı serma
yelerde; Petrol Kanunu ile 1954'ten 1965 sonu
na kadar - resmî rakamlardan, resmî istatistik
lerden alman - gelen yabancı sermayenin nak
dî 570 milyon 'TL.; aynî 715 milyon TL. ve gay-
rlmadclî de 564 milyon ITL. ki, yekûn 1 milyar 
850 ımilyon TL. dır. Bunun nakdî olarak gelen 
kısmı '% 31,1'idir. Diğeri aynî yardım, yani mal
zeme olarak gelmiş ve gayrimaddidir: Mühen
dislik ihizm etleri gibi teknik hizmetler, Know 
haw gibi hizmetlerdir. 

iSayın milletvekilleri; simidi yabancıların 
bize getirdiği sermaye, hiç de rakamlarda söy
lendiği ıgilbi değildir. Burada da görüyorsunuz, 
resmî bir istatistiğe dayanan rakamlardır; Tür
kiye'ye para olarak gelen, % 31,1'idir. 

Yine Ibu kürsüden İSayın Nahit Menteşe'nin 
petrol (hakkında bugünkü tarihe kadar verdiği 
rakamlara göre de, 'bir kıyaslama yaptım. Yine 
petrol şirketlerinim son günlere kadar, bugüne 
kadar getirdiği nakdî para >% 30, aynî ve g>ay-
rinakdî olarak da % 30 olmak üzere, '% 70'i 
malzeme ve mühendislik 'hizmetleri, teknik hiz
metler, Knorvv haw, patent gibi hizmetlerdir, 
gelen para da >% 30'dur. 

1963 sonu itibariyle yabancı sermaye ile ge
len para, hu da, yine yaptığımız ıheisaplara gö
re, '68 veya 67 milyon dolara yakın bir paradır. 
Maden 'sahasının dışında "gelen hu paranın 
!% 37,7'si nakdî para olarak gelmiş, '% 62,3'ü 
yine malzeme ve mühendislik hizmetleriyle di
ğer hizmetlerle ıgekrıiştir. 

iSaym milletvekilleri, daıha evvel arz ettiğim 
ve şimdi burada yine ıbir istatistik mahiyetinde 
yüzde oranlarını verdiğim <'bu yabancı sermaye-
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nin, şimdiye kadar söylendiği ve iddia edildiği 
gibi,, hiç de memleketimize büyük bir para ge
tirmediği - bizini gücümüzün dışında, bizim Ma
liyemizin, hattâ hattâ bâzı •zenginlerimizin dışın
da - ıburada görülüyor. Hal böyle iken, neden 
kendi imkânlarımız yeterken, yabancı sermaye
yi aramalara davet edelim. Bu aramalar öyle 
iki; zaten yalbancı sermaye gelecekse evvelâ ara
maya gelsin. (Burada aramaya geliyor, otoma-
tikmah işletme sahasında, imtiyaz sahasında 
kendisine 'hak doğuyor. Nasıl doğuyor? Yaban
cı sermaye gelecek, bakacak memleketinde han
gi maden yok, Türkiye 'de hangi maden zengin
dir, itaniî 'haliyle yalbancı sermaye olarak ona 
iştirak .edecek, arama ruhsatı, işletme ruhsatı
na geçince lotomatikman işletmede hak sahibi 
olacak. 'Sonra, - ki, bunları daha sonra izah 
edeceğim - işletmede otomatikman tahdit diye 
bir şey kalmamıştır. Yani,. aramadan işletmeye 
geçildikten sonra arama sahibi isterse işletme 
hakkını yabancıya devredebilir. Bu şekilde ara
ma da en riskli yere, en çok masraflı yere ya
bancı sermaye gelmiyor, ama çok daha kârlı, 
çok daha avantajlı olarak dışardan etüdedip 
beğendiğine geliyor ve otomatikman da o be
ğendiği (madenden işletme ruhsatını alıyor ve 
hattâ imtiyazına kadar gidebiliyor. Bu suretle 
hem işletme sahibi olabiliyor, hem de isterse 
yalbancı sermaye olarak kalaibiliyor, bu «işlet
menin içinde, isterse mal sahibinden devralmak 
suretiyle işletme ve imtiyaz sahibi oluyor. 

ıSaym milletvekilleri; burada biz işletmeden 
yabancıların hakkını 'kaldırmadığımıza göre, 
yabancıların sermayesine hayır demediğimize 
göre, hen 13 ncü maddede hayır demeyi çok ters 
bir şey olarak düşünüyorum, eğer işletmede de
necekse, aramaya da gelsin, aramada hiçbir 
mahzur yok. Çünkü, esas aramada masraf var
dır ve risklidir. Bu bakımdan, 13 ncü maddenin 
Hükümetin - ve benim de bu hususta bir öner
gem vardı, tahmin ediyorum Divandadır - tasa
rısı yönünde Yüce 'Meclisin karar vermesini, 
benim önergeme itibar edilmesi ki, benim öner
gem de Hükümetin getirdiği tasarı doğrultu
sundadır, önergeme ve Hükümetin tasarısına 
itibar edilmesini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Part i Grubu adı
na Sayın Sezai lOrkunt, buyurunuz efendim. 
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(OUMıHÜRİYETıÇİ PARTİ ORUBU ADINA 
SEZAİ OHKUNT (İstanbul) — -Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

-Madencilik reformu kanunu tasarısının bun
dan evvel yapılan konuşmalarında 13 ncü mad
de üzerindeki görüşlerimizi arz etmiştik. Komis
yonun getirmiş olduğu değiştirilmiş şekli üze
rindeki •mütalâalarımızı, mazideki konuşmaları
mızla daha da uzatmadan bâzı noktalara temas 
etmek suretiyle kısa kesmeye çalışacağız. 

Komisyonun getirmiş olduğu çözüm şekliyle 
ruhsat alma hakkı kalkmakta, fakat yabancı 
sermayenin faydalanma hakkı devam etmekte
dir. Bu kayıtla dünya Boraks tekelciliğinin de
vamı hiçlbir «suretle önlenemeyecek anlamı çı
kar. Bu, bir diğer anlamda da paravan şirket 
anlayışının devamını sürdürüp (götürecek. 

Diğer taraftan; kabul edilmiş bulunan Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Yüce Meclisin 
parantez içinde kabul ettiği şekliyle, Bor mine
rallerinin iEtibank eliyle ve Devlet tarafından 
işletilmesi kararı alınmışken, dünyada en zen
gin olan mineralin ve Türkiye'de bulunan böy
le bir mineralin işletme hakkının devlet elinden 
alınarak yabancı şirketlerin etki alanına so
kulması da giderek bu tekelciliği artırmış ol
maktan başka hir işe yaramayacak. 

Zannetmiyoruz ve anlayışımız odur ki, yine 
ifade edeyim, dünyanın en zengin rezervine ma
dem ki, Türkiye sahiptir, 'Türkiye'nin gelecekte 
elinde 'bulundurmuş olduğu bu değerli made
nin - ticaret hacmi ne olursa olsun - hem ticaret 
sahasında, hem de siyaset sahasında elinde 'bir 
gerçek levye olarak (bulundurmasında büyük 
fayda vardır. (Bu hakları kaybeden bir memle
ket, ileride herhangi (bir uluslararası ekonomik 
meselelerde de güeünü kendiliğinden kaybe
der. 

Bizim kanaatimiz; evvelce ifade ettiğimiz 
nokta üzerinde ısrar ederek, Hükümet tasarısın
da belirtilen şekilde aynen kalması şeklidir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAiN — Adalet Partisi Orubu adına Sa
yın Esat Kıratlıoğlu, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ESAT 
KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Komisyonumuzun, daha doğrusu Geçici Ko
misyonun geri almış olduğu maddelerden 13 
ncü tmadde üzerinde burada değerli arkadaşla
rını 'görüşlerini ifade ettiler. Kendilerinin an
ladığı mânada hir endişeye mahal yoktur. Gö-
rüışüımüz olarak şunu ifade etmek isterim ki, 
13 ncü madde, yabancı sermayeyi, yeraltı ser
vetlerini 'Türk OVÎilletinin hizmetine getirmek
te ve sunmaktadır. 

Türkiye'yi tamamen yabancı sermayeden ve 
böylece yabancı teknik ve ilimden tecerrüt -et
miş bir ihale sokmanın, 'memleketin gerçek men-
faatleriyle (bağdaşmadığı fikrinde kararlı ve 
ısrarlıyız. 

Bu kürsüden ve bu 'mikrofondan Maden Re
formu Kanunu tasarlısının ilk .görüşülmesi sıra
sında pek çok misaller dile getirilmişti. Hattâ 
burada Yüce Meclisin insiyatifi o (görüşmeler 
esnasında nazarı itibara alınmak suretiyle, ıbu 
13 ncü madde geri alınmış ve hiç-olmazsa ya
bancı ilim, teknik ve sermayeden istifade edi
lebilmesi şekli getirilmişti. Bunun tamamen 
karşısına 'Çıkmamın, ifade ettiğim gibi, memle
kete fayda getirmesinin mümkün olmadığı ka
naatinde oluşumuzdur. Burada bir iki misali 
zikretmekte fayda mütalâa etmekteyim, ki, hu 
misaller bu kürsüden pek çok defa dile getiril
miş, tekrar edidmiştir. 

Bu misallerin tekrarı sizi sıkacağını tahmin 
etmekle beraber bir cevap bulması bakımından 
zikretmeme müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; bırakın arama ve iş
letmede tamamen yabancıların elinden Türfci-
ye'miz'i kurtarma 'endişesini, biz bu »endişe ile 
eğer memleketin gerçek menfaati bağdaşmıyor
sa her zaman beraiberiz. Ama, bizim -endişemiz 
odur k i ; arz ettiğim gibi, Türkiye'yi kendi hu
dutları içerisinde teeridedilmiş bir duruma sok
manın mânası olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı 
ki, defalarca burada misaller de verildi, Rusya, 
Amerikan sermayesini, tekniğini ilmini hem ara
ma alanında, hem işletme alanında, koskoca Si
birya'da aşağı - yukarı hizmet alanına sunmuş
tur. Karşılıklı büyük 'bir mücadelenin içerisin
de bulunan bu devletlerin bu şekilde düşünme
si, acaba millî menfaatleri açısından bizden da
ha mı endişe vericidir. Yugoslavya aynı vaziyet
te, Macaristan aynı vaziyette; dalha evvel bun
ları defalarca da arz ettik. 

Değerli arkr.daşlarım, böyle bir düşünüş tar
zının, belki de kapitilasyonun vermiş olduğu 
daha önceki sıkıntıların tesiri altında olabile
ceği düşüncesiyle nerede ise ben, bu türlü ko
nuşmaları bir sürçülisan olarak kabul etmek 
durumunda kalacağımı zannediyorum. Zira, 'bu
nun ötesinde 'bir mantığı müdafaa etmenin 
mümkün olamayacağını kabul etmek durumun
dayız. Kaldı ki, ıbu 5 ve 6 ncı maddelerde gö
rüşülmesi mevzuubahsolan ve geçici 3 ve 4 ola
rak isimlendirilen maddelerde Boraks üzerinde 
değerli bir grup sözcüsü arkadaşım burada fik
rini dile getirdi ve «{Boraksın bu kanun tasarı
sı ile yalbancı tasalluttan kurtulamayacağını» 
ifade ettiler. 

Değerli arkadaşımdan istirhamı ediyorum 
komisyonun getirme durumunda bulunduğu ek 
4 ncü maddeyi gayet iyi-okusunlar, orada ta
mamen 'bu durumların bertaraf edilmiş olduğu
nu göreceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, her zaman için bir 
spekülâsyon mevzuu yapılabilecek durumlardan 
biz tevakki etmek ihtiyacını hissediyoruz. Ama 
burada gerçeğin dışında mâna taşıyan konuşma
ları da cevap]andırabilmek durumunu sağla
mak bakımından söz aldım. Eğer daha fazla ko
nuşma durumları burada zaruret halini alırsa 
bu konuşmaları 'da yapacağız. Huzurunuzu faız-
la almadan tekrar edeyim, bu durumlar saatler
ce burada münakaşa mevzuu olmuştur, sırf ya
bancı ilim ve teknikten istifade edebilirler sö
zünün, lâfzının buraya getirilmiş olması bir en
dişe mevzuu olabilmenin ötesinde düşünülme 
tarzı olarak kabul edilmek lâzımgelir. Arz etti
ğim gibi bunu (bütün dünya aynı şekilde cevap
landırırken Türkiye'mizin böyle bir endişe içe
risinde 'bulunmasını anlamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen bu madde
nin millî menfaate tamamen uygun olduğunu 
ve münakaşaların neticesinde bu karara varıldı
ğını ifade eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Mehmet Turgut, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde Madencilik Reform ta
sarısının aşağı - yukarı bel kemiğidir ve ana-
maddesid'ir. Bu madde üzerinde daha fcvvel ko
misyonda yapılan değişiklikler hakikaten lehe 
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olduğu halde sonradan bu madde üzerinde ya
pılan değişiklikler, aşağı - yukarı ilk gelen ta
sarı ile son yapılan •degışifklikler arasında bir 
orta yol bulunmaya çalışılmış, fakat bu orta 
yolda, bu kanundan ne tasarıyı getirenlerin 
beklediğini, ne de daha evvel tasarıda yapılan 
değişikliklerin beklediğini getirmekten uzak
tır. Bu bakımdan tasarının ruhu üzerinde, bu 
madde müzakerelerinde tekrar durmak istiyo
ruz. 

Getirilen tasarı, daha evvel de arz ettiğim 
gjbi, 'bâzı sloganlardan hareket edilerek ve dün
yanın. ekonomik (gidişi nazarı itibara alınmadan 
hazırlanmıştı. Maden sahasına yeni ve modern 
görüşler getirmeden uzaktı. Taşıdığı ruh ve ge
tirdiği hükümlerle Anayasanın karma ekonomi 
prensibini ortadan kaldırmaktadır. Yabancı 
sermayeyi maden sahasından atmakta, modern 
okonomi anlayışına ve dünya şartlarına sırtını 
çevirmiş, bulunmakta, idi. KJamisyondaM müza
kerelerde, bütün bu-aksaklıklar ve yanlış görüş
ler ayıklanmış ve büyük ölçüde tasarı Tür
kiye'nin lehine bir hale getirilmişti. Fakat ko
misyondaki son değişiklükler yine büyük ölçüde 
eskiye dönüş halinde olduğundan burada bil
hassa yaibaneı sermaye mevzuunda tekrar dur
makta fayda mülâhaza ediyoruz. 

Ayrıca bu tasarı, işletme kontrolünü tesirli 
hale getirmekten de uzak, formaliteleri basit
leştirmek ve madencilik sahasında büyük ham
leler meydana getirecek unsurları taşımaktan 
da uzaktır. 

'Burada şunu arz etmek isteriz ki, yabancı 
sermaye üzerinde bugün dünyanın ekonomik 
anlayışında büyük bir değişiklik olmuştur. Şöy-
1 eki, yakın zamana kadar ekonomide iki önemli 
unsur kabul edilirdi. Bunlardan birisi, eme/k 
unsuru, diğeri sermaye unsuru. Bu görüş tama
men değişmiş ve üçüncü bir unsur ortaya çık
mıştır. Bu üçüncü unsur, beyin unsuru, yani 
insanın sabiıbolduğu organizasyon kabiliyetidir; 
bu üçüncü unsur, diğer ilki unsurun önüne geç
miştir. Bu unsur da ekseriya yabancı sermaye 
ile beraber gelmektedir. Bu tasarı yabancı ser
mayeye set çekmekle bu unsura set çekmiş ol
maktadır. Zamanımızda yaibaneı sermaye anla
yışında diğer büyük bir değişiklik daha olmuş
tur. Yabancı sermaye 19 ncu Asır monopolcü 
ve kapitü'ler anlayışından tamamen kurtulmuş

tur. Bugün bir memlekette yabancı sermayenin 
girmesi için do'ktriner farklılıklar engel teşkil 
etmemektedir. Bu sebepten Yugoslavya'dan 
Rusya'ya !kadar 'komünist memleketler bile ya
bancı sermayeye 'kapılarını büyük ölçüde -aç
mışlardır. Yugoslavya maden sahasında tama
men 'kapılarını açmış; 'Sovyet Rusya ise Sibir
ya'da maden işletmeleri üzerinde .Fransız ve 
Amerikalılarla milyarların üzerinde bir anlaş
maya girmiştir. Bugün mülkiyet prensibi de 
yabancı sermayede bir problem olmaktan çık
mıştır. 19 ncu Yüzyılın sermaye anlayışında 
% 51'e sahibolma arzusu bugün önemini tama
mıyle 'kaybetmiştir. Bunun yerine daha başka 
faktörler geçmiştir. Bunlar, kurulacak tesisin 
yeri ve 'mahiyeti, 'kredi imkânları ve teçhizat, 
satışı, teknik yardım, sevk ve idare gibi husus
lardır. Artılk millîleştirme meselesinden de es
kisi 'kadar fcorkulimamaktadır. Millîleştirmenin 
yabancı sermaye için fazla bir kayıp olmadığı, 
millîleştiren memleketler için de fazla kârlı bir 
iş sağlamadığı anlaşılmıştır. Bütün bu modern 
görüşlere rağmen tasarı tamamıyle yabancı ser
mayeye karşı bir mahiyet taşır olarak gelmiştir 
ve komisyonda da bu tamamıyle kurtarılama
mıştır. Bunların yanında kâr, vergi mevzuatı, 
tesisin idaresi gibi hususlar da yahancı serma
ye büyük hassasiyet göstermektedir. Bunların 
halli ise, yani 'Devletimizin lehine halli ise ida
reci ve teknisyenlerimizin ahlâk ölçülerine, bil
gisine ve basiretine bağlıdır. Pazarlık gücüne 
ve mevzuuna hâkimiyetine bağlıdır. Bunlar ol
duğu takdirde madenlerimizin yabancı sermaye 
yolu ile işletilmesinden korkulacak bir şey ol
duğuna inanmıyoruz. Yabancı sermaye mevzu
unu hülâsa olara'k ifade etmek isıtersek, bizati
hi yabancı sermaye ne iyidir, ne de kötüdür. 
Onu iyi olarak, Türkiye'nin lehine olarak kul
lanmak kalkınmamızda yardımcı bir faktör ola
rak (kullanmak mümkündür; 'bunu yapacak güç 
ve 'bilgi de teknisyen ve idarî ikadrolarımız mev
cuttur. 'Meseleyi bu ölçüde aldığımız zaman ya
bancı sermayeden korkmamak gere'kir. Aslında 
yabancı sermaye mevzuu Batı'da da senelerden 
beri çeşitli şekilde 'münakaşa mevzuu edilmek
tedir. Meselâ Fransa'da Debre zamanında ya
bancı sermayenin aleyhine kararlar alınmıştır. 
Ondan sonra Pompidou zamanında yabancı ser
mayenin aleyhine kararlar alınmıştır. Daha 
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sonra De'bre ve Pompilou'nun hükümetleri za
manında aleyhteki kararlar gevşetilmiş bugün 
ise aleyhteki kararlar tamamıyle kaldırılmış 
ve yabancı sermayenin lehine Türkiye ölçüleri 
ile Türkiye'ye geldiği zaman bunu getirenleri 
ciı ağır şekilde itham edecek ölçülerde, yabancı 
sermayenin lehine kararlar alınmıştır. İngilte
re''de de aşağı - yukarı aynı şeydir, Wilson İşçi 
'Partisi (Hükümetinin başında 'Başbakan olduğu 
zaman yabancı sermayenin aleyhine kararlar 
almış, fakat iktidarının son <levrosin.de Müşte
rek 'Pazar'a girmek ve kapılarını yabancı ser
mayeye açmak için kendisi yabancı sermayenin 
ve Müşterek Pazar Devletlerinin, kapısını birer 
'birer dolaşmak mecburiyetinde kalmış ve neti
cede de Müşterek Pazara girmiştir. 

Yine bu tasarı, bundan sonraki şeylerde de 
geliyor, devletleştirme getiriyor. Bu tasarı dev
letleştirme (getirirken, tabiî bunda hesap ve öl
çü de yoktur; yani, linyit devletleştirilecek, bo-
vraks devletleştirilecek; fakat ne devletleştirile
cek ve (bu devletleştirileceklerin miktarı nedir? 
Bunun parası ne kadar tutar? Bu parayı Dev
let nereden bulacak? Buna ait hiçbir şey yok
tur. Komisyonda da bu hususta sorulan sualler 
cevapsız kalmıştır. 

Bu tasarıyı hazırlayan arkadaşlarımız, sade
ce 1950'lerde İngiltere'de kömürlerin devletleş
tirilmesinin İngiltere'ye ne getirdiğini tetkik et
miş (olsalardı bu tasarıyı getirmezlerdi. Yine bu 
tasarıyı hazırlayan arkadaşlarımız, son aylar
da İngiliz İşçi (Partisi proıgrammda yabancı ser
maye ve hususî teşebbüs için yapılan değişiklik
leri tetkik yetmiş olsalardı yine bu tasarıyı ige-
tirmıezlerdi. 

ıBu devletleştirme mevzuunda da bir - iki mi
sal vermek isterim. Bunlardan birisi Japonya' 
ya aittir. 'Bildiğiniz gibi Japonya kalkınmasına 
hemen 'hemen Türkiye ile aynı tarihlerde başla
mış ; fakat 'bugün 3 süper devlet arasına geçmiş, 
hakikaten çok kısa zamanda, çok büyük netice 
almış bir memlekettir. Bugün Japon ekonomi
sini tetkik eden iktisatçılar kalkınmasının sır
rını, başlangıçta devlet teşebbüslerini hususî te
şebbüse devrinde bulmaktadırlar. Buna ait bâzı 
•misaller vermek isterim ki, bunun da başında 
maden tesisleri gelmektedir. 

Meselâ, kosaka madeni malî değeri 547 bin 
Yen olduğu halde, bunu 273 bin Yen'e ve 25 sene 

I vâde ile hususi teşebbüse devretmiştir. Meselâ, 
Ani maden sahası 1 606 000 Yen değerinde ol
duğu halde, bunu 337 bin Yen'e, 24 yıl bedelle hu
susi teşebbüse devretmiştir. Meselâ, Okuzu 
Maden İşletmesini 150 bin Yen değerinde iken, 
27 bin Yen'e ve 15 sene vâde ile hususî teşebbüse 
devretmiştir. Yine Nagasaki Tersanesini 628 bin 
Yen değerinde iken, 459 bin Yen'e ve 25 sene vâ
de ile hususi teşebbüse devretmiştir'. 

Şimdi 'bir memleketin kalkınmasının sırrı 
bunda •aranırken ve bulunurken, biz hususi te
şebbüsün elindeki, bâzı şartlarla da olsa hususi 
teşebbsün elindeki, sahaları1 Devletin elime al
mak istiyoruz. Tabiî bu hususta en mühim mi-

I sallerden, en önemli misallerden birisi de İsveç' 
tir. Birçok insan tarafından, sosyalist İsveç'e ben
zemek istiyoruz, biz İsveç'in sosyalizmini istiyo-

I ruz diye iddia edilmektedir; halbuki' İsveç'in 
sosyalizmini ve İsveç'in durumunu bu arkadaş-

I 1ar bilmemektedirler. Ben burada birkaç tane mi-
I sal vermek isterim. 

İsveç'te bütün maden işletmelerinin % 50'si 
I Devletin elindedir, '% 50'si de hususi teşebbü-
I sün elindedir ve İsveç'te maden sahası yabancı 

sermayeye açıktır. Yine İsveç'te çelik ve saç 
sanayiinin % 6'sı Devletin elindedir, % 94'ü hu
susi teşebbüsün elindedir. Makina. sanayiinin 
'%' l'i Devletin elindedir, % 98'i hususi teşeb
büsün elindedir, % l'i de kooperatiflerin elin
dedir. Ormanlık bölgelerin mülkiyeti bakımın
dan; •% 25'i ormanların Devletin elindedir, 
1% 75'i hususi teşebbüsün elindedir. Tarıma ait 
arazilerin mülkiyeti bakımından; % 7'si Devle
tin elindedir, i% 93'ü hususi teşebbüsün elinde
dir. Toptan ticaret % 95 Devletin elindedir ve 
,% 5 kooperatiflerün elindedir. Sosyalist İsveç'in 
durumu budur. 

Bir noktaya daha huzurunuzda işaret etmek 
isterim. Bugün Devletin elindeki tesislerin de
ğerinin 150 milyar Türk lirası civarında oduğıı 
söylenmektedir. Devlet bu parayı Devlet tah
viline, vergisiz, yatırmış olsa 14 - 15 milyar Türk 
Lirası yılda Devlet tahvilinden geliri olur. Halbu
ki, bu tesislerin yıllık kârı, hepimizin de bildiği 
gibi, hiçbir zaman milyarın üzerine çıkmamak
tadır. Önümüzde böyle !bir misal dururken biz 
tekrar Devlete yeni sahalar açmak, Devleti ye
ni birtakım külfetlerin altına sokmak için kanun 

I çıkarıyoruz. Tabiî bu bir hesap meselesidir; bu 
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hesap ortada olmadığı için, gelecekte Türkiye' 
nin hangi risklerin altına gireceği, hangi sıkın
tıların içine gireceği maalesef belli değildi t-. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı huzuru
nuzda açıklamak isterim. Bugün Türkiye'de 
petrol devlctleştirilmek veya hususi teşebbüs 
petrol sahasından kovulmak isteniyor. Görecek
siniz birkaç sene sonra Türkiye petrolsüz kala
caktır. Petrolsüz kaldığı zaman bugün petrolü 
devletleştirmek isteyenler ve petrolde yabancı 
sermayeyi kovmak isteyenler, petrolsüz kalan 
şoför sokağa döküldüğü zaman şoförün başına 
geçecektir ve düzeni değiştirelim diyecektir. 
Petrolün bugün Türkiye'de devlei;i eştirilmek is
tenmesinin ve yabancı sermayenin petrol saha
sından kovulmasının sebebi budur. Madeni, kö
mürleri yarın devletleştireceksiniz, millet kö-
mürsüz kalacaktır. Kışın soğuğunda millet so
kağa döküldüğü zaman madenleri, kömürleri 
devletleştirelim diyenler o halkın başına geçe
cektir, düzeni değiştirelim diye bağıracaktır. Bu 
dünyanın her tarafında olmuştur ve Türkiye' 
de de olacaktır. Bu balkımdan bu reform adı al
tında gelen tasarıların gelecekte Türkiye'yi han
gi imkânlara, hangi 'sıkıntılara, hangi durumlara 
düşüreceğine çok fazla dikkat edilmesi gerek
tiğini hususi olarak takdirlerinize tırz ediyorum. 

Yine bu maddede bâzı şeyler nazarı itibara 
alınmamıştır. Türkiye'de madenin hususiyeti, 
bütün dünyada madenlerin hususiyeti nazarı iti
bara alınmamıştır. Şöyle ki, bugün Maden Dai
resinde, iddia edildiğine göre, 30 bin civarında 
arama talepli, 3 bin civarında arama ruhsatlı ve 
2 bin civarında da işletme talepli dosya mevcut
tur. Bugüne kadar verilen işletme vs ruhsat
lar ise 1 200 kadardır; bunun da ancak 310 ka
darında işletme yapılmaktadır. Türkiye'nin ma
den imkânları budur, çalışan işletmeler bu ka
dar. Yapılan basit hesaplara göre, bu rakamla
rın durumunu ortaya çıkarmak:, memleketin tam 
bir maden ^envanterini tespit etmek için 30 mil
yar civarında paraya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 
karşısnda Devletin madenlerimizi aramakla va
zifeli olan dairesi MTA'nın geçen yılki bütçesi 
130 milyon Türk lirası civarındadır. Bunun da 
116 milyon Türk lirası personel masrafı olarak 
'kullanılmaktadır. Şimdi bir tarafta 30 milyar
lık ihtiyaç, bir tarafta 130 milyonluk bütçe, bu
nun da 116 milyonu personel masrafı olarak kul-
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lanılmaktadır. Şimdi, biz yabancı sermayeyi de 
kovuyoruz, hususi teşebbüsü de bâzı şartlarla 
kovmaktan kötü duruma düşürüyoruz; bu 30 mil
yarı nasıl bulup da bu madem envanterini çıka
rıp bu maden gücümüzü, Türk Milletinin en kı
sa zamanda ve en verimli şekilde emrine amade 
kılıp, Türk Milletinin kalkınmasına yardım ede
ceğiz'? Bunun hesabı yoktur arkadaşlar. «Husu
si teşebbüs maden sahasına işte, zaten yatırım 
yapmıyor, maden sahasında- hususi teşebbüs şöy
le yapıyor, maden sahasında hususi teşebbüs böy
le yapıyor»' diye gerek komisyonda, gerek bu 
kürsüde büyük iddialar ortaya atılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık plânların derpiş ettiği teşvik tedbir
lerinin getirilmemiş olması, getirilememiş olması 
hususi teşebbüsün bu sahayla yatırım yapmama
sında en büyük rolü oynamıştır. Emniyet hissi 
yokluğu bu sahaya fazla alâka gösterilmemesine 
sebebolmuştur. 

Ben size sadece bir hususu vermek isterim : 
20 yıldan beri hususi teşebbüse ait sanayi tesis
lerine uzun vadeli kredi sağlayan kuruluşlar ma
den sahasında sadece ıbir tek şirkete iştirak etmiş
lerdir. Peki hususi teşebbüs nasıl bu sahaya gele
cek ve nasıl yatırını yapacak; bunun takdirini siz
ler o bırakırım. 

Meselâ 1968 - 1971 döneminde teşvik .'belgesi 
alan 216 proje içinde maden sektörüne ait olan 
sadece 4 projedir. Demek ki, biz hususi teşebbüse 
imkân vermemişiz, biz hususi teşebbüse saha gös
termemişiz, biz hususi teşebbüse/emniyet vermemi
şiz, biz hususi teşebbüsü teşvik tedbirlerini hare
kete geçirmem işiz; ondan sonra hususi teşebbüs 
bu sahada yatırım yapmıyor, hususi teşebbüs bu 
sahada iş yapmıyor diye hususi teşebbüsün e'lin-
clekileri almaya çalışıyoruz. 

Bu izahatımdan sonra şu hususu arz etmek is
terim : Hakikaten daha evvel Komisyonda yapı
lan değişiklikler memleketimizin, milletimizin 
aleyhine olan hususları büyük ölçüde ortadan kal
dırmış bulunuyordu. Son yapılan değişiklikler 
bir geriye dönüştür ve zararlı olmuştur. 

Saygıyle arz ederim. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Haindi Hamamcıoğlu, buyurunuz efen
dim. 
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M. G. P. GKUBU ADINA HAMDİ HAMAM-
CIOĞ-LU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Madencilik Reformu Kanunu tasarısı ürerinde, 
gerek tümü, gerekse maddeler itibariyle, mutlaka 
bendenizden daha çok ehliyetle konuşan arkadaş
la rım izm mütalâalarını dinledik. 

Sayın Turgut'un da ifade ettiği gibi, kanunun 
tümü itibariyle 'halledilmesi lâzım gelen anaunsu-
î'Li veya esprisini; «Türkiye'de yabancı sermaye
den maden alanında da istifade etmek gerekli mi, 
değil mi» şeklinde özetlemek mümkün göriilmekte-

Bugün teknolojinin olanca süratiyle geliştiği 
bir dönem içerisinde yalnız maden alanında de
ğil, çeşitli ekonomik alanlarda da dünya milletle
riyle, dünya sermayesi ve dünya teknolojisinden 
müstağni kalmanın imkânsız bulunduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu itibaıda doğrudan doğruya 
maden alanında da yabancı sermayeyi kapı dışa
rıya etmenin akıllı bir davranış olacağını iddia 
etmek de mümkün görülmüyor; ama Millî Güven 
Partisi Grubu olarak bir endişemizi madde itiba
riyle do arz etmek zorunluğundayım. Yabancı 
sermaye, aslında menfaat gördüğü, kâr gördüğü 
alana gelir, menfaat sağlamladığınız yere zaten gel
mez. Bugün Türkiye'nin sınırlarında maden ala
nında, «mutlaka Türkiye madenilerine gelelim» 
diye iştiyakla talipler dolu değildir, Ancak, kanun 
yapıcısı olarak geleceği de gözöııüne almak zorun-
luğu muvacehesinde bir anaprensibi tespit etmek
te millî yararlar olduğu da bir vakıadır. 

Değerli arkadaşlarım, prensip itibariyle bugün 
dünya milletleri ile de örnekleri gösterildiği veç
hile, yabancı sermaye, personel veya tekniğinden 
Türk Milletini yoksun bırakmak millî çıkarlara 
uygun görülmemektedir. Komisyonda da bir mi
salini vermiştim; bugün siz personel ve sermaye 
bakımından ne kadar güçlü olursanız olunuz dün 
en modern, en teknik vası'ta diye kabul ettiğiniz 
bir aracın 1 - 2 sene sonra tamamen demede ol
duğunu gördüğünüz bir vakıadır. Bu itibarla 
-yabancı sermayeyi doğrudan doğruya maden ala
nından itmenin, millî çıkarlarla bağdaşacağı 'ka
nısında değiliz. 

Muhtelif vesilelerle arz etmiş olduğum gibi, bu
gün Türkiye'nin, yalnız maden alanında değil, 
çeşitli alanlarla aklımıza gelebilecek her türlü 
teşebbüs ve faaliyetlerinde sıkıntısının uygulama

dan geldiğini iddia edersem, zannederim ki, mü
balâğalı bir iddiada bulunmuş olmam. Bir örnek 
vermek gerekirse, vaktiyle petrol mevzuunda hiç 
şüphesiz kararnamelerle idare edildiği bir dönem 
içerisinde kararnamenin yapıldığı zamanda ka
rarnameyi gerek tanzim eden, gerekse imza eden
lerin, Türk Milletinin aleyhine bir davranış içeri
sinde olabileceklerini sanmak şöyle dursun, bunu 
düşünmek dahi mümkün değildir; ama petrol ko
nusunda - kararname numarası aklımda-değil, af -
finizi istirham ederim - !Saym Genel Başkanımı
zın 1970 senesinde vermiş olduğu bir araştırma 
önergesi sonunda, yanlış bir uygulama sonu
cu, Türk Milletinin senede en azından 100 milyon 
lira yabancı şirketlere para ödediği veya Türk 
Hazinesinin 100 'milyon liraya yakın bir meblâğ
dan yoksun bırakıldığı, çeşitli partilerden müte
şekkil Araştırma Komisyonunun ittifakla tespit 
ettiği veçhile, tabakkuk etmiş durumdadır. 

Bundan çıkan sonuç odur ki, biz burada şu 
veya bu şekilde maden arama, işletme veya im
tiyazı tanıması konusunda (yabancı sermaye ister
se bir imkân tanıyalım, isterse tanımayalım) 
mesele, uygulayıcının iyi anlayışı, iyi uygulama
sı, her şeyin üstünde millî menfaatleri üst seviye
de tutması ve düşünmesine bağlı- kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye ge
lir. Bu, bir 'akit meselesidir. Hususî bukukta gö
rülen, tıpkı şahısların 'aktedebilecökleri bir özel 
mukaveledir, bir akittir. Türk Devletinin, Türk 
Milletinin temsilcisi olarak yabancı sermaye ve
ya şirketlerle karşı karşıya geldiğin'z zaman muh
temel durumları iyi hesap eder, şartlarını iyi tes
pit ederseniz hiç şüphesiz yabancı sermayeyi millî 
menfaatlere uygun şekilde bir mukavele ile sıkı 
sıkıya bağlamak imkânına her zaman maliksiniz. 

İyi şartlara bağladığınız takdirde, yabancı ser
mayenin doğrudan doğruya yurt dışında kalma
sı veya Türk Milletinin yabancı ser'nayeden - ya
bancı sermaye deyiminden ne anladığımızı hemen 

' arz edeyim; yalnız kapital değil, teknik, personel, 
beyin, bilgi tecrübe gibi maddî ve manevî alanla
rın tümünü kapsamaktadır, anlayışımız budur -
mahrum 'bırakılmasının millî çıkarlara uygun 
olacağı kanısında değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısında 13 
neü maddede 3 şekil var. 
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Birisi; doğrudan doğruya Hükümetin getirdi
ği, yani 'kesin olarak maden arama alanında ya
bancı sermayenin millî sınırlarımız içerisine sok
mamak ve dolayısıyle istifade etmemek; 

İkincisi; bu madde 'görüşüldüğü sırada veri
len önergeler itibariyle Geçici Komisyonda kabul 
edilen şekil veya şık; 

Üçüncüsü de; bu defa müzakere konusu olan 
madde. 

Komisyonda 'günlerce vâki müzakereler sonun
da, bu arz etmiş olduğumuz fikirlerin muhassala-
sını kaplayacak bir formül aramakta tüm komis
yon üyeleri cidden çok büyük gayretler sarf et
tiler ama, iyi formül bulmak imkânından maale
sef yoksun kaldık. 

Sonuç itibariyle, bendenizin de mulıalefetine 
rağmen, Sayın Selâhattin Kılıç'm bir formülü 
kanun maddesine girmiş bulunmaktadır. Bu kı
saca, 13 ncü maddenin (d) bendinin altına, «Yu-
kardaki (a), ('b), (c) ve (d) fıkralarında arama 
ruhsatnameleri alabileceği belirtilen kişiler, arama 
faaliyetlerinde» şu cümle önemlidir; «Yabancı 
sermayeden faydalanabilirler.» 

Şimdi burada bir endişemizi ar? edip mâru
zâtıma son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü iti
bariyle, Hükümet yabancıların neden arama konu
sunda müteşebbislerde belirli bâzı oranlar koymuş
tur. Meselâ, nama muharrer senet veya hamiline 
muharrer senet şeklinde. 

Şimdi endişem şu; bir misalle fikrimi izah et
mem için müsaadenizi rica ederim. Farz edelim 
ki, 10 milyon TL. lık 'sermayeli bir 13 ncü madde
de yazılı tüzel ve hakikî kişilerden bir müteşebbis 
maden arama ruhsatı istediği takdirde muhtemel
dir ki, sermaye kifayetsizliği veya bir muvazaa 
suretiyle 10 milyon lira ortaya koyduğunu ifade 
etmiş olmasına rağmen, bu sermayenin % 50'den 
fazlası, - yabancı sermayeden de istifade imkânı 
sağlanmış olduğuna göre, - yabancı sermayenin
dir, kesin olarak iddia edilebilir ki, sermayeye, 
paraya hâkim olan, aramaya ve dolayısıyle işletme 
imtiyazına, - verilir veya verilmez, o maddeler
de müzakere edilecektir - fiilen arama işine hâkim 
dem ek ti i*. 

10 milyon TL. lık sermayeli bi •• teşebbüste, 8 
milyon lira sermayeyi 'bir yabancı şirket koyduğu 
takdirde, Türk müteşebbisi arada, paravan, ara
maya fiilen hâkim olan yabancı sermaye olacak

tır. İşte bu maddenin bu şekilde tedvininde endi
şemiz bu noktada toplanmaktadır. 

Bizim gönlümüz arzu 'ederdi ki, yabancı 'ser
mayeden istifade etmek isteyen yeri' müteşebbis
lerin her halükârda istifade edebileceği yabancı 
sermaye miktarı azamî miktarda % 49'u geçme-
üin; ama komisyonda bu hava mevcut olmadığı 
için bunu bir' önerge olarak da takdim imkânını 
bulamadık. Bu muhtemel tehlikenin tahakkuk 
etmemesi temennisiyle sadece böyle bir tehlikenin 
de varit ve muhtemel olduğunu ifade etmek ve 
zabıtlara geçirmek için söz almış bulundum. 

Saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hanağası, bu-
3rurunu<:. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu konu ikinci kez ele alınmış oluyor ve birçok 
saym arkadaşlarım da görüşlerini belirttiler. 'Ben 
de bir daha diyebilirim ki teyiden, bu memleke
tin kandamarı mertebesinde bulunan maden kay
naklarının esas hakkını, hukukum- temel sayıp, 
savunan 13 ncü madde üzerindeki görüşlerimi be
lirtmek istiyorum. 

Maılûmuâliniz bir kanun teklifi, tasarısı geldi
ği gibi her vakit kabul edilmez ve kimse de bunu 
iddia edemez. Değişiklikler olabilir, yurt çıkar
larına, sorunlarına en uygun, en gerçekçi yoldan 
elverişli bir şekle sokularak tekemmül 'ettirilmesi
ne çalışılır. 

Burada önemli olan husus, kişisel görüşlerin 
üstün olmaması, yurt çıkarlarının hâkim kılın
ması konusudur. Sanıyorum daha evvel de söz ko
nusu edilmişti. 13 ncü maddedeki bu sefer ya
pılan değişiklik, aslında Hükümet tasarısının ge
tirdiği ruh ve manayı, espriyi taşımıyor. Bir 
kapı aralıyor, bu kapının 'aralığından yine yaban
cı sermaye giriyor, ama direkt değil de'endirekt, 
dolaylı şekilde 'giriyor, adı değişiyor. Şayet kanun 
tasarısında söz konusu olan yabancı sermaye ko
nusu ele alındığına göre reddedi/lecekse artık baş
ka bir kapının aralanmasına lüzum yoktur; ama 
böyle olmuyor. 

M'alûmuâliniz, madenin bir aranması, bir de 
İşletilmesi konusu vardır. Esas sermaye, aramad'a 
lüzumludur; araç bakımından, gereç bakımından, 
teknik personel bakımından, çeşitli yönleriyle. İş
letilmesi aranması kadar zor değildir. 
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Bu itlharla, 'bir yabancı sermaye .yönünden, 
tüm olanak bu 'kabul eclilirvîo edilmeli. O halde ne 
olacak? Siz bunun aramasını kabul etmeyeceksi
niz; ama işletilmesinde dolaylı yoklan l i r Türk 
şirketinin ismi altında ya'bancı sermayeye yhıe 
'İt/Ihar •edeceksiniz. Böyle şey olmaz, 

Bu yine dolaylı olarak 'kişisel çıkarlara vasıta 
olmak demektir. 

Tekrar .yüksek huzurunuzda arz ediyorum; 
bu kanun Atatürk'çü bir görüşe uygundur, gerçek
çidir. Hangisi? Hükümetin getirdiği teklif şek
liyle. Aiksi takdirde, tenzih ederim birçok 'kıymet
li parlamenter arkadaşlarımı, kişisel görüşlerin ar
dında ya;tan art niyetler »burada yine menfaat 
kazanından, tenceresinden faydalanırlar. Nitekim 
ıbir aradık, 'bir par ilinin 'bu Geçici Komisyonda üye
si iken şahit olduğum olaydan dolayı içimdeki şüp
he silinmem iş tir. Bir sayın parlamenter bana:, 
«Ben 2,5 milyon zarar ettıim. Şayet yabancı ser
maye girerse ben 60 - 70 milyon :sağlayaibileceğ,'>m» 
•diye kişisel endişesini -ortaya koymuştur. 

•Sayın arkadaşlarım, 'kanunlarda kişisel düşün
celer söz konusu olamaz. Millî birlik, 'bütünlük, 
'beka 've yurdun, vatanın çıkarları söz konusudur. 

Bu itibarla ıben, Hükümet tasarısındaki 13 ııcü 
maddenin 'geldiği şekilde aynen çıkarılmasını, iti
bar edilmesini siz sayın arkadaşlarımdan istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz 

tu endim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Maden 
Kanunu hakikaten Türkiye'nin yar olma -veya 
yok olma meselelerini halledecek ?n mühim ka
nunlarından'birisidir. 

Muhterem arkadaşlarım, mil 1 î kalkınmayı 
muvaffak edecek tür Devlet, mutlak surette yerüs
tü 'servetlerini, yeraltı 'servetlenlni harekete geçir
mek mecburiyetindedir. Bu iki serveti sanayisin
de uygulamaik mecburiyetindedir. Bir servet yer
altında yattığı müddetçe, bir servet yerüstünde 
âtıl kaldığı müddetçe, 'hiçbir mâna ifade etmez, 
Onların harekete getirilmesi, üretilmesi ve mut
laka sanayie tatbik edilmesi lazımdır. 

Bıı se'beple muhtrem arkadaşlarım, Anayasa
sında karma ekonomiyi prensip olarak kaibul et
miş 'bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti, kendi im-

kânlarıyle «'kendi 'İmkânlarıyle» dediğ'un zaman, 
bunun içinde Devlet İmkânı, kendi özel teşebbüsü
müzün imkânı var, Türkiye Cumuhurlyctinin 
'menfaatieriııi önde tutan dış ortaklıklarla yerüs
tü, yeraltı servetlerini harekete getirmesi ve sa
nayii uygulaması lâzımdır. 

İkinci konu : 
Muhterem arkadaşlarım, sanayide muvaffak 

olabilmemiz için şu beş şartın mutlaka gözönünde 
tutulması lâzımdır; sırasıyle arz ediyorum : 

Ehil insan gücüne, sermayeye, endüstri ile 
teknolojiye ve nihayet, iptidaî maddeye ve paza
ra sahibolmak lâzımdır. 

Sevgili arkadaşlai'nm, imevzuubahis kanun İp
tidaî maddeden bahsetmotkedir; yeraltı iptidaî 
maddesinden. Biz, di il insan bulabiliriz, sermaye 
bulabiliriz, Türkiye henüz endüstri ve teknolo
jide ileri olmadığı iç.in, 'bu taraftan zayıf kala
biliriz. İptidaî maddemiz var. Ehil insangücünden, 
sermayeden, endüstri ve teknolojiden faydalana
rak yeraltı imkânlarımızı harekete geçirmek lâ
zımdır. Bu iç olur, dış olur. Türkiye'nin men-
faatıleri gözönündc tutularak bandan faydalanıl-
malıdır. Bunda çekil inilecek bir şey yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, beşinci unsur pazar
dır. iptidaî madde ister ham, ister yarı mamul, 
isterse tam mamul hale getirilmiş olsun, muti aka 
iç ve dış pazara ihtiyaç vardır. Bütün 'bunlar, bu 
Söylediklerim, dünya yüzünde bugün yirminci as
rın 70 yıllarında, yalnız bir Devletin gücüyle, 
yalnız b'r Devletin teknolojisiyle, endüstrlsiyle, 
•sermayesiyle, ehil personeliyle tahakkuk ettiril
mesine imkân yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin 

, yük«'°k menfalfl tleııi gözönüne alınarak, her şey
den Tayda 1 anmak yoluna gitmemiz lâzımdır. 

Çimdi muhterem aıkadaşiarım, madencilik fa
al iyetleninde muvaffakiyet için, millî menfaatleri-
mize uygun olarak bu muvaffakiyeti temin ede--
'bilmek için altı faaliyet safhası vardır, 'bunda 'mu
vaffak 'Oİmaik lâzımdır. 

Bu 'safhalardan .birincisi, arama 'safhasıdır ki, 
on güç, en masraflı, en büyük saıbır isteyen, en 
uzun zaman isteyen bir safha.. Sonra, aramadan 
sonra (bulunan iptidaî maddeyi işletme ve değer
lendirme safhasıdır. Sonra, içte ve dışta .varı ma
mul, 'hammadde olarak p<a-carlama safhasıdır. Bu 
üçünde muvaffak olabilmek için, adına menajman 
denıilen şevki idare gücüne sahiholup onun öte
sinden heri g'eiebilmek lâzımdır. 
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Nihayet, bütün bu işleri yapabilmek için ser
mayeye ihtiyaç vardır. Neticede, hepsine ruh ve
ren madencilik bilim ve 'teknolojisine sahip ol-
•ma'k lâzımdır. 

SevgÜli arkadaşlarım, üç 'bölümde arz Gittiğim 
hususları 'tekrar 'edersem, Türkiye'nin sanayide 
millî 'kalkınmasını tahakkuk ettirebilmek için yer
üstü, yeraltı servetlerini harekete geçirmesi lâzım
dır. Bunun için eh 11 personele, sermayeye, en
düstriye, teknolojiye, pazara ve iptidaî maddeye 
ihtiyacı vardır. Bunun anakaynağı, iptidaî mad
denin ilcine: bölümünü teşkil eden yeraltı •maden
ciliğinde 'muvaffak olabilmek içir arama, işletme, 
pazarlama, şevki idare, sermaye ve madencilik bi
lim ve teknolojisine sahibolmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bütün bunlar 
doğru da, 13 ncü maddede münhasıran arama ruh
satnamesi alacak İriş ileri düzenliyor. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Anlıyo
rum efendim, oraya geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ıbütün bunlarda, de
mlin arz 'ettim, dünya yüzünde Amerika, İngil
tere, Japonya, Rusya, Almanya dahil, hiçbir dev
let bu işleri yalnız başına yapmamaktadır. En 
büyük teşvik unsurunu, tedbirlerini, madencilik 
sahasında, gerek kendi özel teşebbüsüne ve gerekse 
yabancı yermayeye vermek suretiyle yeraltı ser
vetlerini harekete getirmektedirler. 

Ben bakıyorum, bâzı çevreler, bâzı arkadaşlar 
yahancı sermayeden korkmakta, yabancı işbirliğin
den korkmaktadırlar. Ben ıbuna yer veremiyo
rum. Aklımızı kullanaılım, Türkiye Cnmhuriyeıti-
ııin -menfaatlerini, onlarla yaptığımız ortaklık 've
ya işbirliğinde tespit edeceğimiz şartlarda kafamı
zı çalıştırarak lehimize unsurlarla koruyalım. 

Ortak Pazara giren 1963'ün Koalisyon Hü
kümetleri, Ortak Pazara giren bir Türkiye Cum
huriyeti Devleti, bundan çekinmiyor, Ortak Pa
zarın 22 sene sonra aslî bir üyesi olarak bütün 
gümrük -kapıları açılacak, bütün pazarlar açıla
cak; insan, iptidaî madde, sanayi üretimi, bütün 
Devlet hudutlarının kalktığı 'bir zamanda her şey, 
serbest dolaşıma tabi olacak ve fakat Türkiye'nin 
kendi millî kalkınması için lüzumlu olan baş 
unsur yeraltı iptidaî maddesine yabancı gelmeye
cek. 

Türkiye'yi istilâ edecek 22 sene sonra yabancı 
insanlar; hudutlar, gümrükler kalkıyor. Gelecek, 
Almanya'da fabrika 'kurar gibi Türkiye'de kura-
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•'bilecek. Neden çekiniyoruz, aklımızı kullanalım. 
22 sene 'sonrasına kadar endüstrimizi kurmamız lâ
zımdır. Bunun için de yeraltı 've yerüstü servetle
rim izi mutlaka harekete geçirmemiz lâzımdır. Bu
nu temin için her şeyden faydalanmamız lâzım
dır. Bunun ışığı ise Türkiye Cumhuriyetinin mil
lî menfaat'idir. Halkımızın, vatanımızın millî men
faatinin ışığında bunu yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, ben hayret ediyorum; 
bu 13 ncü-maddede Hükümet teklifi ile Komisyo
nun değiştirge teklifini yanyana 'kovdum, huzuru
nuzda arz edeceğim. 

Sevgili arkada şiarım, en son fıkradan gayrı 
hiçbir fark yok. Ne diyor son fıkra?.. «Yukar-
dak-i (a), (b), (c) fıkralarında, arama ruhsatna
meleri alabileceği belirtilen kişiler, arama faali
yetlerinde yabancı sermayeden faydalanabilirler.» 

Sevgili arkadaşlarım, bu cümleyi koysa ne ola
cak, koymasa ne olacak? Hükümet teklifinden tek 
ayrılan şey, yabancı sermayeden faydalanaibilir, 
ibarelidir. Diğerleri Hükümet teki ifind ekin in 
aynı. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ek
leyelim o zaman. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir dakika, 
bir 'dakika; benim adım Hasan iken, adım Ha
kan'dır, demeye lüzum yok. 6224 sayılı Yabancı 
Sermaye Kanunu bugün Türkiye'de var mı? Var. 
Altına herkes imza koymuş mu? Koymuş. Parlâ
mentodan geçmiş mi? Geçmiş. Meriyette mi? 
Meriyette.. Nedir Yabancı Sermaye Kanunu? Pa
ra, teknoloji, teşebbüs, lisans gibi hususlarda 
Devlet, millî menfaati gözeterek yabancılarla iş
birliği yapabilir. Burada dikkat edeceğimiz husus, 
Millî Güven Partisi Grup Sözcüsünün de söyle
diği gibi, ki grup sözcümün sözlerine yürekten 'iş
tirak ediyorum, burada dominasyon, yabancı hâki
miyetini, yabancı mülkiyetini, yabancı hukukunu 
benim yerütü ve yeraltı servetimde tahakküm 
cttıirmeyeeek .şartları koymak lâzımdır. Burada 
«Yabancı sermayeden faydaianabilh >•> ibaresi kon
muş diye kıyamet 'koparılmasın. Zaten meri olan 
bir kanunun buraya isminin 'konuimasından iba-
ıenu . 

Bu sebeple muhterem arkadaş1 arım, 13 ncü 
'madde korkulduğu gibi değildir. Japonya'nın 
Maden Kanununu tetkik ettim, Almanya'nın, İn
giltere'nin hepsini tetkik edelim, son iki yılda Rus
ya 'nmkini de tetkik edelim, yükselme yarışında 
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olan her devlet yerüstü, yeraltı servetini yalnız 
'kendi gücü ile 'değil -bütün dünyada elde edilebi
lir güçlerle harekete getirmektedir; bunda geç 
kalmamak, bunda yaya kalmamak mümkün değil
dir. Sayın Turgut arkadaşımızın dediği gibi en 
büyük yeraltı servetinin iki unsurundan birisi pet
rol, birisi de diğer madenlerdir. Bunların istih
salinde 'geç kaldığımız zaman, Türkiye millî kal
kınmasında geç kaldığı zaman, sanayi kalkınma
sında geç kaldığı zaman, petrolsüz kaldığı zaman, 
işsiz kaldığı zaman bâzı çevreler, «gördünüz mü 
petrolsüz bıraktılar, gördünüz mü iptidaî madde-
siz bıraktılar» diyeceklerdir. 

Bu yoldan iktidara gelmek, bu yoldan halka 
şlıin görünmek yolunu arayacaklardır. Kendi 
grubumun vsözcüsüne aynen iştirak ettiğim 'gibi, 
diğer partili arkadaşlarımın millî kalkınmanın te
meli olan yerüstü, yeraltı iptidaî 'maddelerinin iş-
lotıilmesinde, her ne pahasına olursa olsun Türki
ye Cumhuriyetinim yüksek menfaatlerini gözetmek 
şar tiyle işbirliği yapılması yolundaki fikirlerine 
iştirak ediyorum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Baş
bakanın imzası var o kanunun altında, onu ten
kit ediyorsun, aman duymasın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Beyefendi, 
Hükümet teklifi ile komisyon değiştirisini muka
yese ettim. Yalnız «yabancı sermayeden faydala
nabilir» diyor. Mevcut kanunu buraya monte 
ediyor. Beyler, bunda birşey yok. Benim Sayın 
Başbakanım Ferid Melen'e bütün Türkiye minnet
tar olacaktır, çünkü huzur olmayan yerde hiçbir 
şey olmaz; huzura hizmet etmiştir. Kalkınmaya 
da biz hizmet edelim, ıbu maddeyi aynen kabul 
edelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan 

aöz istemişlerdir. 
Sayın Bakan, önergeler vardır .13 ncü madde 

üzerinde, siz şimdi mi konuşmak istiyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — Önerge
ler üzerinde konuşmam mümkün olur mu efen
dim. 

BAŞKAN — Başka konuşmacı olmadığı için 
değişiklik önergelerine geçtim, bu arada işaret 
buyurarak konuşmak' istediniz, eğer konuşmak is
tiyorsanız buyurun konuşun. Fakat onu takiben 

tabiî son söz milletvekilinmdir hükmüne göre sı
radan herhangi bir milletvekiline söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

13. madde üzerinde Hükümet görüşünü, tasa
rının tümü müzakere edildiği zaman uzun, uzun 
arz ettim. Bu defa aynı şeyleri, aynı uzunluk için
de tekrar edip vaktinizi almayacağım. Yalnız bu
rada tümü üzerindeki 'mütalâaların bir kısmı tek
rar edildiği için Hükümet görüşünün söylenme
miş zannedilmemesi için çok kısa birkaç noktaya 
işaret ederek ve tümü üzerindeki mâruzâtıma atıf 
yaparak huzurunuzu terk edeceğim. 

Bilindiği gibi Hükümet yabancılara maden 
arama ruhsatı verilmesine karşıdır. Hükümet bu
nu isterken maden arama ruhsatı ile yabancı ser
mayeden istifade imkânının ayrı, ayrı şeyler ol
duğunu bilerek, düşünerek bu yolu seçmiştir. Ger
çi yabancının ruhsat almasına imkân vermek ile 
yabancı sermayenin bu sahada iş görmesi arasın
da ilişki vardır. Fakat bizim kanadmiz odur ki, 
ruhsat verilmediği takdirde yabancı sermaye 'bu 
sahada rol almaz görüşü yanlıştır. 

Bunun birçok emsallerini kısaca söyleyeyim; 
İmtiyazla bir yabancı (memlekette sermaye çalış
tırma anlayışı geçen yüzyılların kapitalist ülke
lerinde pek revaçta bir metot idi; fakat ıbugün 
dünya şartları değişmiştir, yabancı sermaye bir
takım imtiyazlar peşine düşmeksizin iktisadî men
faat gördüğü takdirde bir yabancı ülkede vazife 
alaibilmektedir. 

Bunun örneklerini kısaca arz edeyim, mese
lâ Yugoslavya'da bütün yeraltı servetlerinin sa
hibi ve cümle imtiyazlar (sosyalist düzen olduğu 
için) Devlete a'idolmasma rağmen yabancı serma
ye maden sahasında Yugoslavya'da çalışmaktadır. 
Bir diğer örneği Sovyet Rusya'dır. Yakım tarih
lerde Sovyet Rusya (bildiğiniz ğibl bütün hak
lar Devlete ait olmasına rağmen) Amerikan ser
mayesi ile bâzı 'sahalarda ve.meselâ ağır kamyon
lar imalinde çalışmaktadır. Birlikte çalışmak 'im
kânını aramaktadır ve zannediyorum tabiî onla
rın İçyüzünü gereği kadar tanımak imkânından 
yoksunuz, ama bizi ziyaret eden Sovyet Bakan 
Yardımci'smdan ^bizzat dinlediğime göre bu sahada 
bir anlaşma müzakereleri içindedirler. 
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Demek , oluyor ki, yabancı sermaye sc'syaliül: 
ülkelerde imtiyaz peşinde koşmaksızm, fakat eko
nomik •menfaatinin hatırına o sahalarda rol al
maktadır. Öyle ise Türkiye'de de maden arama 
imtiyazı verilmezse yabancı sermaye Türkiye'ye 
gelmez 'tezi yanlıktır, Yabancı sermayenin Tür
kiye'deki madem sahasına hiçbir kayıt ve şartla 
gelmemesini isteyen arkadaşlarımız vardır. Biz 
bu tercihte değiliz, imtiyaz verilmemek kaydıyla, 
yani Türk imtiyaz sahipleri ile işbirliği yapma 
kaydıylo yabancı sermayenin çalışmasında bir 
mahzur görmeiindkteyiz. Esasen bugünkü hukuk 
düzenimiz de buna cevaz vermektedir. 

Bir arkadaşım konuşmasında; «Meselâ Türk 
imtiyaz sahibinin ortaya koyduğu işletme serma
yesinin ezici çoğunluğu yabancı olsa, o takdirde 
yabancıya imtiyaz vermemekten doğan sakıncalar 
sermaye çoğunluğuna sahibolduğu için aynen av
det ©tmez mi ve o Türk şahıs bir paravan olmaz 
mı?» 'buyurdular, şimdi şunu ifade edeyim: Bir 
araıma ruhsatına sahibolmak ayrı bir hukukî mu
ameledir, bir sermayenin işlemesi ile ilgi M mua
meleler ayrı bir hukukî iştir. Bunlar birbirinden 
ayrıdırlar. Fakat 'biran için farz ediniz ki, para 
gücü ile o şahsı paravan olarak kullanmak işlese 
bu mümkün müdür? Sumu ifade edeyJm, bütün 
yabancılara curama 'imtiyazını vermesek (yani Hü
kümetin görüşüne bu noktada mutaıbı'k olsak) bu
radan 'bir adım daha ileri giderek cümle yabancı 
sermayenin maden sahasında Türk imtiyaz sahibi 
ile dahi çalışamayacağını ilân etsek, eğer o ya
bancı sermayeye para hatırına paravan olacak bir 
hain bulursa, bulabilecek: ise 'bu şekilde de hulur. 
Bu men etmenin, bir hainin paravan Olma iste
ğini önlemesi mümkün değildir. Böyle haller Ce
za Kanunlarının vesair hükümlerin ele alması 
lâzımgelen ve önleyebileceği ve daha ziyade vatan
daşlarımızın millî duygularının ve eğitimlerinin 
teminat teşkil edeceği bir sahadır. 

Bir defa daha tekrar etmek gerekirse: Eğer 
para hatırına kendi medenî haklarını bir ya
bancının menfaat ve ihtiraslarına alet edecek 
bir hain varsa (ki, bunu hiçbir Türk vatanda-u-
na yakıştırmam ama tabiî yakıştırmamak ban
ka şeydir, ihtimali düşünme başka şeydir diye
bilir arkadaşım haklı olarak) bu ihtimal dediği
miz şartlarla da önlenmiş olmaz. Çünkü men et
keniz de hak da vermeseniz, dolaylı yollardan 
sağlayacağı menfaat ile bir haini kullanmak 
mümkün olabilir. I 
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Bizim metnimiz genellikle hareket ederek 
tedvin edilmektedir. Hilâfına davrananlar için 
de, sabit olması takdirinde, Türk Milletinin 
başka müeyyideleri uygulanabilir. 

Demek istiyorum ki, bu hüküm olsa da böyle 
bir ihtimalden yüzde yüz sakınamayız, tam hi
lafını getirsek de yüzde yüz sakınamayız. 

Hükümet niçin yabancıya ruhsat vermeyi 
istememiştir? Bunu tümü üzerindeki müzakere
lerden çok geniş olarak arz ettim, kısaca tek
rarlayayım : Yabancılar arama ruhsatı olarak, 
pek çok yabancı, maden bulunabilecek sahaları 
oyalamak imkânına sahibolabilirler. Bu sahala
rı bir müddet kapayarak Türk müteşebbisinin 
ve Türk Devlet arayıcılarının o sahalarda ara
ma yapmasını önlemek isteyebilirler ve bunda 
yabancıların menfaati daima bulunabilir. Çün
kü yabancı için burada maden aramak, sadece 
o sahada bulacağı madenden elde edeceği men
faatle kayıtlı kalmayabilir. Bir başka ülkeye 
kaderini bağlamış insandır. O ülkenin menfa
atlerinin hatırına eğer Türkiye'deki bâzı saha
ları kapamak lâzım ise, pekâlâ bu yola, hattâ 
kendi vatanına hizmet etmek gibi değerli bir 
amacı dahi bunun yanma ekleyerek gelebilir. 
Ama Türk milletinin menfaatlerini zedeleyebi
lir. Binaenaleyh, bu mahzurları düşünerek ya
bancıya ruhsat verilmesine karşı olmuşuzdur. 
Bu mahzurlar özellikle, biraz sonraki maddele
rin müzakeresinde arz edeceğim, işletme ve im
tiyaz safhalarında çok daha önemle ortaya çıka
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, işte bu özetlediğim se
beplerle, yabancılara arama ruhsatı verilmemesi 
yolundaki metinlere tamamen mutabıkız. Bu sa
hada Türk ruhsat sahiplerinin yabancı sermaye
den yararlanabileceklerine dair esasen mevcut 
hukuk düzenimizde var olan bir sistemin ilâ
mından ibaret olan son fıkrada, olsa da olur 
kanaatimizce olmasa da olur. Bir sonuncu noktayı 
arz edeyim. Hükümet metninde hamiline muhar
rer senet neşreden anonim ortaklıkların ma
dencilik yapamayacağına dair hüküm var idi. 
Bu hüküm maksadı çok aşan bir hükümdür. Bü
tün ortakları, daha doğrusu bütün hamilleri 
Türk dahi olsa anonim ortaklık madencilik ya
pamayacak anlamına da geliyor. Bu, ileride 
küçük sermayenin madencilik sahasında rol al-
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masını engelleyen bir hükümdür. Bu maksadı 
taşan bir hükümdür. 

Efendim, acaba hamiline muharrer senet çı
karmak suretiyle is gören anonim ortaklıkların 
senetlerini bir yabancı toplarsa ne olur; bu bir 
suiistimal kapısı açmaz mı? Böyle bir tehlike 
vardır. Bu tehlikeden hareket edildiği için ta
sarıya hüküm konulmuştu. Fakat bilâhara Mec
liste yapılan tartışmalar bir noktayı aydınlattı. 
Eğer gerçekten bir anonim şirketin hamiline 
muharrer senetlerini bir yabancı toplayarak şir
kete hâkim olursa, bu tasarının 13 ncü madde
sinin ruhuna aykırı olacağından ve ilk fıkrala
rındaki lâfzına aykırı olacağından bu tasarruf
lar hakmda iptal davası açılabilir. Bu dolayı-
sıyle tasarıyı dolambaçlı yoldan bertaraf etmek 
olacağı için kanunî bir hakkın istimali değil, 
suiistimali vasfında olacaktır. Bu da bir ölçüde 
teminat teşkil etmektedir. 

Demek oluyor ki, tasarıda derpiş edildiği 
üzere Hükümet, arama sahasında yabancılara 
ruhsat verilmemesini tazammun eden metinlere 
mutabıktır ve kanunlaşmasına yardımınızı yü
rekten diler, teşekkür ederim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Su
al sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika; Sa
yın Hüseyin Baytürk bir soru sormak istiyor. 
Lütfedeceksiniz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa-
ym Bakanın az evvel söylediği sözü ben de söy
ledim, fakat tahmin ediyorum sözüm yanlış an
laşıldı. Mânasını izah ettiğim mânada söylemedi. 

Sözümü aynen tekrar ediyorum : «Yabancı 
sermaye, teknoloji ve teknik üstünlüğü ile kisa 
zamanda inisiyatifi ele alır» demiştim. Bu sözün 
hainlikle falan ilgisi yoktur. Ticaret Kanununa 
göre kurulmuş bir şirketin sermayesinin % 51'-
ini yabancı sermaye alırsa sermaye konusunda 
inisiyatifi ele almaz mı? Bunun hainlikle ilgisi 
yok ki. Ben böyle bir şey söylemedim, buna 
hakkım da yok. Tavzih bakımından söylüyorum. 
Sayın Bakan benim söylediklerimden bunu an-
lamışlarsa, ben böyle bir şey kasdetmedim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Bana 
bir açıklama imkânı verdiği için Sayın Bay-
türk'e teşekkür ediyorum. Benim mâruzâtım 

kendilerinin mütalâalarnıdaki cümlelerden ha
reket edilerek yapılmamıştır. Daha çok bir baş
ka arkadaşımın sermaye oranları vererek ortaya 
koyduğu nazarî ihtimali tartışmak için söylendi. 
Kendi beyaıılarıyle ilgili değil. 

Kendi bcyanlariyle ilgili bir iki noktayı daha 
açıklayacağım. Değerli arkadaşlarım, benim ha
inlik vasfına bağladığım fiil şudur: Bir Türk 
ruhsat sahibi bulunacak. Bu Türk ruhsat sa
hibi, bu metnin suiistimal olarak bir arkadaşımın 
söylediği gibi, bir yabancı sermayenin emrine 
girerek, kendi millî menfaatlerine aykırı tutum 
ve davranışlar içinde olacak. Bu takdirde o va
tandaşımızın yaptığı şeyin adı hiyanettir. Bun
da şüphe yok. Bunun yapılması halinde tabiî 
mevzuatımız işler. Yapılmamasını dileriz. Ya
pılmayacağı ümidindeyiz. Zaten büyük çoğun
luğumuz böyle olmasa millet olarak bir arada 
yaşamamız mümkün olmaz. Binde bir kötü yola 
sapmış olanlar çıkabilir. Bu ihtimali düşünmek 
doğrudur diyebilir arkadaşlarım. Bunda haklı
dırlar. Fakat benim söylemek istediğim, bu ih
timali, ruhsat vermesek, yabancı sermayenin ça
lışmasını önlesek dahi kapayabilmiş olamıyoruz. 
Niçin kapayainiyoruz ? Çünkü eğer biz bir ya
bancı menfaatlerin hatırına kendi millî menfa
atlerini fedaya hazır ve kendi medenî haklarını 
bu uğurda kullandırtmaya hazır birisi varsa, 
buna yabancı sermaye başka yollardan da men
faat sağlayarak bu zatı kullanabilir. Onu de
mek istedim. Önlenmiş olamayız. Mesele bu
dur. 

Baytürk arkadaşımın sözleri arasında Türk 
kanunlarına göre kurulmuş bir şirket sermaye
nin büyük çoğunluğunu yabancılar eline alırsa 
nasıl davranır? Bunu anlatmak istedim buyur
dular. 

Gerek Hükümet metninde gerek getirilen ye
ni metinde ortakları arasında gerçek veya ya
bancı tüzel kişiler bulunmayacak, bu şart var. 
Binaenaleyh, ortakları arasında yabancı gerçek 
veya tüzel kişi varsa bir şirketin, ona da imti
yaz verilmeyecek. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Türk kanunlarına göre Türk ismi altında kurul
muş... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ba
kınız (d) fıkrası: Ortakları arasında gerçek 
veya tüzel yabancı kişiler bulunmayan Türk şir-
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ketlerine verilecek, bulunan Türk şirketlerine 
verilmeyecek. Yani ortakları arasında bir ya
bancı varsa bir Türk şirketinin bu maden ara
ma ruhsatı alamaz her iki metinde de. 

HÜSEYİN BAYTÜItK Zonguldak — Sa
yın Başkan, bir soru daha sormak istiyorum : 

Yabancı tüzel kişiler hakkında Sayın Baka
nın söyledikleri doğrudur. Fakat yabancıların 
Türk kanunlarına göre Türk isimi altında kur
dukları şirketlere mâni olacak herhangi bir hal 
yoktur. Ben bunu demek istedim. Meselâ Türk 
Krom Anonim Şirketi 1 milyon 600 bin lira ser
maye ile geldi ve Türkiye'de icrai sanat eden bir 
maden şirketidir. Yarın bir imtiyaz sahil ân e 
sermaye olarak girer, hissesinin % 51'ini, %60'mı 
alabilir. Ben bunu söylemek istedim. Yoksa 
yabancı tüzel kişilerin gelemediğini ben de bili
yorum; fakat Türk ismi altında gelen şirketler 
olursa ne olacak? 

ENERJİ VE TAİBİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAMANOĞLU -(Devamla) — Sayın 
Başkan, bir 'kaç 'oüımıle ile dalha açıklama ihti
yacı lokluğunu hissediyorum. Bir şirketin ortak
ları ayrı şeydir, şirketin, Türk şirketi sayılıp 
sayılmayacğı ayrı şeydir. Türk (kanunlarına gö
re 'kuruOmuş her şirket Türk şirketidir; arkada
şımın da anlayışına uygun olarak, hepimizin 
anladığı .gibi. Türk kanunlarına göre, yaban
cıların kurduğu şirketler de Türk şirketi sa
yılır; ama yabancılar eğer Türk kanunlarına 
göre bir şıirket kurmuş iseler, ibu şirketin or
takları yabancı olduğu içki, 'bizim (D) fıkra
mıza aykırı olacağından o şirkete, Türk şirketi 
savulmasına rağmen ruhsat verilmeyecektir. De
mek ki, 'Türk şirketi de olsa, ortakları arasında 
yabancı 'gerçek veya tüzelkişi varsa Hükümetin 
anlayışı llütfeder kanunlaştırırsanız, (bu gibilere 
ruhsat verilmesini 'engelleyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyuru
nuz kısa olsun lütfen. 

MUiSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
•Sayın Bakandan 'sorum şu; Suriyeli kapitalistler 
Amik Ovasında 'bizimkilere geniş çapta ziraat 
yaptırıyorlar ve hasat sonunda da sanki muha
sebesini kendileri tutuyormuş «gibi, hasadı ge
risin igeri, alıp götlürüyorlar. 

Şimdi, bu bizim millî 'menfaatlerimize aykırı 
bir hareket olmaktadır. Amik Ovasında olan bu 
duruım da hasat, hektar hektar ^götürülüyor. 
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Yabancı kapitalist şirketler maden sahasında 
da aynı şekilde alıp götürecek midir? Sayın 
Bakandan sorum budur, teşekkür «derim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Amik 
Ovasında hangi yabancıların, hangi şartlarla ta
rım yaptıklarını bilmiyorum. Bu, konumuzun 
dışında (bir mesele. Ama arkadaşım (bilgi için 
ısrarda 'bulunursa, Tarım Bakanlığından sora
rak kendilerine sunarım. 

Yalnız, ibizi ilgilendiren konu; acaba ya
bancı sermaye, Türk madenciliğinde rol al
mak için Türkiye'ye gelir ve .millî menfaatleri-
ırnize aykırı davranışlarda bulunursa ne yap
malıdır ? Zannediyorum sorunuz budur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz yabancı 
sermayenin madencilik sektörüne, millî menfaat
lerimize aykırı davranmamasını, davrandığı za
man da kolaylıkla müeyyideleri uygulayabilmek 
için omlara ruhsat vermemeyi birinci ve önemli 
tedbir gördük. Ruhsat vermemek »birinci ve 
•önemli bir tedbirdir. Çünkü, 'bizim karşımızda, 
millî menfaatlerimize aykırı bir işletme bulu
nursa, biz o işletmenin sermayesinin sahibini 
muhatap almayacağız, ruhsat (sahibini muhatap 
alacağız. Ruhsat sahibi de Türktür, millî men
faatlere aykırı hareket eden her Türk e yapıla
cak muamele ne ise, o uygulanacak. Binaena
leyh, yabancıya ruhsat vermeme önemli bir ted
birdir. 

Bu tedbir yeterli midir? Bu tedbir yetmeye
bilir. Bu tedbiri tamamlayacak müeyyideler, 
Maden Kanununda, konabildiği kadar konmuş
tur; fakat asıl endişe ettiğiniz tedbirler, Ya
bancı Sermaye Kanununda konmalıdır ve zan
nediyorum belli ölçüde vardır, her yabancı ser
mayeye Hükümet, («buyur, gel, 'dilediğin gibi 
çalış» demiyor. Millî 'menfaatlere uygun çalış
masını sağlayıcı birtakım müeyyideler koyu
yor, birtakım şartlarla müsaade ediyor ve ka
rarname bunun unsurlarını ihtiva ediyor. Bi
naenaleyh, biz, Maden Kanunu açısından müey
yideleri koyacağız. Buradaki rolümüz ve işi
miz o. Stermaye olarak suiistimal yollarının 
kapatılması meselesi ise, Yabancı Sermaye Ka-
nununn meselesidir. Orada belli tedbirler kon
muştur, (onlarda yetersizlik varsa ilgili bakan
lıklar onu düzeltmeye çalışırlar, arkadaşlarımı-
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zın bir teşhisi varsa lütfetsinler, Yaibaneı Ser
maye Kanununu ıbu yönden düzeltmeye çalı
şalım, ıslah edelim. 

Bir Maden Kanununun çerçevesinde, Ya
bancı Sermaye 'Kanununun ihtiva etmesi lâzım-
gelen terbirlerm tamamına yer vermek, elbette 
mümkün olmaz. Ama eğer sdz, Maden Kanunu
nun tedbirleri cümlesinden alınabilecek bir 
tedbir görüyor da, eksik görüyorsanız lütfedin, 
öner/genizde size iltihak edelim. 

BAŞKAN — Peki (Sayın Balkan. Sayın Ham
dı Haımamcıoğlu, Millî Grüven Partisi Grubu 
adına, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM-
CîOĞ-LU (Afyon Karalhisar) — (Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel zabıtlara tescil edilen konuş-, 
mam içerisinde, aklımın ucundan, kenarından, 
köşesinden ıgeçımemiş olmasına rağmen, biraz 
sonra kısaca izah etmeye çalışacağım veçhile, 
fiilî sermaye itibariyle, bütün milliyetçi, vatan
sever duygularına rağmen bir Tür!k ortağın ya
bancı sermayenin esiri olması. Bu ihtimali üze
rinde durdum; fakat Sayın Bakanın gerek lâf-
zen, gerekse anlam itibariyle, böyle muhtemel 
bir tehlikeli durumu Türk vatandaşları ara
sında, en 'küçük, belki en basit «bir deyimle, 
apolitik bulduğum 'hainlik sıfatıyle sıfatlandı
rılmasın^ şahsen doğru bulmadım, böyle bir 
maksat içinde olmadığımı da huzurunuzda ifa
de etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarımı, hakikî veya tüzelki
şiliği haiz bir Türk müteşebbis, demin vermiş 
olduğum izahatta; «sekiz milyon sermaye ile işe 
ibasladım, iki milyon lira da yabancı sermayeyi 
13 nelü maddenin son fıkrası ıgereğince teşebbü
se iştirak ettirdim» dedi. Arama ruhsatname
sini vermeye zorunlusunuz. Arama devam edi
yor, iş genişledi veya fiyatlar arttı, Türk müte
şebbisinin ortaya koymuş olduğu - örnek ola
rak, fikrimin daha iyi anlaşılması için - sekiz 
milyon lira igitti, iki milyon lira gitti; ama Türk 
müteşebbisinin, arama ruhsatı alanın malî gü
cü yetmiyor, yaibaneı sermaye iki milyon, iki 
milyon, iki milyon daha verdiği takdirde böyle 
(bir müteşebbisin, tüm milliyetçi, vatansever dü
şüncelerine rağmen, fiilen ve mulhte'melen ya
ibaneı sermayenin esareti altına düşmesini ben

deniz kasdettim. Yoksa, (hiç kimseyi, hele bir 
hukuk müntesilbi olarak, ıhain olarak ifade et
meyi düşünımJedim ve tekrar ediyorum, /böyle 
bir deyimi de apolitik bulduğumu ifade etmek 
isterim. 

Sayın Bakanın bir çelişkisine de işaret et
mek zorunluğunu hissettim. ISaym Bakan - bu 
Kanun Sayın Nihat Erim Hükümeti tarafından 
Parlâmentoya sunulmuş olmasına rağmen - bu 
kanunu olduğu şekilde tekablbül etmiş ve Ko
misyon ve Yüce Meclisler huzuruna getirmiş
tir. Şimdi, Ibu tasarının 13 noü maddesinde1 ve
yahut igenel esprisi içerisinde, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, yaibaneı sermayeye her halükârda, 
tüm şartlar içerisinde Ibile, Türk madenine 
dokunmak hakkını kabul etmemiştir. Sayın Ba
kan, (biraz evvel (burada Hükümet tasarlısında 
bunu eleştirirken, diğer yandan benim (bir en
dişe oOarak izhar ettiğim; yabancı sermayenin 
de arama rahsatnamesine Türk müteşebbisleriy-
le beraber sermaye vâzı suretiyle iştirak ede
bileceğini sağlarken, bir taraftan tekabbül et
tiği Hükümet tasarısını savunuyor, bir başka 
deyimle de, böyle Ibir, yani benim arz etmiş 
olduğum sakıncanın da olmadığını dfade etmek 
suretiyle, Sayın Selâlhattin Kılıç'm önergesi üze
rine kaibul edilmiş olduğunu arz etmiş olduğum, 
arama ruhsatnameleri alabileceği belirtilen ki
şiler arasında faaliyetlerinde yabancı sermaye
den faydalanabilirler gibi, ilerisi için mahzur 
tovlidedebilecek bir hükme de iştirak etmiş bu
lunuyorlar. Bu çelişkiyi-izah etmek de mümkün 
görülme inektedir. Sözlerimi bu suretle tavzih 
ederim, Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanı, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
NURİ KODAıMANOGLU (Niğde) '— Çok kü
çük bir açıklama için huzurunuzu işgal edece
ğim. Değerli arkadaşlarım, benim ihanet olarak 
vasfettiğim fiil şudur. Bir Türk: olacak, ara
ma imtiyazına sahip bulunacak, yabancı serma
ye ile işbirliği yapacak değil, yabancı serma
ye ile işbirliği yapmaktan öteye, yaibaneı ser
mayenin menfaatlerinin hatırına kendi medenî 
haklarını 'kullanarak millî menfaatlerimize ay
kırı tutum ve davranışlara adet olacak, maske 
olacak:. Yani böyle olursa Ibu hali biraz evvelki 
kelimeyle tavsif ettim. Hiç şüphesiz arkadaşım 

— m — 
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da Ibu hali ıherkes içm geçerli -olacağı mülâhaza- ı 
isiyle beyan etmediler, 'bir ihtimal olarak böyle 
bir suiistimal kapısı yokmudur şeklinde düşün
düler. Ben de öyle anladım, müsterih olsunlar. 
Nasıl 'ki, 35 milyon Türk'ün içinde zaman za
man casusluktan idama mahkûm olan da vardır, 
binde Ibir çıkabilir. Bunları düşünmek de lâ
zımdır, .binde ıbir de olsa. Bü balkımdan arkada
şıma (hak veriyorum. Benim mütalâalarım hu 
çerçeve içinde değerlendirilmelidir. 

Şimdi 'bir noktayı açıklamak zorunluğunu 
hissediyorum. Acaba benim mütalâalarımda çe
lişki var mı? Nedir, arkadaşıma göre çelişki 
olan? Hükümet tasarısında benim de, bizim de 
ıbenimısediğimiz Hükümet tasarısında 13 ncü I 
maddede yabancı sermayenin maden sahasına 
girmesi kabul edilmemiştir. Halbuki şimdi ya
bancı sermayeden istifade edebilir fıkrası eklen
diğine göre bu çelişkidir. Kendilerine çelişki 
gibi görünmesinin sebebi, Hükümet .tasarısının 
neyi kaıbul ettiğinde, koydukları teşhisin ha- I 
tasından doğuyor. Yani Hükümet tasarısında 
«yaibancı sermayeden istifade edilebilir» diye I 
bir hüküm yoktur, bu doğru. Bu hüküm olma- I 
dığı takdirde, bugünkü mevzuata göre yaibancı I 
sermayeden istifade etme hakkı, bütün ruhsat I 
salı iplerinin yok mudur? Vardır. Yabancı Ser
maye Kanunu ıbuna cevaz vermektedir. Binaena
leyh, 13 ncü maddede «yaibancı sermayeden isti- I 
fade eder» fıkrası olsa da olmasa da, 13 ncü 
madde ruhsat alma hakkını tahdit ediyor. Ya
bancı sermayeden istifade hakkını tahdit etmi
yor. Nitekim, şu anda birçok Türk ruhsat sa
hibi yabancı sermayeden maden arama, hattâ 
işletmede istifadeye devam edebilmektedirler. 

Binaenaleyh, biraz evvelki mâruzâtımda sa
rih olarak işaret ettim. 13 ncü madde ister Hü
kümetin :getirdiği şekilde kabul edilsin, ister 
«yaibancı sermayeden istifade edebilir» fıkrası 
eklensin, her iki halde de yaaibncı sermayeden 
Türk ruhsat sahipleri istifade edebilirler. Bu
nu engelleyen hiçbir hüküm yoktur. Meğer ki, 
Yabancı Sermaye Kanunun şartlarına uygun 
olsun. O halde burada bir çelişki yoktur. Bilâ
kis bunu ekleyelim, diyen arkadaşlarımıza, biz
ce lüzumlu olmayan, ama eklense de bugünkü 
anlayışımızı ihlâl etmeyen ısrarlarına inadedip 
karşı durmamaktan ibarettir. 

Kanımız odur ki, bu fıkra olsa da olmasa 
da Türk ruhsat sahipleri, yabancı sermayeden 
istifade edebilirler. Bu bakımdan Demokratik 
Parti sözcüsü arkadaşımın anlayışına katılmı
yoruz. Arama ruhsatı vermemek, yabancı serma
yeyi sokmamak değildir. 

Teşekkür ederim, efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru

bu adına Sayın Hüdai Oral, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkanı, değerli arkadaşla
rım, komisyonun bu defa 13 ncü madde ile ge
tirmiş olduğu metin; madencilik reformu tasa
rısının reform anlayışını büsbütün yitirmesine 
yol açmış bulunmaktadır. Bu bir r'eform değil
dir, niçin reform değildir? Yabancı sermaye
den faydalanma hükmünü yetirmektedir. Sayın 
Bakan bu hüküm burada olmasa idi dahi, 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
istifade ile' giren yabancı sermaye ve şirketler, 
maden aramia ruhhsatnamesi almaya yetkili ki
şilerle ilişki kurarak, Türk kanunları hükümle
rine göre, gerekli ilişkileri kurarak, bu saha
dan, yani maden sahasından faydalanma imkâ
nına sahip olabileceklerdir, demektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi alarak, maden sahasına yabancı sermaye
nin tüm olarak girmesinin karşısındayız. Ya
bancı sermaye Türkiye'ye, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun hükümlerine göre bâzı sa
halarda millî menfaatlerle ilgili olarak yararlı 
olduğu mülahazasiyle girebilir, istifade edebi
lir. Ancak, Türkiye'de maden aramia rulhsatna-
mesi, maden işletme ruhsatnamesi alamamaları 
gerektiği gibi, almış olanlarla işbirliği yapa
rak, Türkiye'nin madenlerinde arama ruhsat
namesi alanıları ön plâna iterek sıermayeleriyle 
maddî ve nakdi 'güçleriyle 40 yıla yakın bir iş
letme imtiyazı mukaveleleri yaparak, yani iş
letme imtiyazı hakkını almış olan kişilerle ımu-
kayele yaparak Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre anlaşmalar yaparak Türk madenlerimi 
kontrol altına almamaları gerekir kanasında ol
duğumuzu ifade ettik. Sayın Bakan, bu noktayı 
geçiştirmek istedikleri in/tibamı veren görüşle
re burada yer verdi. Şimdi ben burada kendi
lerine tekrar ediyorum ve soruyorum : 

Yabancı sermaye 6224 sayılı Kanun tüküm-
lerine göre Türkiye'ye girdi, Yabancı Sermaye-

— 067 -
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yi Teşvik Kanunu hükümlerine göre. Dalanız 
bu kanunun 10 ncu (maddesini okuyorum. «Yer
li sermaye ve teşebbüslere tanınan bütün hak-
lar, muafiyetler ve kolaylıklardan, aynı saha
larda çalışan yabancı sermaye ve teşebbüsler 
de aynı şartlar dahilinde istifade ederler.» 

Şimdi - ki, bu konuda bir önergemiz olduğu 
için bu makta üzerinde durmuştum. - «Maden 
arama ruhhsatnamesi, durumları aşağıda göste
rilen gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

Medenî halklarını kullanmaya ehil Türk va
tandaşları,» Medenî haklarını kullanmaya ehil 
bir Türk vatandaşı arama ruhsatnamesi almış, 
bir 'köylü vatandaş veyahut'ta malî gücü kuv-
yeıtli bir vatandaş almış. Arama ruhsatnamesi 
aldıktan sonra, o arama ruhsatnamesi saldığı sa
halardaki büyük rezervlerin bulunduğunu, ya
bancı sermaye ve yabancı şirketler, yabancı ki
şiler duymuşlar. Türkiye'de bu konularla ilgili 
tesisler yapmak üzere de Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun hükümlerinden istifade ede
rek Türkiye'ye girmişler. Şimdi gidecekler; 'bu 
maden sahasının çalıştırılması için sizin serma
yeniz yok. Ama elinizde tapu gibi bir hakikiniz 
var. Ruhsat veya işletme hakkı imtiyazı : «Si
zin bu hakkınıza karşılık ben sizıe şu kadar mil
yon lira para veriyorum. Ama her çıkan maden
den, benim de yüzde 99,5 verdiğim sermaye ile 
ilgili bir menfaatim alacak, bunu dışarıya nak
ledeceğim, çıkaracağım» dediği zaman. Arama 
ruhsatnamesi vermemiş olmanın, o kişiye huku
kî ve malî yönden ne ayırımı vardır, ne farkı 
vardır. Arama ruhsatnamesini bu defa bir Türk' 
ün üzerine yükliyeceksiniz, iondan sonra da ya
bancı sermaye sahibini bütün Türk madenleri
ni, bütün Türkiye'deki rezervlerin.,, servetlerin 
üzerinde malî konitrol denetleme altında bıra
kacak imkânı ona vereceksiniz. Buna mâni hü
küm var mı? Kaldı ki, yabancı sermayenin ma
den sahasına girmemesinin biz nedenlerini ifa
de ettik. Bir Devletin hükümranlığı ile ilgili 
konu bu. Bir Devletin stratejik olan önemli ma
denlerini işletmesiyle ilgili. Yine bu (madenle
rin bir zaman içinde bitip 'gideceğini, kalmaya
cağını düşünürseniz, onun Türk ebonıcımisine 
katkısıyla ilgili konu bu. öyle ise, Hükümetin 
getirdiği, bugün benimsemiş olduğu bu metin, 
yabancı şirketlerin, yabancı sermayenin maden 
sahasında Türk madenlerini kontrol altına ala

bilecek, hükümleri altına alabilecek malî ve hu
kukî - ki kanunlarla girecek gayet tabiî - im
kânlar sahip olmalarını derpiş edecek bir hü
küm. öyle ise bu reform niteliğinde değil. Sa
yın Bakan burada; islter bir kişiyi alsın, isıter 
memlekettim satacak, satmayacak hainlerden 

.bahsetsin, bırakın bunları. Türkiye'ye girmiş, 
kanun hükümleri uygulanıyor, bir şirket gir
miş sermaye girmiş, bu yabancı şirket ve ser
maye Türk kanunlarına 'göre maden arama hak
kı ve maden işletme imtiyazı veya hakkı ve 
ruhsatnamesi almış olan kişilerle ilişki kurmuş, 
sermaye vermiş, para vermiş kontrol altına al
mış ondan sonra da ; e, maden arama ruhsat
namesi yabancı kişiye vermedik. Ne verdinizi 
Madenlerin tümünün işletilmesini.. Yine Tüıtk 
kanunlarına göre mukabele yapmak suretiyle 
işletme imkânlarını bu kişilere vermiş oldunuz. 
Şimdi, burada Yugoslavya'yı söz konusu edip 
göstermek, diğer yerleri söz konusu edip gös
termek.. Bunlar çıkar yol değildir. Aslında bu
rada üzerinde durulması gereken n/okta şu : 

Getirilen metinde sarahaltle şu hükme yer 
vermek gerekir : Türkiye'de maden sahasına 
yabancı sermaye giremez. 

Yabancı sermayeden faydalanma adı altın
da Türk madenlerini esir edilmiş maden halin
de yabancıların 'elinde bırakamazsınız sayın Ba
kan. Bıraktığınız müddeltçe Hükümetiniz bir 
reform anlayışı ile buraya gelmiş olmaz. Kimse
yi de kandıramazsınız bununla, 

Şimdi, diğer sahalarda yabancı sermayeden 
istifade etmiyor muyuz? Ediyoruz. O sahaların 
bununla ilgili olarak başka şekilde bir sebebi 
var. Başka sahalarda yabancı sermayeden isti
fade edersiniz, ortaklıklar kurarsınız filân... 
Biz, maden ve petrolde yabancı sermayenin Tür
kiye'ye 'girmesinin ve Türk maden ve petrol re
zervlerine sahip çıkma olanaklarına sahip ol
masının yerinde olmadığı kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım; burada bir noktaya 
daha geleceğim. 

«Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle Türk Ti
caret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, or
taklıkları kısmen veya tamamen yabancı ger
çek ve tüzel kişi olan şirketler, arama hakkı 
iktisap edemezler.» Şeklinde hüküm Hükümet 
ımeftninde getirilmiş idi. Bunun son bendi; 
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«Yukarıda a, b, c, d, fıkralarında iarama ruh
satnameleri alabileceği belirtilen kişiler, ara
ma faaliyetlerinde yabancı sermayeden fayda
lanabilirler.» denilmek sureltiyle, aslında Hükü
met getirmiş olduğu metnin maksadını, gerek
çesini burada açıklamış bulunuyor. Diyor İki; 
bu metin buraya girse de girmese de Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununda var, arkadaşlar 
diyor, (Adalet Partili arkadaşlarımıza daha çok 
hitap ediyor) sizıin programınıza aykırı bir tu
tum içinde değiliz biz; şeklen bir arama ruhsat
namesi vermeyeceğiz o kadar.. 

Borax Gonsalidatet Ltd. Şirketi, Bor mine
ralleri üzerinde, boraksla ilgili arama ruhsat
namesi almış olan bir Türk vatandaşına gidip, 
o Türk vatandaşının o bor minerallerini çalış-
tırmasııyle ilgili veyahut bunu bor minerali de-
miyeyim manyezit diyeyim başka sahalarda di
yeyim, çalıştırımasıyle ilgili herhangi bir yaban
cı şirke/tin bu sahalarda sermayeleriyle girip 
katkıda bulunmalarına hiç bir mâni yok. öyle 
ise ne diye endişe ediyorsunuz? Türk kamu 
oyunda biz bir görüntü bırakmaya çalışıyoruz; 
reform göıtüntüsü görünümü. Yani, biz arama 
ruhsatnamesini kaldırdık; ama Türk vatandaş
ları, Türk madencileri endişe etmeyiniz, yaban
cı sermayeden rahatlıkla istifade edeceksiniz. 
Türk Ticaret Kanununa, Borçlar Kanununa gö
re mukabeleler yapacaksınız, Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanununun 10 ncu maddesine gö
re aynı haklara sahip olan yabancı sermaye ile 
beraber olacaksınız/isterseniz % 60, isterseniz 
'% 100, % 99'a kadar onlara sermayelerine kat
kıda bulunun, onlarla anlaşma yapın; öyle an
laşmalar yapın ki, çıkardığınız, arama ruhsat
namesi alıp da çıkardığınız io 'madenden, çıkan 
•o maden rezervlerinin % 99,5 sermayesini koy
muş olan o kişiler, o yabancı kişiler de bunu sa
tabilirler, bunu işletebilirler, rafineni kurabilir
ler, istediklerini yapabilirler, buna mâni bir 
hüküm yoktur diyor Hükümet, Hükümetin bir 
üyesi, öyle ise, hangi reform anlayışı? Hangi 
madenler üzerinde siz hangi yabancı tahakkü
münü ve hâkiimyetini bu madde ile kaldırmış 
oluyorsunuz? O zaman gayet tabiî dediğiniz 
doğru, sonuncu bende ne lüzum var sayın Ba
kan?. Açıkladınız. O bendi de kaldırın, arama 
ruhsatnamesini biz yerlilere vereceğiz; ama her 
yabancı sermaye sahibi gelip arama ruhsatna

mesini ş'eklen de almış, binlerce arama ruhsat
namesi alan vatandaş var, anlarla mukavelesi
ni yapar, anlaşmasını yapar, istediği gibi de 
Türk madenlerine hâkim olur deyin, istediği gi
bi işletir deyin de bunun Türkiye'ye ekonomik 
yoldan katkısının ne olacağını lütfen burada 
izah buyurun. Yoksa, Maden Reformu Kanun 
tasarısını getirdik Meclisten çıkardık Petrol'de 
olduğu gibi... Neyi çıkarıyorsunuz?.. Yabancı
ların hakimiyetine yol açmak suretiyle, yaban
cı sermayeyi Türk maden sahalarına tekrar 
yerleşitirmek suretiyle ve bunun gerekçesini bu
rada zabıtlara geçirmek sureltiyle reformları 
tam anlamıyla yozlaştırıyor ve bir reform Hü
kümeti olmadığınızı bir kere daha bu zabıtlara 
tescil ettirmiş oluyorsunuz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayı
şın karşısındayız, başından beri karşısında ol
duk. Ve bu anlayış için de, buraya bir reform 
anlayışı içinde gelmeyen Hükümeti tekrar uyar
makta görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Türki
ye maden-sahalarının yabancıların elinden kur
tulması, böyle bir Hükümetin böyle bir gerekçe 
ile Parlâmento'da konuşması ile 'mümkün olma
dığı kanısındayız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı buyurunuz efendim. 

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

Tasarının tümü üzerinde bol bol tartışıp, 
Türk Milleti önünde herkesin kendisinin ne ol
duğunu anlattığı bir konuda; 13 ncü maddeyi 
bahane edip yeniden Halk Partisi Sayın Sözcü
sü arkadaşım birtakım - benim anlayışıma gö
re - bu maddenin hudut ve şümulüne sığmaz 
polemiklere yer verdi. O itibarla, izin verirse
niz maddenin şümulünü taşacağını bile bile Hü
kümet adına savunma hakkımızı kullanacağım 
için beni mazur görünüz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Reform nedir, ne değildir? Herkesin bir re

form anlayışı vardır. Herkesin reform anlayı
şı, her partinin programlarında yer almıştır. 
Halk Partisinin, şimdiki Halk Partisinin re
form anlayışı, madenler sahasına yabancı ser
mayenin sureti katiyede hiçbir kayıt ve şart
la yer almasına manidir. Bir başka siyasî par-
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ti daha var yanınızda 'Oturan, o siyasî partimi
zin reform anlayışı da maden sahasına yaban
cılar için hiçbir kayıt ve şart (koymaksızın açık 
saha ilân edilmelidir. O partinin anlayışına 'gö
re de reform odur. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Bakan, 
aynı Cumhuriyet Halk Partisi, Eski Cumhuri
yet Halk Partisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, siz Grup 
sözcüsüsünüz, bunlara çok daha riayetkar ola-' 
calksımz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yeni Cumhuri
yet Halk Partisi olarak da fikirlerimiz aynıdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Hâ
lâ pno gramınız da resmen yer almadı bu sözle
riniz. Hâlâ programınızda resmen değişiklik 
yapmadınız. Bir Kurultay önergesi kabul edil
miştir, o kadar. 

BAŞKAN — Meseleyi, meseleyi... 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — O 

zaman siz de partide idiniz.. 
BAŞKAN — Sayın Baytürk, bir dakika. 
Sayın Bakan, meseleyi şümullendirmeyin, 

13 ncü madde üzerinde lütfedin beyanlarınızı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şim
di değerld arkadaşlarım;.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sözü 
geçmiyor değil imi? 

BAŞKAN — Burada müzakere yapıyoruz 
müsahebe yapmıyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Söy
leyeceğiz, yoktur çaresi, gerçekleri gizlemenin 
çaresi yoktur. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Gerçeği bu; sok
mayacağız biz diyoruz, siz de sıoikacağız diyor
sunuz, gerç'eği bu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şim
di, demek ki.. Sabredemiyorsunuz, çünkü ce
vaplardan korkuyorsunuz Sayın Oral. O hal
de. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Korkmam ca
nım... Fikirleri mert olan insanlar açıklıktan 
korkmaz. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — O 
halde dinleyiniz sonuna kadar. Ben sizi nasıl 
dinledimse, siz de lütfen dinleyin. 

Şimdi, bu arkadaşlarımızın reform anlayışı 
böyle. Bir başka siyasî parti sözcüsü arkadaşı
mızın reform anlayışını da arzettim. Bu iki if
sat arasında başka reform anlayışları da var. 
Hükümet hiçbir zaman şimdiki Cumhuriyet 
Halk Partisinin reform 'anlayışına uygun bir 
reform getireceği vaadiyle kurulmadı. Progra
mında da böyle bir anlayışa dair hiçbir ibare 
yoktur. Hükümet, reform anlayışını kendi prog
ramında ifade etti, bu programın uygulanması
nı taahhüt etti ve bu anlayışa Cumhuriyet 
Halk Partisinin şimdi muteriz liderleri de oy 
verdiler bu programa. 

Şimdi, demek ki,, o zaman neden oy verdi
ğinizin burada izahını yapıp, Türk kamu oyun
da çelişkiden kurtulmaya çalışmak yerine, Yü
ce Meclisin oyları ile taahhüt ettiğimiz reform 
anlayışımızın uygulanması, gerçekleşmesi için 
gayret gösteren bizi kınıyorsunuz. Bunun insaf 
ile alakalı neresi var? 

Şimdi, bizim reform anlayışımızı program
dan geçen celselerde teferruatı ile okudum, 
tekrar etmeyeceğim, ama tekrar edeceğim bir-
şey var, hiçbir gün bu Hükümet, Cumhuriyet 
Halk Partisinin şimdiki sözcülerinin reform an
layışını tahakkuk ettirmek taahhüdünde bulun
mamıştır. Hattâ Sayın Hükümet Başkanı, böy
le bir taahhütte bulunmayı .memleketime hiz
met saymam dediği için de birçok siyasî müna
kaşalar çıkmıştır. 

Binaenaleyh, Hükümetin neyi vadettiği, ne
yi vadetmediği kesinlikle ortadadır. 

O halde değerld arkadaşlarım, tekrar ediyo
ruz : Bizim reform anlayışımıza göre, yabancı 
sermayenin maden sektöründe görev yapması 
mümkündür, ama bunu millî menfaatlerimize 
uygun biçimde yer alması gerekir. Millî men
faatlerimize uygun biçimde yer almasının şart
larını da Hükümet metnine koymuştur. Nedir 
bu şart ? Yabancı sermaye rol almalıdır, ama 
ruhsat sahibi olmamalıdır... 

Bir maden sahasında ruhsat sahibi olmak, 
işletmede sermaye sahibi olmak, bunu ihraç et
mek, bunların hepsi aynı şeymiş gibi, karanlık 
birtakım cümlelerle, işte böyle olduğundan ötü-
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rü Türkiye'de maden sektörü yabancı sermaye
nin hüküm ve tasarrufu altına sokularak millî 
hıü'kümranlıJk haklarımız zedeleniyor, tarzında 
foonuşmaikıtır geçiştirmek sayın sözcü. Geçiştir
mek budur... 

AHMET S1AKIP H1ÇERİLMEZ (Ankara) 
— Çok aydınlık >o cümle. 

BAŞKAN — Mecliste olduğumuzu unutma
yalım. Rica ederim... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ge
çiştirmek istenmiyorsa, benim arzettiğim vu
zuhta konuşmaya davet ederim sayın sözcüle
ri. Hiç şüphesiz, bir maden sahasında maden 
arama ruhsatı sahibi olmak ile, arayıp bulduk
tan sonra orada işletme ruhsatı sahibi olmak, 
o işletmede sermayeye ortak olmak, işletilen 
ımadenl'erin ihraç edilmesi aynı şeyse, o zaman 
gerçekten aydınlık kafa bu ise, biz karanlık ka
fayı seçiyoruz. Aydınlık kafa bunları ayıra
bilmektir. 

Şimdi, bir maden sahasında ne veriliyor, ne 
verilmiyor, bunu tespit ederken, kelimelerin 
herkesçe bilinen anlamlarına saygılı olmak ge
rekir. Siz, Türk Milletinin ezici çoğunluğunun 
anladığı şeylerin tersini anlamaya kararlı olur
sunuz, io zaman konuşmamız da güçleşir. 

Şimdi soruyorum, bana yerimden soru soran 
arkadaşlara. Gerçi sormak hakkım yok sayın 
Başkan, usule aykırı hareket etmek için değil, 
üslûp olarak ifade ediyorum : Maden arama 
ruhsatı sahibi olmak ile, maden işletme ruhsatı 
sahibi foilmak, (ki buraz sonralki maddede asıl 
bunu tartışacağız,) işletme ruhsatı sahibinin 
kullandığı sermayeden bir kısmına ortak 'ol
mak, işletilen madenlerin yurt dışına ihracı ay
nı şey midir? Bunlar bambaşka hukuk düzeni
nin ve kanunların tanzim ettiği kamu hizmetle
ridir veya ekonomik faaliyetlerdir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Aynı şeydir ta
biî... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Bunlar aynı şey olsaydı, ayrı kanunlarla tan
zim edilmezdi. Bunlar aynı şey lolsalardı ayrı 
Babanlılblara bağlı olmazlardı. Bunlar aynı şey 
olsalardı, aynı kelimelerle söylenirdi. Dış tica
ret rejimi başka şeydir... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yabancı serma
yeyi soktuğunuz zaman aynı şeylerdir... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Beyefendiler, bir maden isltimraç edildi mi, bu
nun ihracına izin verip vermeme meselesi Ma
den Kanunun meşgalesinin dışındadır ve başka 
ımevzuata bağlıdır ve Tür'k Hükümeti nasıl ge
rektiğinde pamuğu, fındığı ihraç edemezsin 
derse, filanca madeni de ihraç edemezsin diye
bilir. thraç başka bir iştir, ama sadece bu me
seleye münhasır gerekçede za'fı olanlar, mese
leyi başka konularla karıştırarak haklı olmaya 
çalışırlarsa, bunun bir tedbiri, vardır. O tedbiri 
de bendeniz şimdi istimal ediyorum; meseleye 
vuzuh getirmektir. Bunlar ayrı şeylerdir. 

Adalet Partili arkadaşlara demeye getiri-
yormuşuz ki, «Siz merak etmeyin, sizin progra
mınıza aykırı bir davranış içerisinde değiliz, 
bir reform görüntüsü içinde bulunmak işitiyo
ruz... » 

Biz bir reform gayreti ve iradesi içindeyiz. 
Bu gayret ve irademizi kendi reform anlayışına 
aykırı sayanlar bizi görüntü içinde farzediyor-
larsa, bu farzları 'kendilerine mübarek olsun. 
Biz de onları Türkiye'nin menfaatlerine olan 
reform idrakinin dışında yol izleyenil'er olarak 
farzederiz. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri) 
Bu mukabil hak olarak bize doğar, ama böyle 
şeyleri 13 nclü madde içerisinde söyleyipte, ko
nuyu dejenere eltmek istemediğim için, bir sa
vunma sadedinde zikrediyorum. 

Hükümetin hiçbir görüntüye ihtiyacı yok
tur. Biz, kendi kendimiz 'olmakla iftihar edi
yor, şeref duyuyoruz ve kendi kendimiz olma
ya çalışıyoruz, kendi kendimizi anlatmaya gay
ret 'ediyoruz. Dileriz ki, herkes de 'kendi kendi
si ıdmak cesaretini göstersin. Olduklarından 
başka türlü görünmeye çalışmak da zannedi
yorum sakıncalı yoldur. 

Arkadaşım Yabancı Sermaye Kanununun 
bir maddesini okudular. «Bütün haklardan ay
nı sahada istifade ederler...» Neyin? Yerli ser
mayenin. «Bütün haklardan istifade edilir.» Ki
me tanınan hakkın? Yerli sermayeye tanınan 
hakkın. Bu madde ruhsat sahibinin bütün hak
larından istifade eder diye bir hüküm getirmiş 
olabilir mi? Yani, yabancı sermayenin Türk 
aermayesile eşit haklar içerisinde çalışacağını 
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söyleyen maddesi, Türk fabrika sahibinin, Türk 
ihtira beratı sahibinin, Türk maden ruhsatı 
sahibinin haklarından ayniyle istifade eder di
ye hüküm getirdiğini farzetmek, bırakınız 'bir 
hukukçunun anlayışını, asgarî mantıkla bağ
daşmaz arkadaşlar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, tekrar ediyo
rum : 13 ncü madde yabancıya ımaden arama 
ruhsatı verelim mi, vermeyelim miyi istihdaf 
ediyor ve Hükümet verilmemesi tarafı ndadır, 
ama bir Türk ruhsat sahibi bir yabancı serma
yeden istifade etsin mi, etmesin mi? Bu, bizim 
sevketitiğimiz Reform Kanununda ifade edilme
miş olmakla beraber, Yabancı Sermaye Kanu
nuna göre mümkündür ve Hükümet bu anlayışı 
benimsemiştir. Bu anlayışı benimsemeyen par
tilere ve arkadaşlarımıza saygımız vardır. On
lar giderler, önümüzdeki seçimlerde anlatırlar. 
Türk Milletim ikna edebilirlerse iktidar olma 
hakkı kazanırlar, gelirler buraya hem Hükümet 
kurarlar, hem kanunları değiştirirler. Fakat bu 
iktidar olma ve imkânı kullanmak yerine, biz 
azınlıkta olalım ama, illâ Hükümet çoğunluğun 
oylarıyle kendi kendisi olmayı linikâr ederek bi
ze itaat etsin diyorlarsa, böyle bir iktidar ve 
»millî irade anlayışı hiçbir parlâmentoda yok
tur ve hiçbir insaf sahibi Türk'ün de itibar 
edeceği bir anlayış değildir. 

Şimdi, değerli arkadaışlarım, yabancı serma
yeye şu veya bu sahada millî menfaatlerimize 
uygun olmanın kayıtları konduktan, tedbirleri 
alındıktan sonra imkân vermek, mücerret ya
bancıları Türkiye'de hâkim kılmaktır ithamı 
haksızdır. Eğer itham ve iddialarımızda ifrat
lara itibar edersek parlamenter rejimi verimli 
işletmekten yoksun oluruz. Ve zannediyorum 
12 Mart lar ve bugün içinde yaşadığımız şart
lar ve çözmeye çalıştığımız problemlerde,, böy
lesine haksız itham ve ifratların payı çoktur ve 
Türk siyasî hayatının bundan istifade edecek 
tecrübeleri de çoktur. 

Hükümetiniz dalma kendi kendisi kalarak, 
inançlarını savunarak, haklıya vermekten kork
mayarak en doğruyu bulmakta hizmetinizdedir. 

Teşekkür ederim aziz arkadaşlarım. (LAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
H'üdai Oral, lütfen 13 ncü 'maddenin içinde kal
mak suretiyle. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Bakan da 
13 ncü maddenin'şümulü içinde konuştular zan
nediyorum... 

BAŞKAN — E, sizin tabiî dışına çıkmanız 
tahtında o da ona cevap verdi ama, bu işi mu
ayyen bir noktada sona erdirelim. Rica ediyo
rum. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, 

Siyasî partileriimizih ayrı ekonomik, sosyal 
ve siyasal görüşleri dlacağı konusu doğal bir 
konudur. Buna saygılı olduğumuzu, normal 
demokratik rejimde, demokratik kuralların iş
lediği bir rejimde bunun uygulanması gerek
tiğini savunan bir siyasî örgüt olduğumuzu 
belirttik. Bunu partilerüstü, dünyada biçimi 
görülmemiş bir Hükümet üyesinin bambaşka 
açıdan, reform, anlayışına sahip olmamanın 
verdiği, aslında Parlâmentonun normal, de
mokratik kurallara uygun bir Hükümet biçimi 
sonucuna varabilecek bir tasarrufu olduğu tak
dirde, görevini o Hükümete devretmesi gere
ken bir Hükümet üyesinin, siyasal partileri
mizin fikirlerinden dolayı kendilerini sert bir 
sekilide eleştirmeye çalışmasını yadırgamamak 
mümkün değildir. 

Biz, kendi ekonomik, sosyal ve siyasal gö
rüşlerimiz açısından Hükümetün getirmiş bulun
duğu bu tasarının reform tasarısı anlamında 
olamayacağını belirtmeye çalıştık. Anayasa
nın öngördüğü reformların şümulü içine girme
yeceği iddiasını, kendi görüşlerimiz açısından, 
ifade etmeye çalıştık. 

Değerli arkadaşlarım, burada her konuda 
siyasal partiler, memleketin çıkarlarına olan 
bâzı konularla ilgili olarak, kendi programları
nın dışında bir reform anlayışı içinde birleşebii-
lirler, birleşmeyebilirler, görüşlerini mahfuz 
tutabilirler; bunlar, bu parlâmento içinde çö
züm yolu aranacak olan ve normal demokratik 
kuralların işlediği' bir ortamda rahatlıkla tar
tışılacak konulardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz bugün Parlâmen
to olarak, Hükümet olarak ve Türk ulusu, 
Türk halkı olarak demokratik rejimin normal 
ortamıma geçebilmek için bir çaba sarf etmek ve 
bu çabanın sonucunu almak için Parlâmentoda 
bâzı yasaları süratle yürürlüğe koymak için 
çalışmaktayız. 
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Bu arada, önümüze gelen Madencilik Re
formu kanun tasarısı üzerinde görüşlerimizi 
ifade ettik. Bu görüşlerimizi ifade ederken, 
sanıyorum ki Parlâmentoda bulunan her üye, 
kendi ekonomik ve sosyal anlayışları açısından 
bu tasarıyı değerlendiriyor. Bizim değerlen
dirmemiz çok basit. Diyoruz İki ıbiz; Türki-
ye'de maden sahasında geri kalmış olan Türk 
toplumunun geri kalmışlıktan kurtulabilmesi 
ve gelecek nesillerin önüne sanayi alanında 
tam anlamıyle bir atılımın gereklerini yerine 
getirebilmemiz için bu kaynaklanımıza topye-
kûn biz sahip çıkalım; sermayemizle biz sahip 
çılkaltom, tekniğimizle biz sahip çıkalım, hak
kını alarak biz sahip çıikalıım. Çünıkü bu ma
denler büyük tekniğe ihtiyaç (gösteren maden
ler değildir. Bir Bor (minarallerinden bahset
tik. Bor minarelilerini topraktan çıkarıp tas
fiye edip satmak yabancı sermayeye ihtiyaç 
gösterecek bir Ikonu değildir. Yabancılara hak 
vermeyi hiç haklı gösterecek bir konu değil
dir. Biz bunun üzerinde durduk. Sayın Ba
lkanın bunu, mütemadiyen; yeni C. H. P. ninı 
fikri, işte C. H. P. nin görüşleri, işte onun sol 
sloganları veyahut sağcı bilr partimin başka tür
lü anlayışı şeklinde tespit ederek bu maddeyi! 
geçinmek isteyişine karşı çıktık. Sayın Baka
na şunu ifade etmek istiyorum: 

Bilsin ki, C. H. P. kurulduğu günden bugü
ne kadar her yeni afalımda Türk toplumunun 
gereklerimi, koşullarını en iyi bir şekilde de^ 
ğerlendirmeye çalışan ve Türk toplumuna, ger
çekten faydalı olabilmek için madende ve pet
rolde olduğu gibi gerçek milliyetçilik anlayışı
na sahip olan ve Türk topraklarında da hüküm
ranlığı yani, şu veya bu sermaye çevrelerinin 
dahi bu madenleri kontrol altına •almasının ye
rinde olmadığı görüşünü .ekonomik, sosyal ve si
yasal görüş olarak ortaya atmış ve Atatürk'ten 
beri bu görüşünü programlarına dereetımiş olan 
siyasî bir partidir. 

Şimdi, programınızda böyle midir? Bakı
nız Sayın Bakan, bizim programlarımıza bakı
nız. Atatürk'ün C. H. P. yi kurduğu günden 
bugüne kadar 1954 yılına kadar madende uy
gulanan kanun anlamıyle devletçiliği yani, Türk 
toplumuna devletçilik kanalıyie faydalı olmayı 
öngören kuralları ifade eden bir kanun. 

Öyle ise, birbirimize şu veya bu şekilde ta
rizlerde bulunurken, onu hemen başka bir mak
sada, art bir düşünceye yorarak bir siyasî ör
gütü itham altında tutmak düşüncesi, Hükümet 
üyesini buradaki kanunun reform kanunu oldu
ğu yolundaki iddiasını haklı göstermez. 

Değerdi arkadaşlarım, söylediğimiz söz şu: 
Sayın Bakana sual sorduk, (konuşmamızda da 
sual sorduk; fakat cevabını almış değiliz. Sa
yın Balkana sorduğumuz sual şu: 

Arama ruhsatnamiesi, işletime ruhsatname
si, işletme hakkı imtiyazı alan kişiler, bu ka
nunun 13 ncü ve diğer 62, 63 ncü maddesinde 
yazılı kişiler bu hakları aldıktan sonra, serma
yelerimin bulunmadığından bahis ile, bu made
ni ekonomik kurallara göre çıkarmak istedik
lerinden bahis ile, teknik kurallara ihtiyaçları 
olduklarından ibahis ile yabancı sermayeden 
faydalanmak isteliklerinde, yüzde 99,5'a kadar 
varan o, işletmeyi tam anlamıyle ekonomik yön
den hâkimiyeti altına alabilecek bir sermaye 
girişiıminde, yabancı sermayeden faydalanana 
girişiminde bulunabilir mi? Dedim, öevap ver
mediler, çünkü bulunabilirler. Yabancı bir 
şirket, gelir buraya, arama ruhsatnamesi 
Türk'ün elindedir, gelir, yüzde 99,5 sermayesi 
benim, Ticaret ve Borçlar kanunlarına göre 
buyurun notere der ve bu noterde yapılacak 
mukavele ile şartlarını koşar; çıkarma, fayda
lanma, tasfiyehane kuracafcsa, tasfiye etme, 
bunu dışarıya ihraç (etme gibi birçok şartlara 
arama ruhsatnamesi olan adamı bağlar, işlet
me imtiyazı hakkı olan 'kişiyi bağlar bu muka
vele ile. Bu mukavelenin hukukî olacağını ken
diniz kabul ediyorsunuz, kendi ağızmızla huku
kîdir ve Türk kanunlarına göre böyle bir /mu
kavele yapılabilir diyorsunuz. Dediğinize göre 
burada sormak istediğim şey şu: Buradaki ara
ma ruhsatnamesi hakkı, işletme ruhsatnamesi 
hakkı almış olan Türk kişilerimin fonksiyonu 
nedir? Onu izah edin! Fonksiyonu, ismi, Türk 
filân kişiye verilmiş olmaiktan öteye fonksiyo
nu nedir? Ve bu maden kimindir Sayın Ba
kan? Bu maden sizin tapu veyahut maden si
cillerinize göre, bir Türkçün ürerinde kayıtlı 
ama, bu ımadenin işletilmesi, ekonomik kat
kısı, faydası yabancıların, tamamen yabancı 
sermayeyi oraya getiren kişilerin menfaatlerine! 
çalışacak maden. Maden Türk toplumunun men-
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faatlerine çalışmayacak o zaman ıSayıın Bakan. 
Bunu lütfen burada niçin izah etmiyorsunuz? 
Yabancı sermayeden istifade eder deyip geçişti
riyorsunuz ! Efendim bu istifade ımillî ımenfaat-
lere uygun olacakmış. E., buraya çıkıp da ıefen
dim böyle bir sermaye % 49'u geçemez hükmü
nü getirmiyorsunuz ki! Getirdiniz imi? % 511 
Türklere aittir diye bir hüküm gdtirin de ba
ri, savunımanızun bir gerekçesi olsun. Burada 
karşıyız ya biz. % 100 Türk olsun istiyoruz, 
Türklere ait olsun istiyoruz. Bunu da getir
miyorsunuz. % 99,5 ile yabancı sermayenin 
girip, o madeni işletmesini kabul ediyorsunuz, 
yerli bir hak sahibiyle, sonra çıkıp burada 
- tabiri biraz amiyane söyleimek istiyorum - işi 
(karanlığa götürerek - siz götürüyorsunuz ka
ranlığa - vuzuha götürmüyorsunuz, açıklığa 
götünmüyorsunuz, Parlâmentoyu açıklığa ka
vuşturmamak için elinizden ınıe gelirse yapıyor
sunuz, sonra biz buraya çıkıp da buna bir 
açıklık kazandıralım dediğikniz zaman, konuş
tuğumuz zaman, 'biz belirli bâzı sloganların 
sahibi oluyoruz, art düşünceli oluyoruz. Art 
düşünceli olan sizsiniz, Art düşünceli değilse
niz yabancı sermayenin burada % 99,5 hisse 
ile veyahut hâlkiimiyetle böyle bir hakkın içine 
girerek Türk topraklarını, .içindeki madenleri 
çalıştırıp çalıştırmayacağını bize söyleyiniz. 

Farzediniz ki şöyle bir şey düşünelim: 
Adam mukavele yaptı. Birisi işletme imtiyazı 
aldı, şilindi yeni kanuna göre 40 yıl. 40 yı'l al
dı. Yerli, Türk. Geldi, yabancı sıermaye arı
yor. Yabancı sermaye dedi ki, ıevet dedi, ben 
sana para veririm. Ancak, ben de seninle al
dığın 40 yıl müddetle mukavele yaparım, dedi. 
Şimdi 40 yıl işletime imtiyazı mukavelesi! 
yapan, işletme hakkıma sahdıbolan yeril:, ık'işi, 
Türk. Medenî hakları kulliaınmlaya eihill Türk 
vatandaşı 'madencilik yapmak üziere kurulmuş 
K?,nıu İktisadî Teşekkülleri, teşeibbülslerii ken
di kanunilaınna göre madencilik yapmaya yet
kili kamu idareleri, ortakları arasımda flilân,. 
bunlar. 

Şimdi bunflar, bu yabancı şirketler... 40 yıl 
•Sayın Bakan, gitseler de noterde bir (mukavele 
yapsalar, bir şartname. Deseler k i ; ben sana şu 
kadar para, sermaye veriyorum. Ama 40 yılda 
ban çıkarılan, madenin şu kadarının rcıienf aıaitin-
den, gellriınden, şu kadarını alacağım diyecek, 

Bu mukaveleyi yaparken; % 99,5 oıiaya para 
verem şahıs, kalkar 'da millî menfaaHilere uygun 
•olsun ıliyeı, o gelen -gelirin. % 60'ını (bize imi bı
rakır, % 99,5 sermaye ile girerde o sahaya? Ya
ni buiijları sanıyorum ki arkadaşımaz Sayın 
Bakan - evet bizi çok zayıf Ve solde bir hukuk
çu oynakla illa itham etti, biraz o noik|t|ai!(ara da 
girdi - biraz daha bu konularda hassas dav-
ransar.iizda, millî •m.emfaiatlere uygun olarak 
bâzı açıklıklarla Parlâmento huzuruna gelse-
r/.iz ve hukuk 'müşavirkırumıizle, ekonomik mü
şavir jerilnıizle biraz daha yakımdan temas 'etse
niz de bizi açıklığa kavuştursanız olmaz ımı? 

Ş'ümdi ben iididia ediyorum. Getirdiğiniz me
tinle yabancı sermaye anaıma ruıhsatnıaıınesıini' 
Türkiye'de allimış olan kişilerle. ilişki, kurarak 
bütün Türk madenlerini rahatlıikjDa işleltelbffiir 
ve keındi çıkarma kmllanalbilir. Buna mâni ola
cak Ihaıgün Türkiye'de mlevzuat yok)tu,r dlilyo-
ruiın. Lütfen vardır deyiniz. Ye varsa bu mev
zuat nedir? Efendim, 'kararniame ile girecek, Ya
bancı Sermaye Teşvik Kanununa, gör© karar
name tanzim, edilecek kararname tanizim edi
lir, girer; girmiştir, vardır Türkiye'de yaban
cı sermaye. Kaldı «ki burda yaJbamcı sennaye-
derj ben faydalanacağum diiyecek burdakü kilsi. 

Bir de hükme bakınız. Yamanca sermaye ben 
mıaden sahasına giriyorum, maden sahasında 

işletimle imtiyaızı yahut hakkı alam bir kişi iiıc 
Türkiye'de maden çalıştıracağım dliye geüime-
yeıceik Türkiye'ye. Nasıl gelecek? Buradaki ki
şi de.. Yabancu sermayeden faydalanabilir di
yar. Buradaki kişi diyecek k i ; b'en yabancı ser
mayeden faydalanacağım. O kişi geldi.. Filân 
yerdeki, Bfairrkeslir'defci -bir kişi çıktı, dedi ki o 
k'lji; Balıkesir'deki kilsi; - ki yapıyor bunu,, ya
bancı şirketle halen devam ediyor bâzı kişi
ler - Iben dizinle bıiir alnlaşma yapacağım. Ya'ban1-
cı Sermayeden faydal'aınimalk hakkıım benlim, Ne
ye göre hakkım? 1:3 ncü miaddenim som ben
dine göre. Bu kanun »maddesi Hüjkümielti ide bağ
lar. Yasaldır 'bu. 13 ncü maddemin son bendine 
göre yabancı senmayedeııı faydalanabilirim 
beni. Yabancı sermayeyi buldum. Yabancı ser
maye Türkiye'de de var. 

'Şiimidi Türk Hükümetti olarak siz, o yaban
cı sermayemin % 9i9,5 o işletmeye hâkim olma-
simi ödleyeicek hülküm geitiirebıiliyor musunuz? 
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Bu hüküm nerelerde var? Bizim size sorduğu
muz sual bu. 

Şimdi, e£endim millî menfaatlere uygun 
olduğu mütalâa edilir. Yok. Şimdi, bunu şu şe
kilde halletmek llâzım. Biz, esas olarak kendi 
görüşlümüzü ifade edelim. Bu gibi ihtiyatlara, 
bu gibii yabancıların bizim madenlerim'izıi, korit-
rol altında, denetim altında tutmalarına imkân 
verecek hükümleri bırakın/uz değerili arkadaş
larım. Lütfen Türkiye topraklarının altında 
yaltan servalleri biz artık 'teknik bilgi filân... 
Türkiye bu tefcnülk güce erişti. Petrolle ilgili 
konulan .dahi tartıştığımız bir dönemdeyiz. Ar
tık Türk .mühendjislferi harıl harıll Avrupaya, 
diğer ülkelere kaçarken, giderken lütfen 'kendi 
teknik gücümüzü Türkiye'ye çağırma imikânilia-
rı arayınız ve kendi teknik gücümüzle siz top
rağın altındaki bir avuç toprağı çıkarıp, tas
fiye edip bunu sataffieeeğinizi düşününüz ve 
bu 'müllî şuura sahlip olunuz evvelâ. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Bu millî şuura 
sahip olmazsanız, biz bunu yapamayız, yaban
cı sermaye gelsin diye, madenlerde yabancı ser
mayeyi bor mavi teşvik eder tultuma girerse
niz, o zaman büz sizlinle bir reform 'anlayışı 
içinde hiçbir zaman beraber oflamayız. 

Şimdi bizim burada tartışma konumuz bu. 
Mye getiriyorsunuz bor minarelllertiniln deVlet-
leşt:rilm<esini - ki onu tartışıyorsunuz -. işte 
devletleştirme değil de bu, bâzı hüküm ve ta
sarrufu altındadır, 'işte onu geri alıyoruz, hak
ları filân... Hepsini kabul ediyorum. Yani, 
Türk Devletlinin hâkimiyetine veriyorsunuz. 
Bunun ister adına devletleştirme devlimiz, ister 
başka şey deyimiz. Ama, bunu alıyorsunuz. Ni
çin? Türk Devletinin, Türk halkının bu ma
denilerle iligili, bu stratejik madende ilgill'i bu
nun önemini ortaya koyarak bunu yapıyorsu
nuz. E., bu, bu kadar önemli de 'bakır maden
leri daha az mı önemli? Avrupa piyasalarına 
haklim, olacağısınız bakır madenleri? Uranyum 
madenleri daha mı az önemli? 

Şimdi değeri! arkadaşlarım, mesele o değil. 
Mesele; çıktınnz burda petrolde «Efendim, bi
zim gücümüz yetmiyor, işte petrol aramada ya
bancılar daha iyü, dana şudur, budur» dediniz. 
«Petrol bazen şans işlidir» dediniz. Konuşuyor
sunuz. Söyler milsiniz, bir yerdeki madenleri
nizi, rezervlerinizi tespit ettikten sonra, eğer 

I Devlet, o madenler üzerinde 'Türk halkının ya
rarına yapılacak işletmelerde güçlü olduğu 
italbdlirde - ki güçlü olabilir, bütün bunları ya-
paJbilir - bunu yaparak, o madenleri tasfiye 
ederek dışarıya ittıraç 'etmekte sayılmayacak 
kadar millî menfaatler vardır. 20 sene sonra, 
30 sene sonra pırıl pırıl yetişmiş, genç Türki
ye'nin genç ihsanlarınla, Türk halkına, teknis
yenlerine niçin bu imkânı tanımak (iısteım'iyor-

j sunuz da daha bugünlerden 40 yıl müddetle.. 
bu sefer Borçlar Kanunu hükümlerine göre, bu 
sefer Medenî Kanun hükümlerine göre, bu se
fer Ticaret Kanunu hükümlerine göre istifade 
ediıp'te bu fakir milletlin, bu yoksul miılletih ma
denlerine el uzatmalarına olanak tanıyan bu 
hükümleri buraya getiriyor ve savunabiliyor
sunuz ? Diğetr sahalarda konuşmadık, maden 
sahasında bunun üzerinde duruyor Cumhuri-
yeıt Ha>lk PantM. 

Şimdi mesieleyi ar t düşünce olarak mütalâa 
I etmeyiniz. Halik Partisi şöyle imiş, Halk Parti

si böyle imiş demeyiniz. Ne olurdu Adalet Par
ticimin programı vardı. Adalet Partici arkadaş
larla müşterek hükümet 'kuru'limuş olsa Mi, M. 
G. P. isle müşterek hükümet kurulmuş eülsa idi, 
veyalbult böyle bir anlayış içinde oıl'sa idik, re
form anlayışı içlinde, çıkar filkirlerilmilzıi söyler
dik. Şu şekilde bir reform nıemlekeitin yararı
nadır diye savunurduk ve birçok noktalarda 
da anlaşmak mümkündü. Bir noktaya gelmek 
mümkün 'tartışmalarla. 

I Şimdi değeri arkadaşlarım, ama bunu par
tilerin birbiri ile elan tartışmasına oöanak ver
mek için, Halk Partisi ile Adailet Partisini bu 
Parlâmento içerisinde bir tartışma zeminine 
sevk ederek sıyrılıp çıkmak gibi - diğer tartış
malarda olduğu g M - bir istikâmete yönelen 
konuşmallarnnızı tasvibetmek müımikün değil
dir. 

ISanıyorum ki bu konuda değerli arkadaş
larıma C. H. P.'ndn görüşleri açısından yeterli] 
izahat verebildim. 

Hepinize saygılar sunarı/m. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde yeter
lik önergesi gelmiştir. Takdim ediliyorum. Öner
ge reddedilirse o zaman Sayın Bakan 'konuşuna 

I hakkınız doğabilir. 
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Saym İBaşkanüığa 
Müzakere edilen 13 neü madde üzen dindeki 

müzakerelerin kifayetini arz re teklif ederimi. 
Mamiilsıa 

Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesiini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenller... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 neü madde üzerinde verilllmiş bülu'nan dei-
ğişiiklilk öıneırgelcrinıiı taıkdim ediyorum. 

Saym Başkanıl-ığa 
Tasarlının 13 neü maddesinin (d) bendii hük

münün metilinden çikarılaralk yerime Hükümet 
teklif indeki (d) bendinin konulmasını saygiy-
le öneririm, 

Ankara 
Şiimasi ÖZidemoğlu 

Sayın Baş'kaıniliğa 
Hükümet tasarısımım 13 neü maddesinin (d) 

bendinin sön fıkrası olaralk aşağıdaikfi metinin 
ilâvesini arz ve telklif ederim. 

Demiizıli 
Hüdai Oral 

Madjde 13. — d) Son, fıkra : 
Maidem sahalarına yabancı sermaye gire

mez. 
Sayın Başkaınll'ığa 

MjaıdenıciMk Reformu İkamın Itasarlısaınım 13 
neü maddesinlim aşağıdaki sekilide değişmelini 
arz ve teklif ederdim. 

Zonguldaik 
Hüseyin Baytürlk 

BAŞKAN — Sayım Baytürk, süzin önergemiz 
de Saym Özdemoğlumun ömergesiimiın ayım ma
hiyette. 

HÜSEYİN BAYTÜRIK (Zonguldak) — 
Evet efendim. Biıûeştıilreıbilüınsintiz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayım Baytürlk de Sa
yın ÖzdemoğüJu'nun önergesine iltlti'bıa ediyor. O 
bakımdan önerge muhtevasını okutmayacaği'in, 
Sayım Baytüılk rızanız oftarak. 

Sayın Orall, sizinkini ıa,yrı mı teMkiki ede
ceğim ?. 

HÜDAİ ORAL (Denizi) — Evet efendilim, 
Kesin blir hükümdür o. Arkadaşilairıimım ömerge-
leriylle aynıdır; tama mm aynea (oylamamızı' ri
ca edeceğim, Çünjkü, bütün diğer kamumla.rda-
fda gerefklü tadilâtı ömgürmeıktedik". 

BAŞKAN — O hailde sizinkini en aykırı 
olarak telâkki edeceğim. 

Sayın Sezai 0>r!kun't, İSayım Hayrettim Hana-
ğası'nın önergleilie)rii -de tasarı metnindeki 13 
maddenin Hükümet telkllıfi şeklinde kabul 
edilmesini öngörüyor. 

Millet Meeilfei Başkanlığınla 
Madencilik Reform kanun tasarısının mad

de 1 altımda sıraladığıı 13 mcü maıdideniln Hükü
met tekilifinlde olduğu şekilde ikalbul ediilmesi-
ni a;rz ve teklif ederim. 

İstanbul 
.Sezai Orlkıımt 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Hamağası da 
aynı mahiyette bilr önerge vermiş. O ida 13 neü 
maddemin Hükümet teklifi şeklinde> katoufl. edil
mesini uygun buluyor. 

O halde muhteremi arkadaştanım, şu anda 
eîümlkde bulumam önergelerden 'Sayım Şiimasi 
Öz den oğlu, Sayın Hüseyin -Bayltürk,, Saym Se
zai Oıkunt ve Sayın Hayrettin Haiiıağaısı'nm 
önıeırgeıleırî taısarımMi 13 neü mıaddesinilnı Hükü-
meıt teklifli " şeklinde 'kabul edillmesdmi öngörü
yor. Sayım Hüdai Oral da 13 neü imıaddeınıim son 
fıkrasına «Maden sahalarına yabancı sermaye 
giremez» hükmünün konmasıını tall'elbeıdliyo'r. 

Müsaade ederseniz, önce Sayın Hüdai Oral' 
imi önergesini muameleye ikoyacağum, onu taski-
ben diğer dört önerge aynı (mahiyette ofllduğu 
için omu oya koyaeaği'mj 

Sayın Hüdai Oral'i'n vermiş olduğu önerge
yi! talkdiım ediyorum. (Denizli Milletvekili Hü-
dair Oraıl'm önergesli telkrar ekunıdu) 

BiAŞKAN — Komisyon?.. 
OEGİGİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzıom) — Katiilmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet i . 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayam 
Hüdai Oınal'ın önergesine 'katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesiini Yüce 
Meclislim o^yuna smmuyoıruım. Kaibul edenller... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemlişıtıiır. 

İSayıo Şinıasıi Özideınıoğlu'üun öıuerg-eisdinii oku-
tuyornım, diğerlerini1 de, aynı ını'a'hiyeltltiê  oüdu-
ğıı için buna tabaem oya sunıacağıım. 

(Ankara Millteltıvelkiıli Şimasli Özdemoğlu'nun 
önierıgesi tefe,rar oıkujnıdtı) 
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BAŞKAN — Bu önergeye Komlisyon katılı
yor mu? 

GEÇÎGÎ KOMÜSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoiruz. 

/BAŞKAN — Hükümet?.. 
.ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMAiNOĞLU (Niğde) KJaıtıOîıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet, esasen Hükümet tek-
:ll«fi olarak Ibu mjaıdideyü düzeolem/i'ş okluğu 'için 
buna katıll'ıyıor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meeliifsifn oyuna 
sunuyorum, Kabul edenller..,. Kabul etmeyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesli bulun/madiği ci-
hetflıe 18 (ncü mııaddeyi Geçici Komisyonun 'met
ni' sekilinde oyunuza sunuyorulm. KaJbui eden
ler... Kabul etoıeyenİJör... 13 ncü madde Geçici 
Komisyon metnli şeklimde kabul edilllmiş bulun
maktadır. 

23 ncü maddeyi takdim ediyorum, 
Tatkaddüm hakkı aidiyetinim tespitinde ter

cih ve kur'a : 
Madde 23. — Aynı ciins 'maden araimafc İçin 

aynı anda müracaat yapıldığı takdirde; bu mü
racaatlar arasımda iki kademeli kur'a çekilir. 
Biirimci kur'ada kaımu kurulluşları ve özel mü-
rıacaatlar iki ayn gruba ayrılarak bu 'İlki grup 
orasında kur'ıa çekilir. 

Bu kur'amım sonuna bağlı olarak; özel ke
simi müracaatçıları arasında kur'a, çefcilür veya 
ikanın kuruluşları 'arasında Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bıafcanllıığınca tercih yapılır. 

Kur'a (isabet edem müracaata takaddüm hak-
kı tanınır. Diğer müracaatlarım 'durumu kur'a 
isıalbet sırasına göre ayarlanır. 

Bu işlemlerin uygulanması şjekM ve usulü 
yönetmelikle düzemieınilr. 

(BAŞKAN — 23 ncü madde üzerimde C. H. P. 
Grubu 'adına .Sayın Hüseyin Baytürk, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA. HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) —•_ Saıyi'n Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

23 ncü smıadde üzerinde elestiriMiimd yap
mak üzere söz 'almış bulunuyorum. 

Kanıma göre bu m/adde Amıayasanmı 130 ncu 
/mıaddeısilne aykırıdır. Bu maddeye, yaınii Ana
yasanın 130 oıcu ımjaddesıin'e göre »nuafl. sahibi1 Dev-

Itettir. Devlet arama içim bir yere müracaat 
ettiğinde karşısıına özel şahıslar çıkınca, ken
di ma'llnı arayamıyor ve malım sahibi olmayan, 
daha öınce fceındiisöne herhangi bir bak da doğ -
mamış olan özel şahıslar arama içlin kur'aya 
tabi tutuluyor. 

İşte bu husus kanıma göre hatalıdır ve Ana
yasanın yukarıda zikrettiğim, maddesine de 
aykırıdır. 

Devlet mal sahibi olsun, kendi imalını ken -̂
di arayamasın. Bu olmaz. 36 'milyonu temsil 
eden Devlet, 36 mıi'Iiyonun bir üyesiyle eşit mu
ameleye tabi tutulsun. Bu husus, şahsen benıim 
kanaatime ve ımamtığımıa aykırı bir tutumdur. 
Anayasaya da, aykırıdır. 

Öte yanldan, biran (için düşünelim ki, Dev
letle şahıs eşit tutulsun. Kamu kuruluşu, bir 
yer için «Burada maden var» diye müracaat 
ediyor. Zaten bir kamu kuruluşu her yeir için 
müraeaat etmez; muhakkak bir yerde bir yer
altı zenginliğine ait emare görecek ki, Mirada 
aramja içlin 'müracaat edecek. Ş'tmdi aynı yer 
için sade bir valtamdaş da müracaat ediyor. 

Sade bir vatandaşla 'meselâ MTA'yi muka
yese edelim. Kur'a sonunda meselâ arama ruh
satını vatandaş alırsa, kanunlarım müsaadesi 
nispetlinde bu aratma hakkı uzun müddet bu va
tandaşa üzerinde kalacaktır; ama bu vatanda
şın imkânı olmadığı için yeraltında bu zengin
lik yatacak, kıym etlendirilemeyecek ve imem-
İdkötiiın gelirinıe 'bir katkısı olmıayacaktıır. Şayet, 
bunun arama ruhsatını MTA alırsa, bunun soın-
dajım yapacak, teknik aramasını yapacak, 
jeofizik etütlerini ya.paeak ve madeni kısa bjır 
zamamda bulup meydana çıkaracak. 

.Sayın arkadaşlar, şimdi size bu vatandaşın 
sadesi değill, hepimizin tanıdığı büyüklerimden 
1 - 2 ımisal vereceğim. 

Hepinizin bildiği Çayeli bakır madeni var. 
Senelerden beri burası özel teşebbüsün elin
deydi, bor vatandaşımızın arama ruhsatı altın
daydı ve bumun rezervi sıfırdı. Yani, burada 
balar emaresi vardı; fakat bakır rezervi bu-
l'unamamıştı. Senelerce bu vatandaş buraya sa-
hi/boUdu; fakat bir türlü değerlendiremedi. Sanı
ra burası MTA'nın elime geçti ve rezervi tes
pit ddlilıdi Şıimsdi yapılan i'lfc tespitlere göre bu
radaki rezıorv 5 milyon tondur. 

ISayın mllletvekilllerii; vatandaşım elilndey-
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ken rezerv bulunamadı; aımja burayı MTA elle 
alınca telküÜk ollıaıraik aradı, sondajına yaptı, jeo
fizik etütlerini yaptı ve rezervi meydana çu-
ilöartjtı. Bu rezerv şimdi 5 (milyon tondur. 

ıŞımıdi soranım, vatandaş mı daha iyi arıyor, 
kıymeltlendiriyor Devlet mi? 

ilkıilnci 'iriLİsal; Hasançeleibi demir nıadeınle-
lii semeılicırden beri şahıs veya şahısiaırım ellŞndie 
durur, fakat rezervi sıfırdır. Bu ım'adeın M3TA' 
nın eBnle geçer bu defa burada yapılan iMlkik 
neticesi yüzde 5;2 eşdeğere sahip 110 milyon 
tonluk rezerv tıespıit -edilir. Maden cevheri bâ
zı yerlerde zengin), bâzı yerlerde fakir olduğu 
için bu, -«eşdieğeır» esasiyle isimilendirilir. Bu 
eşdeğer ise, bizdim bugün fabrlikalarıimızda aşa
ğı yukarı işlenebilecek demirle aynı omnd'a,-
dur. 

İşte arkadaşlar, bu ikinci misal de gösteri
yor iki, şahısların efjinde bulunan rezeırv MTA 
veya diğıer kamu kuruluşları eilbe geçince 
dalha bir değerleniyor, fcıyrnjeıtileniyo>r. 

Üçüncü ve cm enteresanı mıcbialim de §u: Koç 
Firması, Harşit - Köprübaşı çinko - kurşun - ba
kır zuhurunu bir sade vatandaştan satınalı-
yoır Veya mevcut kanunlara göre -elline geçiri
yor; flalkat Türfeiye'nlin leın zîengıiıiı firması ken
di imkânlarıyile bu madenli aramıyor, MTA'yi 
yardıma çağırıyor ve bu madeni MTA arıyor. 

Simidi bu üç miisal karşısında, 'mlalın esas 
sahibi, 36 ımiiyouu ıtıerasiil eden Devletle, ne şim
diden ne de önceden doğmuş herhangi biır hakkı 
bulunmayan vatandaşı kur'aya tabii tutuyoruz; 
hem de eşit halkla kuraya tabi tutuyoruz. Ku
raya bir vatandaş iştirak -ederse yüzde 50'si 
Devlete, yani yarı yarıya oluyor. Eğer vatan
daş adedi değişirse !oran değişir. Kaimu kuru
luşları bir yerimıe üç oluırsıa yüne oran değişir. 
Yani §u duruma göre, 36 milyondan bir kişiyi) 
temsil eden vatandaşla, 36 'milyonu (temsil eden 
Devlet eşit olarak mütalâa ediliyor. Ben, eşitlik 
taraftarıyım, ama beınim 'kanaatime göre bu bilr 
eşitlik değildir. Üstefflk, MTA gibi, Etibamlk gi
bi, TKİ gibi maden arama ve tetkiki için heır 
türlü araç gereç ve elemanı bünyesinde bulun
duran1, maili yönden bu işi yapabilecek kapasi
tede olan dev kuruluşlarca, benim gibi parası 
olmayan, bir sondaj makinesi dahi bulunma
yan, (bir mühendis dahi çalııştıramayam sade bir 
vatandaşla nasıl' aynı şartlar altında mütalâa { 

edilebilir, bunu ianllamam hakikaten nıükün de
ğil. Yukarda da -arz ettiğim gibi, bunu kosko
ca Koç - Holldimg dahi yapamıyor, bir vatan
daş nasırl yapacaktır. 

Şlndji, duıruım böyleyken, Anayasanın 130 
nou maddesine göne hak sahibi de Devletken, 
bir vatandaşın MTA Sile, Eltibank ille, TKÎ ile; 
Devletle eşit hakka sahip olmasını ben şahsan 
kabul edemiyorum, benlim ımiamtığım kabul et
miyor, . esasen Anayasa dla buna cevaz vermi
yor. 

Bu bakımdan, bu maddenin bendenizin öner
gesi veya daha evvel Hükümet tarafından tek
lif edildiği yönde değiştirilmesini, Yüce Mcc-
liljihı böyle -bir değişikliğe itibar etmesini 
saygıyle arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı," buyurunuz ef endim, 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — 'Sayın 
Başlkan, değerüfi arkadaşlai'iım; 

Müzıalkeıresini yaptığımız 23 ncü madde, ay
nı cinıs mıaden aramak için aynı anda birden 
fazla müracaat yapılırsa nasıl bir nıuaımıeüe uy
gulamak gerekir bunu tanzim ediyor. 

Hükümetin getirdiği teklif de, aynı anda ay
ın cinis -mıaden için müracaatta bulunduğunda 
eğer kamu kuruluşu talepte bulunanlar ara-
smdaysa kur 'a çekmeksiziın kamu kuruluşuna 
öncelük vermeyi öneriyor. Komisyonda bu de-
ğiştiirildi; önce kamu sektörüyle özel teşebbüs 
arasımda eşit şaıitlara dayalı bir fcur'a çekilecek, 
bunu Hükümet teşekküllleıri, kamu sektörü ka
zanırsa alacak, kazanamazsa özel seiktör sa
hipleri arasında ayrıca kur'a çe'killecelk. Hiç 
şüphesiz, bu yeni metin Hükümet teklifini red
deden ilk öneriye nazaran biraz daha iyileştiri
cidir ; fakat Hükümet bu iylileştirmenön yeterli 
olmadığı 'kanısındadır. Sebebini, müsaade eder
seniz kısaca arz etmek istiyorum, efendim. 

Değerli arkadaşlarıım, aynı anıda aynı saha
ya birden fazla müracaat cllurvsıa ne yapalıım'ı 
konuştuğumuza göre, kamu sektörü ilçıin nasıl 
cereyan eder, özel sektör için ulaşıl cereyan 
eder, bunu kısaca soyleırneliyilm: Şimdi, bir 
özıel Rektör mensubu herhangi bir saihadia bir 
madenin. bulunacağı umudumdaysa bunu nıe 
başka bir şahsa, ne de Hükümet yeltkiGilerine 
söyler; b'unu büyülk bir mahremiyetle muhafa-
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za .öder. Çünîkü, müstakbel hıakfkma ortak çık
ması için başkalarımı .bilgi sahibi kılmaz, ama 
kıaımu sıekltörü iî im böyle bir sırrı sakilamnak im
kânı aşağı - yukarı yoktur. Çünkü, taamın sek
törümde pek çolk miemıır çalışı/r. Hizmetin icabı, 
bu sabada bir maden bulunacağı umudunu öğ
renilir. Doslayısüyle, kendi yıalkınllarıma böyle bir 
hakkı elde ettirmek için bu sırrı verebilir. Do-
layıfeaylle Devlet, kendi inıjkânlariyCIe maden bu-
îliacağı umudunu taşıdığı saba için genellikle 
ısır salklayamaz. Dolayısıyle, milletin gayret ve 
imıikânilarıyle elde edilmiş bir umuda, ıme'mur-
'larım sır sıaikllayamııamıası dolayKilyOe veya sakla-
mamalanmıdam doğacak birtakımı açık kapılar 
ıdolayısâyle birçok müracaatçı cılklar ve reka-
ibsıt imkânlarımı Ikur'ada ortaya sürerler. Bu, 
Defvilletin kemdi emeklerini değerlendirmek yö
nünden hakli bir tanzim değildir. Burada, Dev
letin (kemdi! imkâmlarıiylie elde ettiği bilir uimuda 
mutlak olarak sahip çıkmasını sağllamıalıiyız. 

İkimci ihtimali şudur: Bilr sahada bir made
nin bullumabilieceği umuduyle bi r ' anama ruhsa
tı verilmiştir. Bu arama ruhsatı düşmüştür, 
yeniden aramayı açmak için ilân edilecektir. 
Bu ükkıcu şıikta, bininci şıkta 'arz eititiığim, mıah-
zurlaır bütünüyle var daniilemez, ama bir nok
ta var ki bunu Yüce Meclisin dikkatine sun
mak istiyorum. 

Takdiir buyurursunuz, arama .ruhsatı şu ve
ya bu sebeple düşmüş bir saha var, burada da 
belli bir miaddeınin bulunabileceği ümidi var 
ve Devlet bumu geniş imkânlarla arayıp, kamu 
yanaınma işletmek isteğindedıitr. 

Şimdi, böyto bilr istek karşısında herhangi 
bilr şahıs ile veya herhangi bilr teşebbüs ile ka
mu yararını eşit görmek doğru ollmıaz kanı
sındayım. Kamu yamanına bir ağırdık veriilıme-
lidir ve Devlet gerçekten burada bir (kamu 
yanarına işletme ümidi ile arama yapacak iste, 
ona öncelik verilmelidir. Binaenaleyh, şu arza 
çalıştığım nedenlerle aynı anda, aıymı maden 
için müracaat haüjinde kamu sektörünle mutilak 
öncelik verilmesinde bir oolk faydalar vardır 
ve bu fa.ydaların hatırına 'kamu sektörünü kur' 
aya tabi tutmaıksızını öncelik vererek hak sa
hibi kılmalıyız. Bumu özellikle listıjrham cdüyo-
yorum, Yüce Heyetinizden. Teşıelkfcür ederim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partici Grubu adı
na Sayın Hamda Hamamcıoğlu, buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PAETİS1 ADINA HAMDt 
HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Mâruzâtım çok kısa olcak. Türkiye'de bâzı 
belirli partiler dışında, Millet Meclisinde tem
sil imkânını bulmuş bütün partilerimizin sa
vunduğu ekonomik sistem, gerek programla
rında, gerekse bu kürsüdeki ifadelerinde karma 
ekonomi sistemidir. 

Şimdi, karma ekonomi sistemini tüm siyasî 
partilerimiz benimsemiş olması itibariyle, - sa
yın Bakanın ifade ettikleri gibi - her şeyi ve-
yahutta maden alanında Devlete öncelik tanı
manın ve vatandaşı - tâbirimi mazur göreceği
nizi umarım - bir öksüz evlât durumunda bırak
manın, karma ekonomi sistemini savunmada 
samimî isek, savunulacak bir tarafı olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Şimdi, zaten müteaddit defa ve muhtelif ve
silelerle ifade edildiği veçhile, Devletimizin 
malî gücü mahdut. İyi niyetli bir özel teşebbüs 
çeşitli imkânlarıyle bir madenin aranmasında, 
imtiyazlarının alınmasında ve işletilmesinde 
kendini güçlü görüyorsa, bir bakıma da Devle
tin yükünü - bir alanda olsun - omuzlamış ola
rak mütalâa etmek gerekir. 

23 ncü maddede Hükümet tasarısında, mü
racaat sahipleri, aynı anda müracaat edenler 
kaç kişi olursa olsun, Devlete veyahut kamu 
kuruluşlarına bir Öncelik tanımaktadır. Filha
kika, Anayasamızın 130 ncu maddesi, toprak 
altı servetlerinin Hükümetin hüküm ve tasar
rufu altında olduğunu söylemiştir ama, vatan-
daşsız, nıilletsiz veya - hukukî deyimle - tebasız 
bir hükümet ve devlet de tasavvur etmek müm
kün olmamasına göre, lütfediniz bu Anayasa
nın anlayışını, hüküm ve tasarrufu devletindir 
ama, bir başka deyimle de intifaı veya kamu 
kuruluşu tarafından işletme vâki olursa dahi, 
bundan doğacak neticelerin vatandaşa raci ol
ması gerekir. Bu noktadan hareket ettiğimiz 
takdirde, bendeniz son değişikliği savunuyo
rum. Komisyonda bunun çeşitli mahzurları 
eleştirilmiştir. Aynı anda müracaat vukuunda 
özel teşebbüs tarafından ne gibi hilelerin kul
lanıldığı ve hattâ kamu kuruluşlarından kuru
lup da, bulduğu bir maden rezervlerini sakla
yıp, bilâhara kendi özel çıkarları için başkala
rına bildirdiği gibi, bâzı kişisel suiistimallerin 
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Önlenmesi bakımından gelen metin hakikaten 
adaletlidir. 

Sayın Bakan, belki pek geniş olarak izah 
etmeyi politik bulmadılar. Ama, gerçeği dile 
getirmeme müsaade buyurursanız, şöyle 
oluyormuş fiilî tatbikat: Falan sahada falan 
bir maden rezervini buldunuz veya bulmak üze
resiniz ve burada çalışan teknik eleman her
hangi bir kamu kuruluşunun elemanı. Burada 
hakikaten kabili istifade bir maden rezervi 
bulduğu zaman, belirli bir zaman sonra ya is-
tifaen ayrılıyor veya dostlarına haber vermek 
suretiyle bunun işletme imtiyazını veya arama 
imtiyazını kendi çıkarları uğruna istismar et
tiğini yetkili kimselerden geçmiş hâdiseler iti
bariyle öğrendik. Bu itibarla, evvelemirde eşit 
kur'a sistemi, böyle muhtemel bir suiistimali 
-adaletli bir seviyede önleyici bir nitelik taşı
maktadır. 

İkinci konu; aynı anda inhilâl eden veya 
yeniden aranması lâzım gelen maden arama 
ilânı yapıldığı zaman, herhangi bir fert kur'ada 
isabet ihtimalini çoğaltmak gibi, hiç şüphesiz 
- açık bir tâbirle kullanayım - kötü niyetle ve
ya kişisel çıkarlar için amcası, halası, dayısı, 
eniştesi, ne kadar hısım akraba ve taallûkatı 
varsa hepsini aynı anda bu işe talip kılmak 
suretiyle kur'aya kamu sektörü veya Devlet 
bir oyla veya bir şansla, iştirak ettiği halde, 
o ne kadar taraftarını bulabilmişse, o "nispette 
fazla şansa malik olduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. 

işte bu suiistimali önlemek bakımından da 
arkadaşlarımın hakikaten haklı olduğunda 
yüzde yüz mutabık olduğum, inandığım getir
dikleri sistem, kur'ada, özel kesimi bir kur'a, 
kamu kesimini bir kur'a olmak suretiyle iki 
eşit şansa malik kılacaklar. Kur'a çekildiği za
man buranın arama veya işletme imtiyazı ka
mu kesimine gelmişse, artık oranın hakkı ka
mu kesiminin olacaktır. Kamu kesimine isa
bet etmez de özel kişiler de, bir tek kur'a ile 
şansa iştirak eden özel kesime gelirse, o zaman 
özel kesimde kaç talip varsa, onlar arasından 
ikinci bir kur'a çekilmek suretiyle bu işin ada
letli şekilde halli mümkün olacaktır. 

Sayın Baytürk'ün aflarma mağruren, 130 ncu 
maddeyi böyle dar mânada, daha doğrusu yeral
tı servetlerini Devletin mülkiyeti altında gibi 

tasavvur etmek suretiyle dar anlamda anladı
ğımız takdirde, bilmiyorum, - tekrar aflarını 
dilerim - kendilerinin de savundukları karma 
ekonomi sistemine ters düşerler mi, düşmezler 
mi? 

Hepimizin aynı şeyi savunduğumuza göre, 
Millî Güven Partisi olarak bu getirilen formülü 
adaletli ve haklı buluyoruz. Arz eder, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
•Sayın Esat Kıratlıoğlu, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ESAT 
KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Maden mevzuu Türkiye'mizde ciciden eski
den beri özel sektör ile Devlet sektörü arasında, 
burada anlatılan mânada arama bakımından bir 
mücadele safhası geçirmektedir ve geçirmiştir.. 
Öyle madenler vardır ki, bunu özel sektör haki
katen tırnağı ile tabanının altı yarılmak sure
tiyle dağlarda, taşlarda gezmek suretiyle hiç 
kimsenin belki de haberi olmayacağı birtakım 
yerlerde resmî sektörün, belki de birtakım mâ
nalar itibariyle, bilgileri itibariyle ehemmiyet 
atfetmediği yerlerde, gerçek odur ki, bugün Tür
kiye'mizde işletilmekte ve millî gelire, katkısı 
bulunan birtakım madenleri bulmuşlardır. Bun
lar, çeşitli bölgelerimizde bilinen gerçeklerdir. 

Bu bakımdan, bu madde tedvin edilirken dü
şünülmüştür ki, özel sektör her şeyden evvel 
elbetteki karma ekonomi prensibi içerisinde de
ğerlendirilmesi lâzımgelen bir sektör olma vasfı
nın ötesinde; bu işten gayet tabiidir ki millî men
faatlere aykırı olmamak şartiyle şahsî menfaa
tini ele düşünmek suretiyle gecesini gündüzüne 
katmak durumu mevzuubahis olarak, birtakım 
vatandaşlar gece gündüz, aç susuz çalışmak su
retiyle bâzı madenlerin bulunmasında vesile ol
muşlardır. 

Anayasamızın 130 ncu maddesi, elbetteki bu 
mânada özel sektöre darbe vurucu bir durum 
göstermemektedir. Defalarca burada bu kür
süde 130 ncu maddenin izahı ve açıklanması ilk 
bendi son bendi izah edilmiştir. Bunlara tekrar 
girmeye lüzum yok. Daha evvelki tatbikat, ha
kikaten birtakım mahzurlar doğurmuş idi. Bu 
tatbikat nasıldı? 150 kişi özel sektör olarak 
müracaat ediliyor aynı anda; Devlet de o anda 
müracaat etme durumunda bulunur ise, 150 kişi 
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ve l'de Devlet, 151 olarak nazarı itibare almıyor 
ve bu 151'in içerisinden kur'a çekiliyor. Devletin 
hakkı burada 151'de 1 idi. Bu durumun adalet
siz bir vaziyet doğuracağı öngörülerek, düşünü
lerek - çünkü birtakım hakikaten sıkıntılı du
rumlar yaratılmakta idi. Meselâ, kendi müra
caat ediyor, kardeşi veya akrabasından falan 
filân, böylece 10 - 15 kişi aynı anda bir yere 
müracaat etme durumunu kazanıyordu - bu du
ruma mâni olabilmek için; bütün özel sektör bir 
tarafta 1, Devlet de 1 olarak kabul edilmiştir. 
Bu ikisinin arasında kur'a çekilecektir. Eğer 
Devlete isabet etmişse Devlet, eğer özel sektöre 
isabet etmişse özel sektör burada hak sahibi ola
caktır. Özel sektör eğer kazanmış ise, topyekûn 
müracaat etmiş bulunan özel sektörün arasın
dan da ikinci bir kur'a çekmek suretiyle, esas 
hak sahibi tespit edilecek duruma getirilmiştir. 
Dolayısıyle bunun, başlangıçtan itibaren millî 
menfaatlere uygunluğunu, yani gecesini gündü
züne katarak, aç susuz maden arayıp, memleke
tin millî gelirine katkısı bulunacak bir şekilde 
özel sektörü bu şekilde değerlendirmek, Devlet 
sektörünü de birtakım sıkıntılı durumların kar
şısında hakkını ımüdafaa etmek suretiyle bu 
madde tedvin edilmiştir. 

Adalet Partisi olarak ve kanımızca, doğruyu 
yaptığımızı ve millî menfaati düşündüğümüzü 
tahmin ediyor ve bunu kabul ediyoruz. Dola
yısıyle bu maddenin bu şekilde geçmesinde mil
lî menfaate uygunluk mütalâa ediyoruz. Saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen olmadığına göre... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ben de söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak 
istiyorsunuz, buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar: 
Görüşmekte olduğumuz 23 ncü maddenin... 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkanın bize karşı davranışları bazen böyle 
olur. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, bir dakika 
efendim. 

Buyurunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — «Sayın 

Başkanın bize karşı davranışları bazen böyle 
olur» dedim arkadaşıma. 

BAŞKAN — Ne gibi «öyle olur?» Anlayama
dım. Söz isteğiniz... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sizin hi
tap tarzınıza göre efendim, hitap tarzınızı alaylı 
şekilde buyurdunuz da. 

BAŞKAN — Kime efendim? 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Biraz 

evvelki hitabınızdan sonra; arkadaşıma «Sayın 
Başkanımızın bazen hitap tarzı böyle olur» de
dim. 

BAŞKAN — Kime alaylı bir surette hitapta 
bulundum, kime efendim? Anlayamadım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Bize 
doğru. 

BAŞKAN — Ben size doğru hitabetmedim 
ki; «Söz mü istiyorsunuz» dedim her halde. Ken
di kafanızda yarattığınız mevhum şeyi bana iza
fe etmeyiniz. Rica ediyorum. Buyurunuz Sa
yın Musa Doğan. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sizin 
işgal ettiğiniz yüksek makam, hepimize eşit mu
amele yapmak içindir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Buyurun Sayın Musa Doğan. 
MUSA DOĞAN (Devamla) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar: 

Görüşmekte olduğumuz 23 ncü maddenin ma
hiyeti malûmu âlinizdir. Evvelâ özel sektörle 
Devlet kesimi arasında kur'a çekilir. Ondan 
sonra özel sektöre kur'a isabet etti ise, özel sek
törden müracaat edenler arasında kur'a çekilir. 

Şimdi kabul edelim; Maraş, Elbistan veya 
Eruh'ta maden aranması için müracaat edilmiş
tir. Müracaat şansı özel sektörden burada da 
maddî imkânı en zayıf bir işletmeciye veya bir 
şirkete isabet etmiştir. Evvelâ burada bir husu
sun açıklanmasında fayda görüyorum. Sayın Ba
kan buradalar, cevaplandırırlarsa memnun olu
rum. 

Japonya, demir çelik istihsalinde -galiba -
dünyada 3 ncü veya 4 ncü Devlet olarak gel
mektedir. Bizim öğrendiğimize göre, Japon Dev
leti Japonya'da ne demir madenini arar ve ne 
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de işletir. Bunu dışardan ithal eder ve bugün 
dünyada 3 ncü veya 4 ncü duruma gelmiştir. 

Şimdi evvelâ, biz elimizdeki madenlerimizi 
Hükümet, yani Enerji Bakanlığı olarak tanıya
biliyor muyuz? Bugüne kadar özel teşebbüsten 
ruhsat verdiğimiz kaç adamdan, kaç tanesi ras
yonel bir şekilde madenleri çalıştırmaktadır? 
İmkânsızlık yüzünden adam kaymağını bulabil-
diyse bunu çekip alıyor. Bulamadıysa derinlere 
inip, milyonlarca liralık yatırımı göze alamıyor 
ve alamaz; alsa dahi bu imkânı bulamaz. 

Bence bu maddede evvelâ bu duruma bir vu
zuh vermek mecburiyetindeyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyu
runuz. 

SİNASİ ÖZDENO )LU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Önce, 23 ncü madde ile ilişkisi bakımından, 
Anayasamızın 130 neu maddesini yüksek huzu
runuzda okumak istiyorum. 130 ncu madde 
şöyle diyor : 

«Madde 130. — Tabiî servetler ve kaynak
ları , Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir...» 

Arkadaşlarım; maddenin bu iki cümlesi mut
lak bir hak doğuruyor ve bu hakkı Devletin le
hine doğuruyor. Devam ediyor: 

«... Arama ve işletmenin Devletin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğru
ya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır.» 

Şimdi hakkı, yani tabiî servetler ve kaynak
lar üzerindeki mutlak hakkı, Anayasa kesin 
olarak Devlete bırakıyor. Biz Geçici Komisyon 
değistirişi ile 23 ncü maddede ne yapmak isti
yoruz? Bunu, özel sektör ve kamu kesimi ara
sında arama ruhsatı yönünden şansa bırakıyo
ruz. Burada Devlet lehine, Devlet hakkı ve mül
kiyeti lehine kesin ve açık bir hakkı, özel teşeb
büs lehine feda ediyoruz. 

İtiraf etmek lâzımdır ki ; bu açık hüküm kar
şısında, gerçekten Anayasanın hedeflerine ve 
esprisine tamamiyle aykırı bir metinle karşı 
karşıya bulunuyoruz, değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, benden evvel konuşan değerli arka
daşım da temas etti : 

Hedef, o kaynağın en iyi şekilde işletilmesi
dir. Tabiatıyle ilkin aramanın en sıhhatli şe

kilde yapılması olacağına göre; burada Devle
tin yani kamu kesiminin elindeki imkânlarla 
özel teşebbüsün elindeki imkânların da en ciddî 
şekilde mukayesesi yapılmak lâzımgelir. 

Arkadaşlarım, aslında madde bu bakımdan 
noksandır. Siz eğer, özel teşebbüsle Devlet 
imkânlarını, yahut kamu kuruluşu imkânlarını 
mukayese edecekseniz; bu mukayesenin de han
gi esaslara ve şartlara göre yapılacağı hususu
nu bir yönetmelikle tâyin ve tespit etmelisiniz. 
Belli aramalar, belli kapasitelerle ve imkânlarla 
olur. O aramada o imkânlara sahip olmayan bir
takım özel kişileri, siz bu haktan peşinen ya
rarlandırıyorsunuz ; açıkça kamu haklarını bal
talamış oluyorsunuz, buna hakkınız yok. 

Üniversiteye öğrenci alacaksınız. Lise me
lunu olmak şarttır. Belli bir yetenek arıyorsu
nuz. Bunun yanında, ortaokulu bitirmiş insanı 
hattâ, bitirip bitirmediği belli olmayan, yani 
şüpheli kişiyi de üniversiteye alıyorsunuz. Bun
dan farkı yok. Evvelâ imkân aranır, değerli 
arkadaşlarım. Yani bir arama izninin verilmiş 
olması soyut hiçbir şey ifade etmez. Uygulama
dan da biliriz, hep böyle olmaktadır, bir arama 
ruhsatı verilmiştir, «takaddüm hakkı» verilmiş
tir. Fakat, imkân olmadığı için, sermaye olma-
diği için yıllarca o alan öylece kalmıştır ve bun
dan sadece Devlet ve millet kaybetmiştir. 

Bu bakımdan; Geçici Komisyonun sevk et
miş olduğu metne katılmak mümkün değildir 
arkadaşlar. 

1. Anayasanın 130 ncu maddesiyle getiril
miş olan hükmü ortadan kaldırılıyor. Siz bir 
özel kanunla bilerek veya bilmeyerek Anayasa 
hükmünü ortadan kaldırıyorsunuz, bu mümkün 
değildir. Önce bu metne şu istikamette bir hü
küm koymaya mecburuz; kamu kesimi müracaat 
etmediği takdirde özel teşebbüs arasında kur'a 
çekiniz. Ama, kesin olarak Devletin hüküm ve 
tasarrufu altnıda bulunan bir alan üzerinde de 
Devletle, kişiye eşit kur'a hakkı tanıyamazsınız. 
Devlet menfaati aslında kur'a da değildir ar
kadaşlarım, Devlet menfaatini piyangoya bağ-
lıyamayız, yok böyle şey. Devletindir diyecek
siniz, Devlet ya da kamu kuruluşu çıkmadığı za
man kişiler arasında belli yönetmeliğe göre ter
cihini yapınız, o zaman bir diyeceğimiz yok. 
Şüphesiz, bunun vebali bizim olacaktır, gelecek 
kuşaklar, burada alınacak kararlara hakkımıza 
göre birtakım hükümler koyacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, 23 ncü maddede Tür
kiye'nin yüksek çıkarları bahis konusudur. Bu
rada istirhamım şudur; her türlü siyasal terci-
hide bir tarafa atarak, lütfedin, Anayasanın 
130 neu maddesinin espirisine ve felsefesine gö
re, hedeflerine göre bir karar alalım ve böyle
ce yeraltı servetlerimizi Devlet ve kamu yara
rına işletmiş olalım, değerlendirmiş olalım. 
O itibarla.. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Biraz 
da fertlere verelim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Eski 
metnin, yani Hükümetin sevk etmiş olduğu met
nin bu maddeye aktarılmasında kamu yararı gör
mekteyiz, önergemiz vardır, iltifat buyurulma-
sını rica eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın milletvekili var mı efendim?.. 
Buyurun Sayın Ekinci. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın özdenoğlu, hükümlerini, 130 ncu mad
denin ilk iki cümlesine inhisar ettirdiği için iki 
dakikanızı istirham etmek üzere huzurunuza 
geldim. 

Türkiye'de ekonominin temel unsurları Dev
letin elindedir. Yani, biz karma ekonomi falan 
diyoruz ama, şöyle, iki satırla gözden geçirirsek, 
göreceğiz ki, Türkiye'de ekonominin bütün temel 
unsurları Devletin elindedir. 

136 tane Kamu iktisadî Teşebbüsümüz var. 
Devlet, bu 136 tane Kamu iktisadî Teşebbüsüy
le ekonominin her sahasına girmiştir, yalnız te
mel unsurlara değil. Maalesef, Devlet, Türki
ye'de kibrit ve ispirtoya kadar inmiştir. 

Şimdi, bakınız; kömür, demir, çimento, çelik, 
petrol, elektrik, deniz, kara - hava ulaştırması 
gibi ekonominin temel unsurları, Devletin elin
de. Ferde ne bırakmışız? Sığır alıp satmak. Et 
ve Balık Kurumu vasıtası ile ona da ortak olmu
şuz. Yani ferdin elinden onu da alıp Devlete 
vermişiz . Devlet, capcavlak değildir. Devlet, 
aslında Türkiye'de vatandaşa iş sahası bırakma
mıştır. 

O itibarla; madde yerindedir ve yalnız Dev
letin menfaati illâ Kamu iktisadî Teşebbüslerin
de değildir. Devlet, nihayet teşkilâtlanmış mil-

1 . 2 . 1973 0 : 1 

lettir, o da fertlerden doğar. Biraz da şahsiyet, 
biraz da fert dememiz gerek. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Olmadığına 
göre verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madencilik Reformu kanun tasarısının 1 nci 

maddesi altında sıralanan maddelerden 23 ncü 
maddenin son fıkrası Komisyon tasarısından çı
karılmıştır. Fıkranın metne ilâvesiyle, Hükü
met teklifinin aynen kabulünü arz ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Sezai Ergun 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 23 ncü maddesindeki Hükümet 

teklifinin Geçici Komisyonca kabul edilen met
nin yerine konulmasını saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Madencilik Reformu kanun tasarısının 23 ncü 

maddesine aşağıda belirttiğim hususun son fık
ra olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

ilâvesini istediğim fıkra : «Aynı anda yapı
lan müracaatlar arasında bu kanunun 13 ncü 
maddesinin (d) ve (c) bentlerinde gösterilen 
kamu tüzel kişilerine aidolanlar bulunduğu tak
dirde, bunlar tercih olunur. Kur'a çekilmez. 
Kendilerine takaddüm hakkı tanınır. Bunların 
birden fazla olması halinde ise; içlerinden birisi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
seçilir.» 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, zannediyorum 
ki sizin önergeniz de diğer okunan iki önerge 
mahiyetindedir. Yani, siz de önergenizde işa
ret etmiş olduğunuz hususlar dâhilinde 23 ncü 
maddede Hükümet teklifinin kabul edilmesini 
öngörüyorsunuz ? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet. 
BAŞKAN — Binaenaleyh; her üç önerge de 

aynı mahiyettedir. Aynı mahiyette olduğu için 
tek olarak muameleye koyacağım. Her üç öner-
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gede de 23 neü maddenin tasarıda Hükümet 
teklifi olarak düzenlenen şekliyle kabul edilme
sini öngörüyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

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

23 neü madde üzerinde başka değişiklik öner
gesi olmadığına göre, 23 neü maddeyi, Geçici 
Komisyonun değiştirmiş olduğu yeni şekliyle 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu 13 neü ve 23 neü 
maddelerin kabulünden sonra sıra 62 nei mad
deye gelmiştir, okutuyorum. 

İşletme ruhsatnamesi : 
Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi 

durumları aşağıda gösterilen ve madencilik yap
maya teknik ve malî yönden yeterli olanakları 
bulunan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk 
vatandaşları, 

B) Madencilik yapmak üzere kurulmuş Ka
mu iktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 

C) Kendi kanunlarına göre madencilik yap
maya yetkili kamu idareleri, 

D) Madencilik yapmak üzere Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş limited ve anonim or
taklıklar. 

Maden işletme ruhsatnamesi Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı karariyle verilir. 

İşletme ruhsatnamesi verilmesinin Bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine, kanuni harcın öden
diğine dair makbuz, damga pulu ve madenin iş
letme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına 
verilmesi halinde arama devresindeki masraflar
dan cevher satışı ile karşılanamayan kısmına ait 
tazminatı bulucuya ödediğine ait belge ile bir
likte sözleşme ve şartnamenin imza ve teatisi 
için, isteklinin Bakanlığa bir ay içinde müracaat 
etmesi gereklidir. Aksi halde işletme hakkı 
talebinden vazgeçmiş sayılır. 

Buna uyan istekli ile Bakanlık arasında söz
leşme ve şartname iınza ve teati edilir. İşletme 
ruhsatnamesi maden siciline kaydolunarak sahi
bine verilir. Bu ruhsatname maden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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İşletme ruhsatnamesinin süresi 10 yıldan az 
ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işlet
me ruhsatnameleri Bakanlıkça tayin edilecek 
süre ve şartlarla yenilenebilir. Yenilenme için 
maden sahasında işlenecek cevher rezervinin 
mevcut olması, talebin işletme ruhsatnamesi yü
rürlük süresi içinde yapılması şarttır. 68 nei 
madde hükümleri saklıdır. Yenileme muamelesi, 
işletme hakkı talebinin tabi olduğu usul daire
sinde yürütülür. Yenileme süresinin bitiminde 
maden 100 neü madde gereğince sabit tesisle-
rilye bedelsiz olarak Devlete geçer. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin yenilen
mesine karar verilirken, şartname hükümlerinde 
yeni duruma uymasını sağlamak üzere değişik
lik yapılabilir. Bu takdirde 52 nei maddenin 
2 nei fıkrası hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 62 nei maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili? Buyurun Sayın Çetinkaya. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Şimdi 
bu 62 nei madde komisyonda yeniden görüşül
müş, yeni bir madde olarak geliyor; fakat bize 
dağıtılmadı. Muttali değiliz bu duruma, elimiz
de yok şu anda. Bu bakımdan takibedemedik, 
23 neü madde elimizde; fakat 62 nei madde 
yok. 

BAŞKAN — Dün dağıtılmış, dün akşam bü
tün milletvekillerine dağıtılmış. Buyurun Sayın 
Mehmet Ali Oksal. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu 
daha evvelce sıra sayısı 773 numara ile dağıtıl
mıştır, 68 nei sayfada bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Çetinkaya bu çok evvel 
dağıtılmış ve müzakeresi intacolunmuş olan 
Maden Reformu kanun tasarısı muhtevasında 
var. Şimdi bu madde daha önce okunmuş, mü
zakeresi intacolunmadan komisyonca geri alın
mış. Şimdi komisyon eski getirmiş olduğu mad
dede İsrar ediyor. Demek ki, 62 nei ve 64 neü 
maddede komisyon yeni bir değişikliğin intacı
na lüzum görmemiş. Tamam mı efendim1? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hü
kümet adına bu madde üzerinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına bu madde üze
rinde beyanda bulunacaksınız, buyurun efen
dim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu madde ile Ma
den Reformu kanun tasarısının en önemli hü
kümlerinden birisini müzakereye başlamış bulu
nuyoruz. Bu madde bulunmuş madenin işletme 
ruhsatnamesine kimlerin sahibolabileeeğini tan
zim ediyor ve Hükümet metninden komisyon 
değiştirisi önemli noktalarda da farklılık gös
termektedir. Hükümetin metninde yabancı ha
kikî ve hükmî şahıslara veyahut Türk kanunla
rına göre kurulmuş Türk şirketlerinin ortak
ları kısmen veya tamamen yabancı olması ha
linde işletme ruhsatı verilmemesini tazammun 
ediyor. Komisyon bu iki noktada Hükümet ta
sarısını değiştirmiş ve Türk Ticaret Kanununa 
göre kurulmuş şirketlere ortaklar arasında ya
bancılar tamamen veya kısmen bulunsalar dahi 
bu hakkı tanımıştır. Şimdi müsaade ederseniz 
bu madde de özellikle Hükümet metninin ka
nunlaştırılması son derece değerli olacaktır.. 
Bunun sebebini arz edeyim, arz edeceğim sebep
ler arama ruhsatı ile ilgili maddede söylenmiş
tir. Tümü üzerindeki tartışmalarda söylenmiş
tir. Fakat burada tekrarına değer mahiyette
dir. Çünkü 13 ncü madde dolayısıyle bu mad
deye ister istemez taşan bâzı sözcü arkadaşları
mın da mütalâalarına cevap vermek imkânı 
olacaktır. Şimdi izin verirseniz neden yabancı
lara maden işletme ruhsatının verilmesini Hü
kümet istememiştir, kısaca arz edeyim. Yaban
cılar Türkiye'de maden işletirler iken hiç şüp
hesiz kendi menfaatlerini ve kendi menfaatleri
nin icaplarını millî menfaatlerimizin icapların
dan önde tutarlar. Çoğu kere denemese bile ba-
zan yabancının menfaati, yabancının bir made
ni işletmede gözönünde tutacağı menfatler o 
madenin işletilmesinde millî menfaatlerimiz açı
sından gözönünde tutulması lâzımgelen esaslara 
intibak etmeyebilir. Bakınız neden etmez; ya
bancı o madeni işletirken en büyük kârı sağla
maya çalışır, en büyük kârı sağlamak için de 
madenin en verimli yerlerini çıkarmayı tercih 
edebilir. Halbuki millî menfaatimiz bunda olma
yıp bu yatağı son zerresine kadar en iyi şekilde 
işletmeyi gerektirebilir. O halde burada millî 
menfaat ile yabancının menfaati çatışma halin
de olacaktır. Birisi madenin en kıymetli yerle
rini almayı menfaatine uygun bulabilir, en bü

yük kârı sağlamak için buna mecbur hissedebi
lir kendisini. Oysa milletimiz için önemli' olan 
madenin en elverişli kısmını almak değil, ma
denin tamamından istifade etmektir. Nitekim bu 
menfaat çatışmaları bâzı madenlerimizde Os
manlı devrindeki işletmelerden kalma pek çok 
misal de önümüzdedir. Şimdi hatırladığım bir 
iki misal arz edeyim. Bolkar madenleri zama
nında öyle işletilmiştir ki en elverişli kısımları 
çıkarılmış, şimdi geride tekrar maden bulunan 
kısımlar var ama bunlar en elverişli kısımlar 
alındığı için artık işletilmesi ekonomik olmayan 
yataklar halindedir. Ne olmuştur? Milletimiz 
işletilmesi ekonomik olmayan yataklar haline 
gelen bu madenlerdeki cevherden mahrum kal
mıştır. İşte bunun içindir ki yabancının işletme 
ruhsatı sahibi olmasını Hükümet istememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada maden işletme 
ruhsatı sahibi olmak ile madeni işleten ruhsat 
sahibinin sermayesine ortak olmak arasındaki 
farka tekrar işaret etmek istiyorum ve böylece 
13 ncü madde de bir sayın sözcü arkadaşımın 
sorduğu fakat yeterliğin kabul edilmesi dola
yısıyle cevaplayamadığım bir önemli noktayı da 
açıklamak imkânını bulacağım; Aslında değerli 
sözcü arkadaşım soruyu bu maddede sormalı idi 
ve bu' maddenin tartışılmasında ele almalı idi. 
Çünkü 13 ncü madde aramakla ilgili. 13 ncü 
maddede hatırlayalım aradaki farkı görmek 
için, «Şu sahada filânca maden var, bunu ara
yacağım» diyor. Bunu Türk söyleyecek, arar
ken yabancı sermayeden istifade edecek, bul
duğu anda yabancı sermaye bu aramadan her 
hanefı bir hak sahibi olamaz. Ruhsat sahibi hak 
sahibidir. Binaenaleyh, ruhsat sahibinin yani 
arama ruhsatını alan Türk'ün arama için kul
landığı sermayenin yüzde yüzü daha yabancı 
olsa maden bulunduktan sonra; «Efendim bu
nun bulunmasına benim sermayem tamamiyle 
imkân verdi; binaenaleyh bu bulunmuş maden
den ben hak sahibi olacağım» demesi mümkün 
değildir. Çünkü arama ruhsatı verilmiştir 
Türk'e. Şimdi arkadaşımın öne sürdüğü ve mah
zurlu olarak beyan ettiği hususlar asıl bu mad
dede mevzuubahsedilebilir. Onun için bu madde
de meseleyi ele almak istiyorum ve Yüce Mecli
sin yabancı sermaye ile işletme ruhsatnamesi 
arasındaki ilişkileri büyük bir vuzuhla teşhis 
ve tespit etmesini arzu ediyorum. Çünkü oyla-
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rmız tam bir vuzuh ile kullanılmalıdır, bu itmi
nana hepimiz varmalıyız. Hükümet böyle bir 
hizmette kusurlu olmasın isteriz. 

Şimdi Hükümetin metni kabul edilirse, yani 
işletme ruhsatı münhasıran Türk vatandaşları
na verilirse, sözcü arkadaşımızın kanaatine gö
re bu yetmez. Ya ne olmalı? Ayrıca burada ya
bancı sermaye çalışamaz diye bir hüküm de kon
malı. Neden konmalı? Çünkü, eğer bu hüküm 
olmaz ise arkadaşımızın mütalâasına göre şu 
mahzurun doğması beklenir; nedir o mahzur? 
Bir vatandaş, çoban moban gibi tâbirler de kul
landı arkadaşım, ama ister çoban, ister uzman 
kim olursa olsun, bir Türk vatandaşı bir ma
deni bulmuş, arkasından işletme ruhsatı iste
miş. Bu ruhsatı alan kişi, sermayesiz olsa ve 
yabancı sermaye de, bir arkadaşımızın tâbiri 
ile, % 99 olsa; bunu yabancı sermaye sahibi iş
letecek, o halde yabancı sermayenin mahzurla
rının tamamı burada vardır. Acaba durum bu 
mudur? Bu değildir. Neden değildir? 

Bildiğiniz gibi mer'i kanunun 52 nci madde
sine göre ruhsatnamenin sahibine ruhsat verilir
ken tabi olacağı işletme şekli, işletmenin tek
nik, iktisadî ve malî şartlarını gösteren bir şart
name hazırlanır ve Hükümet işletme ruhsatı ve
receği şahsa bu şartname dâhilinde çalışmak kay-
dıyle verir, öyle ise o işletme sahasında Hükü
met, o sahanın millî ekonominin yararlarına en 
uygun şekilde nasıl işletileceğinin teknik gerek
lerini, malî gereklerini, iktisadî gereklerini o 
şartnameye yazacaktır ve işletme ruhsatı sahibi 
bu şartnameye harfiyen riayet edecektir. Ria
yet etmediği takdirde yine bu kanuna ve bun
dan sonra koyacağımız hükümlere dayanarak 
işletme ruhsatı iptal edilebilir. 

öyle ise işletme ruhsatı sahibi Türk ile Hü
kümet arasında işletmenin millî ekonominin ge
reklerine en uygun şekilde olması için derpiş 
edilmesi icapeden teknik, malî ve iktisadî şart
lar birlikte tespit olunarak bu hak veriliyor. 
Buna riayetsizlik olursa, bizim karşımıza işlet
menin sermayesine şu veya bu oranda ortak 
olan yabancı şahıslar çıkamaz. Sayın sözcü ar
kadaşımızın özellikle dikkat etmediği veya dik
kat etmek istemediği nokta budur. Bizim kar
şımıza ruhsat sahibi çıkabilir. Biz muhatabola-
rak Maden Kanununun tatbikatı açısından, 
sermayeye ortak olan şu veya bu şahsı değil, 

ruhsat sahibi Türk vatandaşını alırız ve o Türk 
vatandaşına Türk kanunlarının gereklerini ol
duğu gibi ve kolayca uygularız. Yabancı serma
ye sahibi bu işletme sermayesine ortak olurken, 
ruhsat sahibi ile yapacağı mukaveleye, işletme
nin, teknik, iktisadî ve malî şartlarına aykırı 
davranacağı yolunda hükümler koyamaz; ko
yar ise ruhsat otomatik olarak iptal edileceği 
için böyle hükümlerle kurulan ortaklığın işlet
me ruhsatını kullanması ve sürdürmesi müm
kün olmaz. Bu fark hayatî değerde bir farktır. 
Bu farkı görmeyerek tasarıyı reform kanunu 
olmaktan uzaklaştırdık yolunda bir iddiada bu
lunmak haklı değildir, insaflı değildir. 

Eğer yabancı şahıs ruhsat sahibi olursa ne 
olur? Belli ölçüde yabancı şahsa da teknik, ik
tisadî ve malî birtakım işletme şartları öne sü
rülebilir. Bu da bir tedbir değerindedir. Ama 
ruhsat sahibinin yabancı olması bu meselelerde 
karşımıza, yabancılarla ilgili birtakım hukukî 
problemler çıkarabilir. Dikkatinize arz ederim, 
çıkarır demiyorum, çıkarabilir. Çıkarır diyerek, 
bu sahada şimdiye kadar çalışmakta olan ya
bancı hak sahiplerine birtakım milletlerarası hu
kukun icaplarına dayanarak talepte bulunmak 
hakkını kabul ediyor değilim. Böyle olmasa da 
bu yoldaki hakların işlemeyeceği anlayışmda-
dadır Hükümet. Ama böyle bir tehlike olabilir. 
Bir ihtimalden söz ediyorum. Olabilir ki, bir 
adlî veya idarî yargı mercii Hükümetin bu an
layışını paylaşmayabilir. O takdirde Hüküme
tin karşısına, yabancı haklardan doğacak birta
kım talepler ile, bu hakların bekçisi olduğu id-
diasiyle onların arkasında yer alacak yabancı 
hükümetler çıkabilir. İşte biz bu ihtimali ber
taraf etmek için yabancılara işletme ruhsatne-
mesinin verilmesini istemiyoruz. Bu sebepten 
ötürü yabancıya işletme ruhsatnamesi verime-
yip Türklere inhisar ettirmek ve ancak Türkle
rin Yabancı Sermaye Kanununa göre ondan 
istifade etmesini istemek arasında büyük fark 
vardır. Bu farkı göreceksiniz. Eğer ortada bir 
gerçeğin gereği kadar açıklanması ve anlaşıl
ması isteniyorsa bu fark görülmelidir. Oysa 
değerli arkadaşım, açıklık getirmeye çalışıyo
ruz, ama bu açıklığı Hükümet getirmemek için 
uğraşıyor yollu haksız ithamlarda bulunmuş
tur. Şimdi insaf ile mütalâa edelim. Yabancı
ya ruhsat vermek ile yabancıya ruhsat verme-
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mek arasında hiç mi fark yoktur? Büyük fark 
vardır. O halde işletme sahibi Türk oldukça, 
dolayısıyle benim önüme, Hükümetin önüne iler
de, bir ihtilâf halinde yabancı mevzuatına göre 
öne sürülecek haklar getirilmedikçe ve bu hak
ların bekçisi olacağı iddiasıyle birtakım hükü
metlerin şu veya bu tarzda teşebbüsleri berta
raf edildikçe; bizzat işletme sahibi Türk olacağı 
için ona koşulan teknik, iktisadî ve malî şartlar 
kolayca uygulanmaya konuldukça; uygulanma
ması halinde mevzuatımız doğrudan doğruya 
uygulanabildikçe; bu işletmenin içindeki ser
maye sahibinin, işletmeyi millî menfaatlerimize 
aykırı sürdürmesi mümkün değildir. Elbette o 
sermaye sahibi işletmeyi gayrimillî şekilde iş
lettirmek için, para gücünü ruhsat sahibi üze
rinde baskı vasıtası olarak kullanmaya çalışa
bilir. «Bu ihtimali tamamen bertaraf ediyoruz, 
bu ihtimal hiçbir zaman varit değildir.» demi
yoruz, varit olabilir. Bu ihtimal varit olabilir, 
ama bu ihtimal işlemez. Neden işlemez? Çünkü, 
böyle bir niyet halinde işletme ruhsatına sa-
hibolan ve bizzat Türk kanunlarına göre hak 
sahibi Türk, Hükümetin gösterdiği teknik, ik
tisadî ve malî şartnameyi ihlal edecektir. 
Ettiği anda Hükümet bu işletme üzerinde 
murakabe imkânlarını' kullanarak, ihlâlin 
icabettirdiği akıbete işletmeyi götürecek
tir. Ruhsatı aldığı anda elinden, serma
yenin tamamına bile sahibolsa yabancı, çı
kıp «Efendim siz ocağı bizim elimizden 
aldınız, halbuki ben buraya bu kadar milyar ya
tırdım, benim hakkım ne olacak?» diyemez. Se-
ain hakkını git işletme ruhsatnamesine, şartna
mesine muhalif hareket eden filânca zat ile 
mahkemede hallet. Bu çok büyük farktır. Bu, 
bir hukukçunun değil, sıradan, bizler gibi ko
nuya sonradan vâkıf olmaya çalışanlar için bile 
kolayca teşhis ve tespit edilecek bir farktır. 

Şimdi bilmiyorum gereken vuzuh ile arka
daşımızın 13 ncü madde dolayısıyle vazettiği 
ihtimali açıklığa kavuşturabildim mi? En ufak 
tereddüdü varsa sayın arkadaşlarımdan her
hangi birisinin lütfen sorularıyle beni, konuya 
daha fazla yardım etmeye davet etsinler. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphesiz bir mad
deyi savunurken bizim bir güçlüğümüz var. Bu 
güçlüğümüz şuradan doğuyor : Son derece ta
biîdir, Yüce Mecliste birbirine tamamıyle zıt 
noktai nazarlar var. Şimdi biz bu zıt noktai na

zarlardan her hangi birisine mutabık olsak işi
miz kolaylaşabilir. Çünkü bir kanattan gelecek 
itirazlara cevap vermek yetecektir. Halbuki Hü
kümet, kendi anlayışı içinde hiç şüphesiz, doğ
runun, tedvin ettiği orta istikamette olduğuna 
kani bulunduğu için hem bir kanattan gelecek, 
diyelim ki, o kanat tefrit ise o tefrite karşı bir
takım cevaplar verecektir, hem öteki kanattan 
gelecek ifradî gerekçelerine karşı birtakım ce
vapları arz edecektir. îfrat ve tefridi bir suçla
ma terimi olarak kullanmıyorum. Yani bir uç, 
öteki uç anlamına kullanıyorum. Böyle olunca 
hiç şüphesiz bir kısmı için söylediğimiz argü
manlar ötekisinin lehinde görünecek, öbür ka
nata karşı arz ettiğimiz cevaplar da berikinin 
lehinde görünecek ve eğer hakkın ve doğrunun 
insaf ile peşinde değilsek o zaman Hükümeti, 
«Efendim, bir böyle söylüyor, bir de böyle söy
lüyor» diye suçlamak gibi kolay bir yola gir
miş olacağız. Bu doğru değil ve biz böyle bir 
kolaylığın ardından gidenlerin yarattığı baskı
dan çekinerek, bizim anlayışımıza göre doğru
nun peşinden ayrılmayacağız. Biz bu ifrat ve 
tefritin genellikle ortasında yer alan ve yurt 
için doğru olduğuna inandığımız görüşümüzü 
İsrarla savunmaya devam edeceğiz ve bu görüşe 
şu veya bu sebeple iştirak etmeyen tezat kanat
ların ithamları bu görevden Hükümeti alıkoy
mayacak. 

Yalnız bir istirhamım var : Biz vakit kazan
maya muhtacız. Hepiniz, bütün siyasî partileri
miz bu tasarının bir an evvel Meclisten en uy
gun şekilde çıkması için çaba göstereceği id
dia ve beyanmdadır. öyleyse bu polemikleri çı
karalım teknik tartışmaların dışına, meseleleri 
konuşalım ve tekrar ediyorum; Hükümet her 
hangi bir anda daha evvel tespit edemediği bir 
hakkı tespit ederse iltihak da eder. Biz inandık
larımızın inadı içinde değiliz; ama hilafı sabit 
olmadıkça ona sahibolmanm haysiyet ve veka-
rmı hiçbir zaman elden bırakmayacağız. 

Şu anda kanaatimiz, Hükümet metninin en doğ
ru yol olduğudur ve Yüce Meclisin, Komisyon 
metni yerine Hükümet metnini beğenerek kabul 
buyurmasını diliyorum ve muhtemelen bu met
ne, yabancı sermayenin bu sahada çalışması 
menedilmelidir yolundaki diğer görüşe saygı
lıyım; ama ithal edilmemesi gerektiği inancın-
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dayım ve Yüce Meclisin bu noktada da Hükü
metin inancına itibar etmesini diliyorum. 

Sözlerimi, maddenin mahiyet ve tatbikatına 
mütaallik karanlıkta kalmış her hangi bir nok
ta bulunduğu takdirde aydınlatılması için beni 
davet etmeniz ricasiyle bitiriyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Baytürk 

her halde kısa bir soru soracak. 
Sayın Baytürk, sizin söz hakkınız var. Eğer 

sorularınız çoksa lütfediniz... 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ha

yır efendim çok kısa. 
BAŞKAN — Peki efendim buyurun. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Bakanın açıklığa kavuşturmasını istediğim 
sualim şu : 

Şimdi biz 13 ncü madde ile aramada yaban
cılara ruhsat hakkı tanımadık. Sadece yabancı
lara sermaye ile iştirak hakkı tanıdık. 

Diyelim ki, bir vatandaş madeni buldu ve 
işletme ruhsatı almak için müracaat etti ve iş
letme ruhsatını da aldı. İşletme ruhsatım aldık
tan sonra Türk kanunlarına göre kurulan şir
ketlere sermaye veren yabancılar bu kişiden 
maden işletme ruhsatını alabilir mi alamaz mı? 
Alamayaeaksa buna mâni hükümler nelerdir? 

Sayın Bakandan bu hususun açıklanmasını 
istiyorum. Ondan sonra söz hakkımı kullanaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — So
ruyu doğru anladımsa mesele şudur : Bir Türk'e, 
hakikî, hükmî şahsa arama ruhsatı verdik. Bu
nu aramak için o Türk yabancı sermayeden de 
yararlandı ve madeni buldu. Bu madene mevzu
atımıza göre işletme ruhsatı vermek mecburiye
tindeyiz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ta
mam onu da aldı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Onu 
da işte teknik, ekonomik, malî şartname tanzim 
ettik verdik. 

Şimdi bu işletme ruhsatı sahibi Türk, isterse 
bu ruhsatın işletme safhasında yabancı sermaye 
ile işbirliğine devam edebilir, istemezse devam 
etmeyebilir. Devam etmediği takdirde yabancı 
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sermaye sahibi, «Biz seninle ararken işbirliği 
yapmıştık, şimdi bulduk işbirliğimiz devam et
sin» diyemez. Dese, eğer madde Hükümet tekli
findeki gibi kabul edilirse geçerli olmaz. Çünkü 
bizim için bulan ruhsat sahibi, sermayeye ortak 
olan filânca değil, bizzat o arama ruhsatı sahibi 
Türktür; biz ona işletme ruhsatı veririz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Dev
redebilir mi devredemez mi? Devredemezse mâ
ni nedir efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Şim
di eğer bu madde Hükümetin dediği gibi kabul 
edilirse yabancılara işletme ruhsatı verilmesi 
menedildiği için Türk, işletme ruhsatını o ya
bancıya devredemez; ama Komisyonun metni 
kabul edilirse devredebilir, devretmesine hattâ 
lüzum kalmayabilir. Yabancı, ruhsat hakkı düş
müş bulunmuş bir madene kendisi talibolarak, 
kur'ada da eğer isabet ederse öteki maddelere 
göre, tesahübedebilir. 

İşte bunun içindir ki, Hükümet işletme ruh
satında da yabancılara hak verilmemesini İsrar
la istirham etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, demek oluyor ki, şu arz 
ettiğim sebeplerden ötürü işletme ruhsatı veril
mesine Hükümet karşıdır; fakat yine arz etti
ğim sebeplerden ötürü de bir diğer kanattaki 
arkadaşlarımızın temennisinde olduğu gibi, ya
bancı sermayenin bu sahada rol almasını menet
meye iltihak etmemektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Oksal, tahmin ediyorum 

Komisyon adına beyanda bulnacaksınız. 
Savm Hüseyin Baytürk Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına söz istemiş bulunuyor. Onu 
dinledikten sonra mı konuşmak istersiniz, şimdi 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, ko
nuşmam gayet kısa olacaktır. Sayın Bakanın 
bir beyanı ile kısa bir mâruzâtta bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
Söz hakkı takdimen Komisyonun ve Hükü

metindir, o bakımdan veriyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, de
ğerli arkaadşlarım; 
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Bu 62 nci maddede yabancı sermayenin im
kân bulabilmesi, Meclisteki birbirine karşı gö
rüşlerin bir orta yolu olarak değil ve fakat, ma
dencilik alanında memleket menfatlerine, millî 
menfaate en uygun bir çalışma zemini bulma 
maksadını istihdaf eder, yani mutlaka bir ara 
yol bulunsun şeklinde bunu mütalâa edemeyiz. 

Bu, içinde bulunduğumuz genel şartları, Tür
kiye'nin genel koşullarını en iyi değerlendirme 
maksadına matuftur. Şöyle ki, Türkiye her 
alanda, bu arada da madencilik alanında, ikti
sadî hayatımızın her sektöründe dış dünya ile 
irtibat halindedir ve bu irtibatını kendi çıkar
larına uygun bir şekilde geliştirmek zorunlu-
ğundadır. Maden işletmeciliğinde de, dış dünya 
ile olan irtibatını geliştiremezse, rekabet şart
larını oluşturamazsa bu sahada gayet kısır bir 
faaliyete mahkûm olur. 

Komisyon olarak biz diyoruz ki, madencilik 
sektöründe bizi bövle bir kısırlığa itecek teh
ditlere rağbet göstermeydim. 62 nci maddede 
işletme ruhsatlarının verilmesinde yabancıya 
bu imkân verilmesinin başlıca sebebi, itiraf et
meliyiz ki, bizden çok daha ileri teknolojiye sa
hip yabancı kaynakları kendi emrimize amade 
kılmak içindir. Yoksa mutlaka bir yabancı is
tismarına imkân vermek için değil. Görüşüldü, 
bu kürsüden ifade edildi, denildi ki, «Yeraltı 
servetlerimizin tapusu yabancıların elinde bu
lunmasın.» kendilerine katıldık. Yabancılara 
yeraltı servetlerimizin tapusu telâkki edilecek 
arama ruhsatlarının verilmemesinde bir muta
bakata varıldı; fakat işletme ruhsatları böyle 
değildir. 

İşletme hayatında teknolojijnin hakikaten 
ileri safhasını gözönünde bulundurmak zorun
dayız. Birçok arkadaşlarımız görmüşlerdir, ya
bancı literatürde bugün yeraltı servetlerinin 
araştırılmasında ve işletilmesinde yeni yeni tek
nolojiler doğmaktadır ve hattâ o kadar ki, ileri 
sanayi ülkelerinden birisi diğerinden bir hayli 
ileriye gidebilmektedir. Şu anda Almanya'nın 
meselâ, maden aramasında Amerika'yı geçen ile
ri teknikleri ve işletmesi için yeni teknolojileri 
söz konusu, Türkiye bunları almak zorundadır. 

Biz yabancı sermaye derken - bundan evvel 
de bir arkadaşımın ifade etiği gibi - yalnız bir 

para söz konusu değildir, teknolojisi söz konu
sudur, sevk ve idaresi söz konusudur, Know 
how'ları ve saire bütün bunlar söz konusudur. 
Türkiye bunları almak zorundadır. 

Bunları alırken kendi kaynaklarının istis
marına fırsat vermeyecek tedbirler almak Türk 
idaresinin elindedir ve kanun bu imkânları ver
mektedir. 

Biraz evvel Sayın Bakan buyurdular; 62 nci 
maddenin uygulaması bâzı şartlara bağlı, Ma
den Kanununun 52 nci maddesi bu şartları tâ
yin ediyor, ekonomik, teknik, idarî ve saire.. Bu 
şartları hazırlarken istismara imkân vermeyecek 
tertipleri de almak gerekir. İdare bunları ala
mazsa, daima bir yabancı fobisi, az gelişmiş ül
kelere has ve az gelişmiş ülkeler literatüründe 
«senefobi» dedikleri yabancı düşmanlığı ile dai
ma malûl olursa biz yabancı kaynaklardan isti
fade etmekten daima mahrum kalacağız. 

Burada bir yabancı sevdalısı veyahut da ya
bancının mutlaka lâzımolduğuna inanan bir gö
rüşten değil; fakat yabancı imkânlarını Türki
ye'de kullanmak mecburiyetinde olduğumuzu 
kabul etmek zorundayız. 

Binaenaleyh, 62 nci madde bir - iki zıt kutbu 
birleştirme maksadıyle bulunmuş bir orta yol 
değildir. Türkiye gerçeklerine en uygun bir 
çalışma imkânını sağlayabilmek ve bilhassa ede
biyatını çok yaptığımız ve Yüce Atatürk'ün sö
zü olan, «Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak» 
yalnız sözde kalır. Bunun teknolojisini almaz
sak ve o imkânları, o imkânlarla beraber yaşa
masını öğrenemezsek mutlaka kısır bir faaliyet 
içerisinde kalırız. Kaldı ki, Ortak Pazara girme 
teşebbüslerimiz ve dışa dönük ekonomik ve si
yasî görüşlerimiz bizim bu şekilde hareket etme
mizi gerektirir. 

Bu itibarla, Komisyonun getirmiş olduğu 
şekle itibar edilmesini değerli arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Saat 19,30. Bu sebeple Birleşimi 

2 Şubat 1973 Cuma günü saat 15,00'te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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V — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn 
Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli 
aylığı alan T. B. M. M. üyelerine dair soru öner
gesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzuner ile Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vapları (7/1215) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Çalış

ana Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kuru
mundan kendilerine emekli aylığı bağlanmış 
ve bu nedenle halen bu kurumlardan emekli 
aylığı almakta olan T. B. M. M. üyelerinin ad
ları nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

" Özel 
Sayı. : 638 

29 . 1 . 1973 

Konu : Celâl Kargılı'nm sözlü so
ruları. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 Eylül 1972 
7/1215 sayılı yazınız. 

Ankara 
günlü 6319/4759/ -

Sayın İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli 
olan T. B. M. M. üyelerine» ilişkin soru öner
gesi ineelenmiş ve sonuç aşağıda sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan, gelir ve 
aylık alan sigortalılar ad ve soyadı ayrımıyle 
sınıflandırılmaktadırlar. Sigortacılık tekniği 

bu biçimde bir klâsifikasyonu gerektirdiğin
den meslek ayrımı yapılamamaktadır. 

Bu nedenle sorulan sayın kişilerin tasnif
lerde bulunup bulunmadığının saptanmadığını 
saygılarımla arz ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakaınlığı 

Bümko : 114448 - 354 
- 30579 

17 . 11 . 1972 
Ankara 

Konu : İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı'nm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Çene1! Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü 19 . 9 . 1972 tarihli ve 6312/47454 
- 7/1215 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara
fından verilen yazılı soru önergesinde; T. C. 
Emekli Sandığından ve Sosyal Sigortalar Ku
rumundan emekli aylığı almakta olan T. B. M. M. 
üyelerinin adlarının bildirilmesi istenilmekte
dir. 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, 
halen T. B. M. M. üyelerinden 175 kişiye 
emekli aylığı ödenmektedir. 

Bunlarnı adlarını gösterir ikişer nüsha cet
vel ilişik olarak sunulmuştur. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık alan 
T. B. M. M. üyelerinin adlarının Çalışma Ba
kanlığınca bildirilmesi mümkün bulunmakta
dır. 

Durum bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzıinoğlu 

Maliye Bakanı 
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Halen Emekli Bulunan T. B. !M. M. tîiyıelıed 
(Sayadta.ua G*öre) 

Emleklilik İSıilciil ıNumarası 

Abak İbrahim 
Adalan Şevket 
Aıdıyaman Mehmet Zeki 
Akan Mustafa 
Akçaboğlu Hasan 
Akdoğan İsmail Hakkı 
Akdoğanlı Muzaffer 
Aküzöm Lâlt'itf 
Alaca İsmail Hafckı 
Alp Orhan 
Arıkan Mazhaı* 
Aıltaç Turgut 
Aslbuzıoğlu Şevket 
A.tagün Mdhnıet 
Ataıöv İhsan1 

Avcı Sabit Osman 
Ayibar Esait Kemal 
Aygün 'Salih 

Bağcıoğlu Kemal 
Biçer Hilmi 
Bilgdhaın Oihat 
Bilgin MeUımeti 
Binay Sadi 
Bölükbaşı Osmari 

A 

İstanbul (A. F.,)' 
İzmir (O.H.P.)1 

Adıyaman (A. P.) 
İzmir (O.H.P.) ' 
Antalya-(A. P.)1 

Yragat ;(A. P.) 
Kastamonu (A. P.) 
Kare i (A. P..) 
Kare (A. P,) 
Ankara (A. P .) 
İçel <(A. P.) 
Kars (C.H.P.) 
Eskişehir (C. H. P. 
Kırklareli (A.P.)i 
Antalya (A. P.) 
Artvin <A. P.) 
Mardin (A .P.) 
Amasya (A. P.) 

!B 

Çanakkale (A. P.) 
•Sinop (A. P.) 
(Balıkesir ı(A. P.) 
Bingöl !(A. P.) 
Bilecik (A. P.) 
Ankara (M. P.) 

24-180-S7 
0U261-002 
06-8924)6 
20-2674)3 
21^613-11 
19.581-04 
22-3'314)0i3 
12-963-10 
10-974-005 
19-4171.37 
23-664-00 
20-96(1-42 
164551-80 
204824)8 
23-6164)0 
21-72140 
23-841-63 
20-712-10 

22-131-89 
31-383-010 
23-236-60 
22-811-30 
24-442-10 
>13J5264X>3 

Cop Halil İbrahim 

0 
Bolu (A. P.) '19-3Iİİ-24 

Çalıkoğlu Mustafa 
Çerezci Muzaffer Naci 
Çilesiz Mustafa Kemal 

ç 
Çanakkale (C.H.P.) 
Niğde (A. P.) 
Giresun .(C.H.P.) 

23487-50 
,24-113-25 
20-741-22 

Dağlı Haizim 
Denigiz Orhan 

D 

Çankırı'('A. P.) 
Uşak (A. P.) 

06-46040011 
18-48749 
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Elmaılı İbrahim 
Eribek Ali 
Erez Mesut 
Eroğan Kadri 
Erkmen Nizaınelttin 

Feyzioğhr Turhan 

Güler Şevki 
Gülsen Zekiye 
Gümüşpala C. ıS'el'çuk 
Güven Kemal 

Haıcıibalo-ğlu Osman 
Ilanağası Hayretitin 

İnönü İsmet 

İpek Hidayet 

KaJbadayı İhsanı 
Kaibibay Orhan 
Kaya Kemal 
Kılıçoğlu İbra'him Etıhem 
Kırıkıoğlu Kâmil 
Koçag Sadi 
Kodarnanoğlu M. Nuri 

Nakipoğlu Hayrettin 
Nedinnoğlu. Kevni 

Ocakçıoğlu Movlült 
Ok Mustafa 
Oksal Mehmet Ali 
Oktay İzzet 
Okyayuz H. Cavli 
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E 
İstanlbul (M. P^> 
Kütahya (C.H.P . ) 
Kütahya (A. P.) 
Sivas <(ıBağmışız) 
Ginesun (A. P.) 

F 

Kayseri (G. P.) 

O 

Aiyion Karahisar (A. P.) 
Çanakkale (A. P.) 
Manisa (A. P.) 

- Kara (C.H.P.) 

H 

Tokat i(A. P.) 
Elâzığ (C.H.P.) 

t 
Malatya !(C.H.Pi> 

Giresun (A. P.). 

K 

Konya (G.P.) 
İsitadbul'OCH.P.) 
Kars (A. P.) 
Konya '(Bağımsız) 
Adıyaman (C. H. P.) 
Konya (0. H. P.) 
Niğde O.' H. PİO1 

N 

Kayseri (A. P.) 
Zonguldak (A. P.) 

0 

Niğde .(C.H.P.) 
Manisa (O.H.P.) 
Tralbzon^A.P.) 
Muğla (A. P.) 
İçel (A.P.) 
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Emıdklliiık tSüciü! Numarası 

Ö3-,614-0û 
17485-03 
22-4SİJ9Ö 
119-8/18-001 
11^-744-27 

22-519-04 

'24-433-00 
18439-05 
27-17649 
21-731-56 

116-7884)1 
0,9^21-96 

AO083Ö35 
84-831-001 
119-746-09 

00-538-110 
118-1311-21 
120^965-00 
127-747-17 
:i4-8!a2-!lı3 
19^538-02 
S3-S57-32 

EI2J9İJİ-24 
İİ5-88246 

20-836-03 
25-299-44 
H7.'5'31-09 
Iİ6-'Ö81-3,1 
10-166-36 



I Orkurit Sezai 
1 ,Osma Şinasi 

1 önder Yusuf Ziya 
1 özbey Mehmet 
1 özdenoğkı Şinasi 

Özkan Hüsnü 
Özkan. Vedat Âli 

1 özmen Abdulkadir 
1 üz'trak Orhan 
1 öztürk İbrahim 
1 özîtürk Kemal Ziya 

Paksüt Emin 
Perinçek Sadık 

Sancar tlhami 
Sönmez M Şemsettin 

ŞaJhinıoğlu Kâmil 

Tayyar Mustafa 
Topaloğlu Ahmet 
Topçular M. Kemal 
Tosyalı Hasan 
Türkeş Alpaıslam 

Uğrasızoğlu M. Fahri 
Ulusoy Kâzım 

Yardımcı Mehmet 
Yeltekin Osman 
Yıldırım Şer af ettin 
Yılmaz M. Kemal 
Yorulmaz Cenıgiahan 
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İstanbul (C.H.P.) 
İzmir (A. P.) 

ö 
Sivas (A.P.) 
Burdur (A.P.) 
Ankara ' (C.H.P.) 
Hatay (€. R P . ) 
Kayseri (A. P.) 
Mardin (A.P.) 
Tekirdağ (O. P.)' 
Maraş >(Bağımsız) 
Aydın (A.\P.) 

P 

Ankara (O. P.) 
Erzincan (A. P.) 

S 

İs tanbul ' (CHP.) 
Eskişehir (A.P.) 

Manisa (A. P.) 

D 

Bursa (A. P.) 
Adana (A.P.) 
Kastamonu-(A. P.) 
Katitamonu (G. P.) 
Adana (M. H. P,) 

U 

Uşak (A.P.) 
Amasya (B. P.) 

Y 

İstanbul (A.P.) 
Kars (C.H.P.) 
Ankara (A. P.) 
Aydın (C.H.P.) 
Ankara ( C H P . ) 
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EmieklilÜk l&loiil Numarası 

18-H97-65 
12-279-38 

14-572-20 
09-633-12 
21-751-44 
117-125-35 
23-394-0-i 
15-321-46 
14-425-38 
20-422-02 
25-425-003 

14411-16 
15-735-00 

09-268-059 
21-464-37 

19-487-20 

14412-27 
14-695-03 
20-342-23 
18-343-07 
17499-62 

19-487-71 
20-1586-08 

15-914-00 
21-961-003 
26^11-11 
i21-311-76 
23-418-09 
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Halen Emekli bulunan CumfoiK ye* Senatosu üyeleri 

EmJefelüük Sicil Numarası 

Acuner Ekrem 
Âdemoğlu Mehmet Nuri 
Alilhocagil Osman 
Alpan Cihat 
Arıjburun M. Tekin 
Arltukmaıç !S»adık 
Ataklı Mucip 
Ataisagun libraihim Şevki 

Tabiî Üye 
Adana ı (A. P.) 
Erzurum'(A. P.) 
Cm. Kon. 
İ s tanbul 1 ^- P.) 
Yozgat (C .H.P . ) 
TaJbiî Üye 
Nevşehir (A. P.) 

16458-35 
0.13-6911-79 
32-7913-14 
17-226-09 
03499-78 
110^581-27 
! H 9 « U 2 
99-124-20 

Balbüroğilu -Selâhattin 
Baltan Tarık Remzi 
Baysoy Fdbmi 
Bekata Hıfzı Oğuz' 
Bingöl fea Hisan 
Bozuklar Mustafa 

Cum. Kon. 
Zonguldak (A. P.) 
Erzincan <G. P.) 
Ankara (C.H.P.) 
Muş (A.P.> 
İzmir (A. P.) 

23-95:6-00 
Iİ8-351-72 
16-731-03 
11-411-58 
10-081-00 
15-261-042 

Cilâra Ab'ıbas 
Coşkun Celâlettdn 

C 

Gümüşame (A. P."') 
Aydın (A. P.) 

19-752-16 
14-483-01 

Çağatay Nazif 
Çağlayamgil İhsan Saıbri 
Çelehi Emanullah, 
Çelikbaş 'Fethi 

Q 

İzmir (C.H.P.) 
Bursa (A. P.) 
Taibiî Üye 
Cum, Kon, 

06-461-007 
06-187-28 
25-119-21 
12-631-39 

Dikeçligü Hüsnü 

D 

Kayseri (A. P.) 18-671-15 

Ege İ. Cenap 
Erdinç t Etem 
ErgeHetlı Mehmet Nafiz 
Engin ıSa&t Naci 
Ersü Yehlbi 

E 

Aydın (A. P.) 
Küitaihya « A . P.> 
Edirne (A. P))' 
Cum. Kon. 
Taibiî Üye 

18-1217-1» 
13-481-62 
01-111-05 
08-551-0,7 
18-731.02 

Göktürk Hüseyin Avni 
Güleügil Mustafa 

O 

Niğde (A. P.> 
İsparta (A. P.) 

01-051-00 
17471-019 



M. 

Gündoğan Fikret 
G-iirsıoyıtrak Suphi 

Hatunoğlu Sakıp 
Haaer OVIehmelt 
Hazerdağlı Sali'nı 
Hocaioğlu Ömer Lûltfi 

Işıklar H. Enver: 

İzmen M'eıhmeft 

Kalpakboğlu Hüseyin 
Kapanlı Turhan 
Kaplan Kadr\ 
Karaağaçli'oğlu M. Kıâızım 
Karakapıcı İbrahim Ethem 
Karaman Suphi 
Karaveliioğîlu Kâmil 
Kavak Abdurralhman 
Kayalar Şeref 
Kmaytürk ö. Faruk 
Kor Orhan 
Korutürk Fahri 
Kutlar İbrahim Tevfik 
Küçük Sami 

Melen Feriid 
Meite Musliıhitti'n Yılmaz 

O'Kan Sezai 
Oral Hasan 
O.rlhon S>aîbahatttin 
Ortaç Cahit 

özlbek Salbalhatltin! 
Özçefrin Mahmult Şevkeft 
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İstanbul (C. H. P.) 
Taibiî Üye 

H 

Erzurum (G. P.) 
Kars (C. H. P.) 
Elâzığ (C.H.P.) 
Trabzon (A. P.) 

I 

Samsun (A. P.) 

t 
Oumlhur'başkanmea S. Ü. 

K 

Kayseri (A. P.) 
Ankara (A. P.) 
Ta'biî Üye 
Afyon Karahisar (A. P.) 
Ur fa (A.P . ) 
Tabiî Üye 
Tabiî Üyo 
Siirt (A. P.) 
Bursa (A. I \ ) 
Burdur (A. P.) 
İzmir-(A. P.) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Gaıziantep (A. P.) 
Taibiî Üye 

V.a<n(G.P.) 
Adana !(C.H.P.) 

0 

Taibiî Üye 
Urfa (A. P.) 
Giresun (A. P.) 
Bursa (A. P.) 

Ö 

Cum. Kon. 
Çorum ' (A. P.) 
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Emeklilik ISicil Numarası 

20469-13 
25-427-51 

'21-963-12 
17*951-03 
17-828-32 
24-797-60 

14-431-79 

09-741-03 

19-511-11 
16-173-08 
21-172-42 
25-431-6:6 
17-891-03 
20-752-11 
27-612-03 
18-866-00 
16-111-45 
13-631-43 
22-211-48 
03-177-60 
11-641-32 
16-169-06 

06-111-09 
22^693-01 

17-159-41 
06-896-004 
16-741-21 
10-163-10 

15-731-01 
17-324-03 



özdilek Fahri 
öad'olay Talip 
özer Haindi 
özjgüneş Mehmet 
özigür Selânattin 
özkaya Mehmet 'Şükran 
özıtürkçine Rifafc 

Somunoğlu 0. Edip 
Süersan Orhan 

Şenocak Y. Kemal 

Tanyeri Salih 
Tarlan Cemal 
Tekin M. Akif 
Termen Ziya 
Teıvet'oğlu Fethi 
Tığlı Mustafa 
Tokoğlu Lûtfi 
Totpaloğlu M. İhsan 
Tuğrul Orhan Mehmeıt 
Tunçkanat Haydar 
Turgult Ali Kemal 
Türkmen Salih 

Ulusoy Maıısur 
Ural Saffet 

Üçok Bahriye 
Ünaldı Mehmet 

Yalçuk Safa 
Yıldırım M. Cemal 
Yıldız Ahmet 
Yurdakuler Muzaf f e r 
Yüce Ahmet Demir 
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Tabiî Üyö 
î ç e l ( A R ) 
Malatya (A. P.): 
Tabiî Üyo 
Tabiî Üye 
Ta,biî Üyö 

.İstanbul (A. P.) 

S -

Erzurum '(A. P.) 
Manisa (A. Pj> 

Afyon Karahisar (A, P,) 

T 
G.a'zianJtepı(C.H.P.)' 
Tekirdağ (A. P.) 
Antalya !(A. P.) 
Çanakkale (A. P.) 
iSamlsun A. P.) 
Sakarya ı(A.P;)' 
Kocaeli-(A. P.) 
Giresun (C.H.P.) 
Bilecik (A. P.) 
Talhiî Üye 
Denizli (A. P.) 
Ağn(C.H.P.) 

U 
Ankara (A. F.) 
Bursa (C.H.P.) 

Ü 

Cum. Kon. 
Adana (A. P.) 

Y 

Oorum (A. P.) 
İstanbul (C. H. P.) 
Tabiî Üyo 
Tabiî Üyo 
Zonguldak (A. P.) 

Emeklilik Sicil Numarası 

;98411-68 
1İ-6Ö6-001 

18-miM 
21-511-01 
25-439-2& 
15-6İIİ-I2İ3 
17-2113-00 

04-941-111 
16-1160-44 

21-434-14 

1'5-144-13 
113-187-44 
22-622-04 
117-3-38-07 
i6-a;63-2aı 
(14-472-06 
17-351-017 
15-643-01 
16-445-002 
21-224-48 
118-476-09 
112-914-13 

10-821-52 
.23-113-26 

19-797-00 
19-696-00 

113465-14 
09-138-00 
21-796-34 
ıl5-481-0!3 
22-411-98 
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2. — Mara§ Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Petrol Ofisi Genel Müdürünün görevinden alı
nışının nedenlerine dair soru önergesi ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu' 
nun yazılı cevabı (7/1254) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Taibiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

15 . 8 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 

Soru : 
Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açık

alın'm görevden alındığını gazetelerden öğren
miş 'bulunuyoruz. 

Adı geçen Genel Müdürün, görevden alındık -
tan sonra yaptığı basın toplantısına ait haber
ler ve ileri sürdüğü düşünceler 14 Ağustos ta
rihli gazetelerde geniş bir biçimde yer aldı. 

Sayın Genel Müdür görevden almış nedenle
rini açıklarken ofiste evvelden beri cereyan eden 
yolsuzluk ve usulsüzlüklere değinmiş ve bunları 
önleme çabası karşısında güçlü bir politik çev
relerle çıkar çevrelerinin birleştiğini ve idarenin 
buna mukavemet edemeyerek kendisini görevden 
aldığını ileri sürmüştür. 

Sayın Ayhan Açıkalın'm kişiliğini, taviz 
vermez dürüstlüğümü ve hizmetteki çok sıkı di
siplin anlayışını, Atatürk'çor ve milliyetçi ka-
rekterini yakından bilmemiş olsaydık, ileri sür
düğü düşüncelere aldırış etmezdik. Fakat, bunla
rın sahibi Ayhan Açıkalın olunca ayrı bir 
önem ve anlam taşımaktadır. 

Bu memlekette 12 Mart öncesi dönemlerde 
vali, müsteşar, genel müdür gibi kilit nokta
larında görev yapan pek çok değerli kişinin 
politika - çıkar çevrelerinin işbirliğiyle har
candığı ye bu yerlere aynı çevrelerin beğendiği 
'kişilerin getirildiği, Danıştaydan alman karar
ların sepete atıldığı görülmüş ve ülke bu gibi 
nedenlerle 27 Mayıslara ve 12 Martlara geti
rilmiştir. 

12 Matft'tan sonra hâlâ buna benzer tasar
rufların yapılması, politika - çıkarcı işbirliğinin 
idarî tasarruflarla etki yapması son derece ha
zin bir tecellidir. 12 Mart Muhtırasına Atatürk' 
çü, reformcu ve ahlâkçı yörüngesinden saptıran
lar ve yozlaştıranlar ve buna göz yumanlar el

bet bunun hesabını verirler. İş başına getirilen 
Atatürk'çü milliyetçilerin, bulundukları alan
larda yaptıkları ulusal çıkar ve fazilet mücadele
si yüzünden görevden alınmaları ve yerlerine ta
vizci ve eyyamcı kişilerin getirilmeleri şüphesiz 
ki, Atatürk'çü çevrelerin dikkatinden kaçmamak
tadır. 

Ayhan Açıkalın'm niçin görevden alındığı 
sualine verilecek cevap elbette çok klâsik ola
cak ve üstelik böylesine değerli bir Atatürk 
milliyetçisine, çekinmeden leke bile sürülebile-
e ektir. Öte yandan, düşünülen Anayasa değişik
likleriyle bu gibi vatan evlâtlarının Danıştaya 
gitmesi de önlenecek ve böylece (Güçlü politi
kacılar - çıkarcılar) işbirliği rahatça at oyna
nabilecektir. 

Bu düşünceler ışığı altında zabıtlara geçme
si için, (Çünkü artık Ayhan Açı'kalm için bir 
faydası yoktur) aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasını dilemekteyim. 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açık
alın hangi objektif hukukî nedenlerle görevden 
alınmıştır ? 

2. Bu tasarruf bir soruşturmaya dayandı
rılmış mıdır? Soruşturmayı kim yapmıştır? 

3. Ayhan Açıkalın'm, basın toplantısında 
ileri sürdüğü güçlü politikacılar kimlerdir? 

4. Usulsüz muameleler, akaryakıt ithalâtı, 
hatır işleri, hayalî projeler, usulsüz krediler 
gibi konularda Sayın Açıkalın'm ileri sürdüğü 
hususlar hakkında ne gibi kanunî işlem yapıl
mıştır ? 

T. C. 
Enerji ve Taibiî 25 . 1 . 1973 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enformasyon, İstatistik ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112/1-459/59 
2526 

Konu : Petrol Ofisi Genel Müdürü
nün işten alınması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ve 19 . 9 .1972 tarih ve 6379/47914/7/1254 
sayılı yazıları. 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim öztürk ' 
ün Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın' 
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m işten alınmasına dair yazılı soru önergesi ce
vabı, 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Nuri Kodamanoğlu 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Manas Milletvekili ,Sayın İbrahim Öztürk'ün 
«Petrsıol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalm'm 

işten alınmasına» dair yazılı soru önergesi 
cevabıdır 

Petrol .Ofisi Genel Müdürıü Ayhan Açıka-
/lm'ııı görevden alınması sebepleri hakkında, 
Millet Meclisinin 13 Eylül 1972 Çarşamba gün
kü birleşiminde yaptığım. gündem dışı konuş
mamı aşağıda aynen arz ediyorum: 

«(Sayın [Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Devlet hayatında idarenin gereği olarak za

man zaman m'e/murların görev yerlerinin değiş
tirilmesine ihtiyaç hâsıl olaJbilir. Bu hizmetler
den Yiüce Meclise ve Türk Milletine kaırşı so
rumlu /alan Bakanlar, bu gereği yerine getirir-
ler ve genellikle meselenin bir ısiyaısî yönü yoık 
ise konu memur ile âmiri arasında ve eğer ih
tilâf varsa Danıştayda ^özüleıgelir. 

Her nedense, Petrol Ofisi Genel Müdürünün 
görev yerinin değiştirilmesine ilişkin tasarrufu
muz ilgi görmektedir. Ben 'başta arz ettiğim ge
reğe uyarak, bir (memurun genellikle sicilini de 
ilgilendiren konuların kamuoyunda açık tartı
şılmasının mahzurlu olduğunu düşünerek, açık
lama yapmaktan, mecbur olmadıkça, kaçındım. 
Fakat, öyle görüyorum ki, şu andan itibaren 
birtakım gerçekleri söylemek, benim için ka
çınılmaz bir hale .gelmiştir. 

Bu itibarla ımüsaade ederseniz, konuyu kı
saca arza "çalışayım. 

Hatırlayacağınız gibi, 9 -Şubat 1972 ^ünü 
sayın arkadaşımız Yılmaz Alpaslan, bu kürsü
den ıbir Ikonuşmıa yapmış ve Petrol Ofisi Genel 
Müdürünün bir ihale konusunda yolsuzluk 
yaptığını, bu yüzden Devleti 135 000 lira zara
ra soktuğunu, hattâ bu suçu ört - bas etmek için 
do evrakta tahrifat bile yapılmasına sebebiyet 
verildiğini beyan ile konunun incelenmesini 
istemiştir. Bilâhara sayın arkadaşımız, 23 Şubat 
1972 tarihli mektubuyle, de, bu Genel Müdürün 
görevden ayrılmasını o zamanki Bakan arkada
şımızdan istemiştir. 

ıSayın arkadaşımızın .konuşmasını ihbar, sa
yan Savcı,. Bakanlık tarafından yapılan tahki
kat dosyasını da inceledikten sonra, ademi takip 
kararı vermek yerime, dava açılmasına gerek gör
müş ve 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesinde, sa
nıyorum, dava ikame etmiştir. Şu anda dava 
miyet edilmektedir. [Bu itibarla, Anayasamızın 
132 nci (maddesine riayet letmek amacıyle bu 
konuda başka bir beyanda bulnmanm doğru 
olmayacağı inancıyle meselenin bu kısmını bir 
kenara bırakıyo.rum. Temennim, ilgili memur
ların bcraet etmeleridir. 

Adı ıgeçen Genel Müdürün görevden alınma
sına (ilişkin öteki sebepler, /bu safhadan sonraki 
tutum ve davranışlarıyle ilgili olduğu için bu 
safhada birtakım (bilgiler vermek imkânım var
dır ve onları size kusa kısa arz edeceğim. Bu 
safihaya kadar olup bitenler ıSayın Nezih Dev-
res zamanında tekevvün etmiş nıuameleleirdir. 

Yine (hatırlayacaksınız, 7 Temmuz 1972'de 
ISayın Yılmaz Alpaslan ikinci kes söz alarak 
Petrol Ofisti Genel Müdürü hakkında (görevden 
alınması gereğini anlatan ve bunun sebeplerini 
ortaya koyan bir konuşma daha yaptılar; Ve 
bu konuşmailarında (Genel Müdür hakkında 
mahkeme devam etmektedir, ilk celsesinde Ofi
sin zarar edip etmediğinin sorulmasına karar 
vermiştir. Mahkemeye Genel Müdürlük cevap 
verecektir. Bir Genel Müdür, sanığı olduğu mah
kemeye «zarar vardır» diyerek kendini suçla
yan bir cevap veremez, bu akla aykırıdır, do-
layısıyle kendisini savunan birtakum cevaplar 
ile adaletin tecellisine engel olabilir. Bu sebeple 
görevinden alınması tabiîdir.) tarzında konuş
tular. 

Bendeniz önce Genel Müdürün kendisiyle il
gili de olsa vereceği cevaplarda kayıtlara, haki
kati ere bağlı kalması gerekeceğini düşündü
ğüm için, hemen o gün ısıöz alarak sayın arka
daşımı cevaplamadım; Bekledim,, cevabın veril
mesini bekledim, cevap ne ise ona göre hare
ket etmeyi doğru gördüm. Ertesi gün Genel 
Müdürlükten mahkemeye cevap gitti. Bunu öğ
rendiğimde, Teftiş lİCurulu Başkanını görevlen
dirdim ; (Gidiniz, mahkemeye giden cevabın ka
yıtlara ve gerçeklere uyup uymadığını kontrol 
ediniz ve bana rapor veriniz) dedim. Teftiş Ku
rulu Başkanı, bana verdiği 10 Temmuz tarihli 
•raporu ile verilen cevabın kayıtlara uygun ol-
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madiğini tespit ettiğini ve keyfiyetin takdiri- I 
me aidolduğunu bildirdi. 

Bunun üzerine bir müfettiş görevlendirerek 
(verilen cevabın niçin kayıtlarımıza uygun ol- I 
madiğini ve bunun nasıl olması gerektiğini ve 
varsa sorumluları hakkında gerekli muamele- I 
nin yapılmasını) istedim. I 

iGençekten Teftiş Kurulu Başkanı »gibi Ba- I 
kanlık müfettişi de aynı neticeye vararak tan- I 
zim ettiği önraporu Bakanlık makamına verdi. I 
Ben de raporu ve verilmesi gerdken cevabı yük- I 
sek mahkemeye iletmek üzere evrakı Genel Mü- I 
dürlüğe tevdi ettim. Genel 'Müdürlük de bir ek I 
yazı ile ıbuna ait rapora Cumhuriyet Savcılığı- I 
na, ilgili mahkemeye sunulmak üzere gönder- I 
miş bulunuyor. I 

iSon derece önemli ve gerçekten ciddî dav- I 
ranılması lâzımgelen işlerde (böylesine hataları I 
tespit etmiş olmaık itibariyle, bu defa, bu ha- I 
dişe ile ilgili bütün muamelâtın incelenmesi- I 
ni istedim. Çünkü artık yapılan işlemlerin sıh- I 
hatma güvenemez oldum. I 

Bu incelemeler, üzülerek <arz edeyim ki, Ge- I 
nel Müdürün görevinden alınmasını gerektin- I 
ci başka seibepleri ortaya çıkardı. Bunlardan I 
'birlkaçmı vaktinizi almamak için saymakla ifeti- I 
fa edeceğim. I 

Bu hadise, Sayın Nezih Devres tarafından I 
tahkikat mevzuu yapıldığı sırada birtakım ifa- I 
delere başvuruluyor. Ve müfettiş raporunu tan- I 
zim eıdeeeği safhada, lehte ve aleyhte şaihadet- I 
te bulunanlar 'belli oluyor. Genel Müdür aleyhte I 
şahadette bulunan bir Genel Müdür Yardımcı- I 
sini (Ehliyetsiz olduğu) iddiasıyle görevinden I 
alıyor. Müfettiş raporu tanzim edilir iken, bir I 
gendi müdür yardımcısının ehliyetsizliği tesa- I 
düfen sabit de olsa, artık mesele tahkikat mev- I 
zuu hattâ mahkeme mevzuu olduğu anlaşıldık- I 
tan sonra, hu yolda bir tasarrufta bulunmanın I 
doğru olmayacağını takdir buyurursunuz. Ger- I 
çi ehliyetsizliğin neden o safhada ortaya çık- I 
tığını sormak mümkündür. Fakat Ibunu sorma- I 
ya lüzum olmaksızın, hemen söylemek kabildir I 
iki, bu gerçek, - gerçek olup olmadığını da bil- I 
iniyorum, gerçekten ehliyetsiz mi idi, değil mi I 
idi bilmiyorum - fakat o safhada sabit bile olsa, I 
artık tıpkı sanıklar gibi şahitlerin de .baskı al--1 
tında olmamaları, teminat altında bulunmaları I 
gereğince icabı ölçüde riayet ederek, bu memu- { 

ra dokunmamak, mahkeme sonunu beklemek 
gerektiği •kanaatiîideyiım. 

Öte yandan gene Bakanlık müfettişinin tah
kikat yaptığı safhada, Genel Müdür, aleyhte şa
hadette bulunan bir başka sulbe müdürü hak
kında Genel Müdürlük müfettişleri marifetiyle 
tahkikat açıyor aynı konuda. Bakanlık müfet
tişi, Bakanlık makamına başvuruyor. Diyor kü; 
«Bizim mevzuatımıza göre Bakanlığın elkoydu-
ğu konuda altkademe olan Genel Müdürlük ay
rıca tahkikat yapamaz.» Bu yanlıştır, bir. Öte 
yandan, müfettişin tabirlerini .aynen kullanıyo
rum «taraflardan birisi olan Genel Müdürün 
bu neviden bir tahkikat yapması, tahkikatın 
selâmetini ihlâl edeceği için ıbunun durdurul
masını dilerim» diyor ve aynı gün Sayın Nezih 
Devres, [«bunu durdurun» diye Genel Müdürlüğ-e 
yazı yazıyor. Lâzımgelir ki, muamele bu saf
hada durdurulsun. Muamele yürüyor, raporlar 
tanzim ediliyor, iki ayı aşkm bir zaman sonra 
bu şube müdürünün Genel Müdürün de sanığı 
bulunduğu olayların gerçek suçlusu olduğu id
diası ve .beceriksizliği sebebiyle görevinden alın
masına karar veriliyor ve görevinden alınıyor. 

Bu muamelenin genel müdürlük gibi önemli 
hir görevin soğukkanlılığı, basireti ve adalet 
ve hakka olan riayeti ile bağdaşması mümkün-
müdür ? 

Bu arada gene bir başjka görevli de (rahat
sızım) diyor ve görevini .bırakıyor. Bunun üze
rinde de ayrıntılı izahatta .bulunmaya ihti
yaç görmüyorum, vaktinizi almamak için. 

Aziz arkadaşlarım, .Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
ikinci konuşmasında Genel Müdür hakkındaki 
şikâyetlerinden bir tanesi de ilginçtir. O (konu
da da kısaca izahatta bulunmak istiyorum. 

Sayın Milletvekili arkadaşımız diyorlar ki; 
«Genel Müdür bayilerinizin genel müdürlükle 
olan ilişkilerinde mükellefiyetlerini ihlâl ettik
leri için muhataboldukları 6 700 000 liralık ce
zayı yersiz bir tasarrufla affederek, Petrol Ofi
sini zarara sokmuştur. Bu yanlış bir karardır. 
Bu bir suiistimaldir. Bunun da Bakanın ince
lemesine sunuyorum.» diyor. 

Gerçeğin bu olup olmadığını aradım. Bu 
noktada da Sayın Yılmaz Alpaslan arkadaşımı
zın haklı olduğunu tespit ettim. Bayilerle Pet
rol Ofisi arasında millî petrolümüzü satmaları 
için bayileri mecbur edecek birtakım mjüeyyi-
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deler konmuş. Bunlardan birisi de (Bunu yap
maz iseniz size şu ölçülerde ceza verilir). Tar
zındaki bir madde ile ilgilidir. Bayilerimiz her 
ne sebeptense, bu noktada kusurlu düşmüşler. 
Ceza tekevvün etmiş ve toplam 6 700 000 liralık 
bir «eza alınmak lâzımgeliyor. 

Vaktinizi almayayım, (Bu borçların tahsili 
mümkün değil idi. Affedersek daha iyi çalışır 
bu bayiler) gibi birtakım tatmin edici olmayan 
selbeplerle bunun affedildiğini tespit ettim. Bu 
paranın tahsil edilemediği iddia edilen bayiler, 
sokaktaki fukara vergi mükellefi değiller. Ger
çekten büyük olmadığını ben de bilmıekteyiım; 
Fakat belli ölçülerde kazanç ve iş sahibi insan
lar, bunlardan bu borcun tahsil edilmemesi di
ye bir şey mevzubahsolmamak lâzımdır. 

Kaldı ki, ibıı .sebeplerin hepsi varit bile ol
sa, bu ve lbaşka sebeplerin hepsi varit bile ol
sa, getirilecek çözümün çok daha iyi yolları var 
idi: Takside bağlamak gibi, bundan sonra ceza
yı müstelzim bulunmamak şartı ile taksitlerin 
müddetlerini daha da 'artırmak gibi v.s. 

Hülâsa, iki Genel Müdür yardımcısının mu-
Ihalefetine rağmen hatırladığıma göre, bu borç 
affedilmiş'tir. -Bütün <bu tutum ve tasarrufları 
ve gündem dışı konuşmada (bu meseleyi derin
liğine konuşmak için vakit olmadığından söy
lemekten vazgeçtiğim başka sebeplerden dola
yı, Genel Müdünün bu gönev için yeterli olma
dığına kani oldum. Hizmetin selâmeti, adale
tin tecellisine yardim etmek mükellefiyetim ve 
size olan mesuliyetimin icabı olarak, bu arka
daşımızı görevinden aldım. 

Genel müdür, bu arada bir basın toplantısı 
•düzenleyerek, kendisini görevden alınma sebe-
İbinin (Çıkar çevreleri ile olan mücadelesi neti
cesi, menfaati haleldar olanların baskısına da-
yanamadığmdan ileri geldiğini) ifade ve iddia 
etti. Bu tamamiyle vehimden ibarettir arkadaş
lar. 

Değerli arkadaşlarım, 
Petrol Ofisle ilgili çıkar çevreleri, genellikle 

'bizim bayiler imiz olmak lâzımdır. Onların psi
kolojisini ıslah için 6,5 ımilyoıı lirayı afetmeyi 
yeğ gören arkadaşlarımızın, sonra bunları bir
takım çıkar çevrelerinin, menfatçi çevrelerin 
ajanları olarak görmesini garipsediğimi beyan 
^tmek isterim. 
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Kaldı ki, (bu neviden şeyler olabilir. Bütün 
yolsuzluklarla mücadele etmek, odacısından, 
müsteşarından, Bakanına kadar cümle kamu 
•görevlilerinin mecbura vazifeleridir. Bu onlar 
için bir fazilet teşkil etmez, ibu onların tabiî gö
revidir. Bunun hilâfına hareket suç olur. 

Tekrar etmek istiyorum, yüksek huzurunuz
da bu iddia bir başka hesabın mahsulü değil ise, 
tamamiyle vehimden ibarettir. 

Genel müdür, basın toplantısında daha evvel 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunda kendilinden evvelki idareleri suçlayan 
'birtakım iddialarını tekrar etti. Esasen, bu id
dialar Sayın Nezih Devres tarafından o tarih
ten itibaren tahkikata talhi tutulmuştur ve ben
deniz taikilbata devam ediyorum, neticeleri Yüce 
Komisyona arz edilecektir. 

Bu arada bir küçük noktayı da belirtmekte 
fayda görürüm (Basma söylediklerini imzanız
la bana da veriniz, (gereğimi yapacağım) dedi
ğim zaman, Genel Müdür bundan sakınmış/tır. 
'(Bende fazla nüsiha yok) demiştir. Gazeteyi 
tebliğ etmişimdir. (Öyleyse bu gazeteyi alınız, 
bunun neresi sizin dediğiniz, neresi demediği
niz, neresi eksik, neresi fazla, söyleyiniz) demi
şimdir. Bunun da cevabı müspet olmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, başta da arz ettim, Aslın
da bunları bu kürsülerde tartışmak yol değil 
idi. Bunun için Danıştay vardır. Fakat ilgili 
Genel Müdürün basm toplantısı yapması ve 
bâzı parlamenter arkadaş] anımızın da bu konu
yu genel görüşme ve yazılı soru halinde Mec
lise getirmeleri dolayısıyle 'konuşmak sakınıl
maz hal almıştır. Bundan ötürü kendimi mazur 
görüyorum. 

Bu konuda, en son bendenizi açıklamaya 
davet eden Sayın Hatipoğlu'nun »bir mülâhaza
sını cevaplandırarak sözlerimi (tamamlamak isti
yorum. 

Hiç şüphesiz, bir parti gruibunun özel top
lantısında bakanları denetlemek Meclisimizin 
derpiş ettiği yollardan birisidir. Bu yola ben 
saygı duyarım, bu yol istendiğinde de kemali 
ımemnun'iyetle bu vazifeyi yerine getiririm. An
cak, Hükümet partilerüsitü bir Hükümettir. Ba
kanların eylem ve işlemlerinden partilerin so
rumlu olmadığı peşin kabul ve ilân edilmiştir. 
Bu bizi partilerimizden daha çok Yüce Meclise 
ve onun hakiki sahibi olan Millete karşı hesap 
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vermeye götürür ve bu asıl işletilmesi lâzmıge-
len yoldur. Onun için gerek yazılı soru veren 
arkadaşımı ıbu Mecliste, gerek: genel görüşme 
isteyen arikadaşımı Cumhuriyet Senatosunda bi
rer önerge ile meseleyi temelimden ve bütün 
teferruatı ile tartışmaya davet ediyorum. Böy
lece ıçok daha »geniş sınırlı ve kapsamlı (bir de
netim icra edilımiş olacaktır. Türk Milleti de 
kendi emanetlerine bekçilik eden bakanların 
görevlerini suiistimal mi ettiklerini, yoksa el
lerinden geldiği kadar vazifelerini görmeye mi 
çalıştıklarını görmeli ve tespit etmelidirler. 
Bendenizin her iki arkadaşımdan ricam, daha 
geniş ıkapsamlı bir denetime (bendenizi tabi 
tutmalarıdır. Bunu rica ediyor ve bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bendenizi dinlemek 
iütfunda ibulunduğunuz için teeşkıkürl erimi arz 
ederim.» 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuru
luşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde 
çalışan personel hakkında açılan adlî ve idarî (ta
kibatların miktarına dair soru önergesi ve Ta
rım Bakanı llyas Karaöz'ün yazılı cevabı 
(7/1320) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tarım 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 2 . 10 . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bakanlığınızın kuruluşundan (bugüne kadar 
yıllar itibariyle, Bakanlığınız ve Bakanlığınıza 
bağlı kuruluşlar bünyesinde hangi suçtan kaç 
adet personel hakkında adlî veya idarî takibat 
açılmıştır? Haklarında takibat açılan bu kim-

Not : Bu 'tezkereye ilişik cetveller, kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

selere ne .gibi cezalar venilnıişıtir ? Takibata uğ
rayan kimselerin adları ve takibata uğradıkları 
dönemdeki görevleri ile 'bu görev mahalleri ne
dir? 

T. C. 
Tanım Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 778 
29 . 1 . 1973 

Konu • İçel Milletvekili Sayın Ce
lâl Kargılı'nm, önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına • 
İlgi : 9 . 10 . 1972 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7/1320 - 6576/49207 sayılı yazı. 

Kuruluşundan bugüne kadar, Bakanlığımız 
(bünyesinde çalışan personel Iha'kkında açılan 
adlî ve idarî takibatların, miktarına dair İçel 
Milletvekili Sayın Celâl Kangılı'nın, yazılı soru 
önergesi cevalbmm iki nüsha olarak eklice su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

llyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

4. — İçel Milletvekili Çetin Yılmazhn-, Tar
sus İdmanyurdu 'Gençlik ve Spor Kulübünün 
deplasman maçlarında uğradığı haksızlıklara 
dair \soru \onergesi ve Gençlik ve 'Spor Bakanı 
Adnan Karaküçük'ürı yazdı cevabı (7/1331) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gençlik ve Spor Bakanı 

tarafımdan yazılı .olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımda. 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

Mzlik ve moral kabiliyetlerin Ulusal estetik 
ve sıhhi amaçlara göre geliştirilmesi demek 
olan sportif 'etkinlikler ülkemizde yarış heye
canının dışında eğitim amacından tamamen 
uzaklaşmaktadır. 

— 701 — 

file:///soru
file:///onergesi


M. Meclisi B : 48 

ıSpor alan ve salonlarının disiplin ve ahlâk 
kuralları dışı birtakım davranışların sergilendi
ği yer »olduğu da bir gerçektir. 

1. 'Tarsus İdmanyurdu Gençlik ve Spor 
Kulübü; 

a) Urfa'da deplasman da, 
b) Konya Ereğlisinde deplasmanda, 

oynadıkları futbol karsılasmalarınida çeşitli 
•haksızlığa maruz kalmışlar ve dövülmüşlerdir. 
Bu dlaylarm elbette bir sorumlusu, bu olay
ların .elbette bir tedbiri vardır. Bu konuda Ba
kanlık olarak ne ıgibi bir kovuşturma yapılmış
tır ve sorumlularına ne ıgibi cezalar verilmiştir. 

T. (1 
Gençlik ve (Spor Ba'kanlığı 
(Beden Terbiyesi Genel Müd. 

Futbol Federasyonu 
Dairesi : İç Faal. Md. Prof. İş. Şb. 

.Sayı : 3 - 8. 0/18708 21 . 10 . 1972 

Konu : İçel Milletvekili Çetin 
Yılmaz'm .sora önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 10 Ekim 1972 gün, Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1331 - 6607/49357 sa
yılı yazıları. 

'Tarsus İdmanyurdu Kulübü futbol takımı
nın 27 Ağustos 1972 tarihinde Koınya Ereğli
sinde Ereğlispor takımı ve 10 Eylül 1972 tari
himde Urfa'da Urfaspor takımı ile yaptığı liğ 
maçlarında tecavüze uğradığı hakkındaki şikâ
yet, Futıbıol Federasyonunca günü .gününe ve 
belgelere dayanılarak ele alınıp incelenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Konya Ereği isi Stadı 
saha komiserinden alman 27 Ağustos 1972 tarih
li rapor ile, Urfa Valiliğinden alman 26 Eylül 
1972 tarih ve 3961 sayılı cevabî yazının fotoko
pileri ekte sunulmuştur. 

ıSayguyle arz olunur. 
. Adnan Karaküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 

1 . 2 . 1973 0 : 1 

T. C. 
Urfa İli 

Emniyet Müdürlüğü 
Sayı : Şu. 3.3961 

26 . 9 . 1972 
Konu : Urfaspor - Tarsus İdman Yur
du futbol müsabakası Hk. 

Gençlik ve ıSpor Bakanlığı 
Futbol Federasyonu Müdürlüğüne 

Ankara 

İ l g i : 19.9.1972 gün ve 5-4.516806 sayılı 
yazınıza. 

10 Eylül 1972 Pazar günü Urfa'da yapılan Ur
faspor - Tarsus İdmanyurdu 3 ncü Türkiye ligi 
futbol müsabakasında bundan önceki maçlarda 
okluğu gibi saha içerisinde ve türbinlerde em
niyetçe gerekli her türlü tedbirlerin alınmış 
olduğu, maç başladıktan sonra saha içerisinde 
hâkemin başkanlığında maç yapılmakta iken 
futbolcular arasında her maçta olduğu gibi ba
sit bir iki olayların cereyan ettiği, hakemin 
müdahalesiyle emniyet kuvvetlerine lüzum 
kalmadan yatıştırıldığı, bu durumdan gerek 
hakemler ve gerekse saha müşahidi tarafın
dan raporlarıyle bildirebileceği. 'Bunun ha
ricinde gerek türbinlerde ve gerekse m aç bit
tikten sonra saha dışarısında herhangi bir. 
olayın olmadığı, Tarsus İdmanyurdu futbol
cuları Tarsus Belediyesine ait bir otobüsle 
Urfa'ya geldikleri otobüslerini stadyomun 
tam karşısında açık bir sahaya park ettikle
rinden muhtemel herhangi bir taşlama olayına 
meydan vermemek için otobüsün etrafında 
gerekli emniyet tertibatının alındığı. 

Maç bittikten sonra Tarsus İdmanyurdu 
futbolcuları kendi otobüslerine bindirilerek 
diğer maçlarda yapıldığı gibi polis refakatin
de şehir haricine çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim. 
Urfa Valisi 

Fikret Turgut Sayın 

— 702 — 



M. Meclisi B : 43 1 . 2 .1973 O : 1 

Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiseri Raporu 

Müsabakanın yapıldığı şehir ve 
stad : 
Müsabakanın nevi ve takımların 
isimleri : 
Müsabaka hakemlerinin isimleri: 
Neticesi : 

Saha doktorunun adı ve soyadı .-Mehmet Gençer 
Saha durumu : İyi 
Emniyet ve asayiş durumu : İyi 
İtiraz olup olmadığı ve sebep
leri : Yok 
(Sakatlanarak veya değiştirilerek 
sahadan ayrılan oyuncular ve 
sakatlık sebepleri'': 
İhraç edilen oyuncular ve ihraç 
sebepleri : 
ISeyircilerih maçtan önce, deva-
iinınca ve sonra hareket ve tu
tumları : 
İdareci ve oyuncuların maçtan 
önce, devammca ve sonra hare
ket ve tutumları : 
Maçtan önce, devammca ve son
ra cereyan eden olaylar (Tafsi
lâtını arka sahifeye yazınız.) : 
Saha komiserinin adı ve soyadı : Zekâi Esmer 

Konya Ereğli Şehir Tarih ve saati 27 . 8 . 1972 16,20 

Futbol Konya Ereğlispor, Tarsus İdmanyurdu 
Yılgör Öktem, İsmet Saygılı, Emin Türk 
1 - 0 Konya Ereğlispor galip 

Sağlık memurunun 
Adı ve soyadı 

Hava durumu 
M. Ali Algül 

Açık 

Konya Ereğlispor'dan 7 çıktı yerine 12 girdi 10 çıktı 13 girdi. 
Tarsus İdmanyurdun'dan 6 çıktı 14 girdi 7 çıktı 13 girdi. 

Yok. 

iy i 

Maç sonrası Tarsus İdmanyurdu oyuncuları sahayı terk et
meyip e], kol hareketleriyle seyirciyi tahrik etmeye çalışmış
lardır. 

Rapor tarihi 
ve imzası 

27 . 8 . 1972 

Maç sonrası seyirciler dağıldıktan sonra stadda kalan Tarsus İdmanyurd'lu taraf larlar lâva-
bolardaki bütün musluk ve sıhhî tesisatları kırarak millî serveti heba etmişlerdir. Yöneticilerine 
durum gösterilerek neden bu hakereti yaptıkları sorulduğunda beni. ilgilendirmez paraisı bizden 
çıkmadı ya diyerek çekip gitmişlerdir. Durum bilgilerinize arz olunur. 

• 27 . 8 . 1972 
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5. — t çel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, kamu 
tüzelkişiliklerinde çalışan teknik personele yan 
ödeme verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Hüez-
ziiıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1333) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı dilerimi. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Çetin Yılmaz 

657 sayılı Devlet Personel Kanununu tadil 
eden 1327 sayılı Kanun kapsamına giren bâzı 
sınıflar yanında teknik hizmetler sınıfına da 
Bakanlar Kurulu kararnamesine göre iş güçlü
ğü, iş riski ve teminindeki zorluk zamları ola
rak yan ödemeler yapıldığı sınırlıda olsa öngö
rülmüştür. 

Bunun yanından özellikle millî gelir artışı
nı sağlayan, değer yaratıcı ve üretim alanların
daki yatırım hizmetlerini yapacak millî ekono
miye esas katkıda bulunan teknik personelin, 
fabrikalar ve maden arama sahalarında gerçek 
iş güçlüğü, iş riski içinde, gereğinde insan sağ
lığını yıpratıcı ve hayatî tehlikeler içinde ça
lıştıkları bu alanda en ekonomik çalışmayı sağ
layacak yetenek ve bilgiden eleman bulunma
sının güçlüğüde istatistik bilgi olarak ortaya 
konmuş açık bir gerçektir. 

Bundan, başka bu elemanların vereceği ka
rarların sonucunda doğacak teknik ve idarî 
•sorumlulukların büyüklüğü de ayrı ve önemli 
bir risktir. Hal böyle iken bu kesimde çalışan 
personel kamu tüzelkişiliklerinde görevli bu
lunduklarından yukarıda belirtilen kararname 
kapsamına girmemekte ve yan ödeme alama
maktadır. Bunların sayıları 11 l'CO'dür. 

1. Kamu tüzelkişiliklerinde çalışan teknik 
personel için yan ödeme verilmesi düşünülmek
te midir? 

2. Düşünülüyorsa, iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zamları, iş yeri ve şartla
rının gösterdiği gerçek durumlar dikkate alı
narak mı değerlendirme yapılacaktır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
BÜMKO : 111118-189-30739 

21 . 1 1 .1972 
Konu : İçel .Milletvekili Çetin Yılmaz' 
in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 10.10.1972 
tarihli ve 6609/49358-7/1333 sayılı yazısı. 

İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen 
İçel Milletvekili ISayın Çetin Yılmaz'ın yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Kamu iktisadî kuruluşlarında çalışan 
personele verilecek iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zamları ile ilgili yan ödeme ça
lışmaları halen Devlet Personel Dairesince yü
rütülmektedir. Söz konusu çalışmaların en kısa 
zamanda bitirilmesi için gerekli girişimlerde bu
lunulmuştur. 

2. 'Söz konusu zamların kimlere ve ne mik
tarda verileceğinin tespiti sırasında, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesiyle eklenen hüküm muvace
hesinde, yapılan görevin mahiyeti, bu görev 
için gerekli meslekî nitelikler, iş mahallî ve ça
lışma şartları gibi faktörlerin gözönünde bu-
ıdurulması gerekmektedir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

6". — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar' 
m, televizyon alıcılarının miktarıyle bu alıcıla
rın vergi dışı bırakılmalarının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Fe-
rid Helen'in yazılı cevabı (7/1336) 

Aşağıda belirtilen hususların Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla dilerim. 

•5 . 10 . 1972 
Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpmar 

1. Yurt içinde kaç adet televizyon alıcısı
nın mevcut bulunduğu hesaplanmakta veya var 
sayılmaktadır ve bunlardan kaç tanesinin sahibi, 
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devlete karşı yükümlü olduğu borcu ödemekte- | 
dir? 

2. Devlete olan borcunu ödeyen araç sahip
lerinin miktarı, zaman zaman gayri resmi olarak j 
basında yayımlanmaktadır. 

Açıklanan bu rakamlarla, özellikle büyük 
kentlerimizdeki binaların çatılarında ve balkon
larında bulunan antenler yolu ile, çıplak gözle [ 
bile kolaylıkla sayılabilecek hakikî araç sayısı 
arasında çok büyk fark mevcuttur. 

Bu durum karşısında; devlete olan borcunu 
ödeyen araç sahiplerinin, ödemeyenlere göre uğ
radıkları haksızlığı giderecek ve devletin bu 
yoldan elde etmediği öngördüğü miktarda geli
rin tamamının sağlanması için düşünülen bir 
tedbir varandır ve varsa ne yolda uygulanmak
tadır. 

3. Araç sahipleri arasındaki eşit olmayan 
bu uygulamada, TV alıcılarının kitle haberleşme 
araçları arasındaki önemi ve televizyonun bir eğ
lence aracı olmanın ötesinde bilgi ve kültürün 
geliştirilmesi olanağını sağlıyacağı düşüncesi hâ
kim bulunmakta ise, 

Vatandaşlık görevini iyi niyetle yerine geti
ren ve devlete olan borcunu ödeyen kişilerin uğ
radıkları haksızlığa son verecek şekilde, tüm te
levizyon alıcılarının vergi dışında bırakılması 
düşünülemez mi? 

T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-11/11866 
27 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 .10 .1972 tarih ve 7/1336-6616/49384 
sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar'm, te
levizyon alıcı cihazlarının miktarı vle bunların 
vergi dışı bırakılmalarının düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin 5 . 10 . 1972 tarihli yazılı so
ru önergesinin cevabı eklice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan * 
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Ankara Milletvekili Osman iSoğukpınar'ın, 
Televizyon alıcı cihazlarının miktarı i>lc 
bunların vergi dışı bırakılmalarının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin 5 . 10 . 1972 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — a) Yurt içinde 1972 yılı Haziran so
nu itibariyle ruhsa'th 132 804 televizyon alıcı 
cihazı meıvcuttur. 

b) öümrüfe ve Tekel' Bakanlığından TRT 
Kurumu'na intikal eden bilgilere göre, 15.6.1971 
- 17.10.1972 tarihleri arasında ıgümrük kapıla
rından 50 614 adet televizyon cihazı geçmiş bu
lunmaktadır. 1971 - 1972 yılları arasında illere 
göre düzenlenen ilişik televizyon alıcı cihazı 
dağılım çizelgesinde görülen, yııllık artış mikta
rı ve yurt içindeki imalât da dikkate alındığın
da ruhsatlı alıcı cihazlarının dışında 60 000 ilâ 
100 000 civarında ruhsatsız televizyon alıcı ci
hazının bulunduğu varsayılmaktadır. 

2. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının 
miktarının gerçeğe en uygun şekilde tespit 
edilmesi bütün ülkelerde üzerinde ciddî şekil
de durulan bir sorun olmuştur. Cihaz sahiple
rinin bizzat resmî makamlara bilgi vermeleri 
sureciyle cihazların sayılması, gelirin .anlaşılma
sı ve sonuçların tasnifi bu meselenin hallinde 
genellikle benimsenen bir sistem olarak kabul 
edilmiştir. 

Ancak, sadece cihaz sahiplerine itimat edil
mesi şeklinde yapılan tespitlerde olumlu sonuç
lar alınmamakta ve yerinde denetimi sağlaya
cak tedbirlerin alınması da ıgerekli görülmcik-
tedir. İngiltere'de alıcı cihazları için verilen 
ruhsatnamelerde, cihaz sahiplerinin, yetkililer 
tarafından yapılacak kontrollere her zaman mu
vafakat edeceklerine dair hükümler mevcuttur. 
Belçika'da ise, kontrol/ün yapılacağı saatler ve 
kontrolü yapacak kimseler ruhsaJLımmelerde 
betili edilmiştir. 

İngiltere, Japonya, Almanya, Fransa ve bâzı 
diğer memleketlerde ruhsa'tsız cihazları tespit 
etmek içim özel dedektöıier kullanılmaktadır. 
Nitekim Almanya'da 1963 yılında iSuddeutzeher 
Rundfunk bölgesinde ruhsatsız 10 000, Fran,-
sa'da 32 000 »televizyon cihazı tespit edilmiştir. 

TRT Kurumu bu konudaki uygulamayı dik
katle araştırmakta, incelemekte ve meınrleketi-
mîz için uygun bir çözüm yolunun bulunması 
hususunda gerekli çakışmaları sürdürmektedir. 
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3. —• Radyo ve televizyon alıcı cihazların
dan sağlanan ve kanunî bir yükümlülük Ikonu-
su olan ruhsat ücretleri radyo - televizyon ku
ruluşları için, önetmli ıgelir kaynağıdır. Toplum 
hayatında eğitici ve öğretici bir rol oynayarak 
millî duygu ve düşünce birliğini sağlayan, kül-
Itîürel igüçlenmeyi gerçekleştiren, haber alma ve 
öğlence ihtiyacını cevaplandıran, Anayasal hak 
ve özgürlüklerin, demokratik hayat ve düzenin 
teminat müesseselerinden biri olan Radyo - Te
levizyon kııruluşunıun bu önemli geılir kaynağı
nı, kanunî vecibelerini yerine getirmede ihmal 
gösteren kimselerin mevcut olduğu gerekçesiyle 
ortadan kaldırmanın daha yararlı olacağı dü
şünülmemektedir. 

Ferid Melen 
Başbakan 

İllere göre televizyon alici dağılımını gösterir 
çizelge 

(Haziran sonu) 
1971 1972 

Adana 
Adıyaman 
Afyon KarahiJsar 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
(Bitlis 
Bollu 
Burdur 
Bursa 
ÇanaMsale 
Çankırı 
Corum 
Denizli, 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

915 
1 

12 
8 
4 

59 043 
425 

7 
20 
81 
5 
3 
1 

18 
— 

576 
58 

7 
2 

16 
9 

725 
7 

1 0,19 
1 

13 
8 
6 

64 745 
487 

7 
42 

235 
19 

1 
1 

18 
1 

1 089 
70 
10 
2 

21 
10 

891 
10 

1.2. 1973 O : 1 
(Haziran sonu) 
1971 1972 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
G'ümüşihane 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kays'erî 
Kırlklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kıüt-aJhjya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rıiz e 
Sakarya 
Saımısun 
İSıiirt 
iSinop 
ıSivats 
Telkirdağ 
Toikat 
Traibzoiı 
Tunceli 
Urfa 
U§aJk 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam 

7 
16 

825 
102 

33 
— • 

383 
7 

— 
32 149 
4 353 

45 
3 

11 
197 

3 
275 

18 
12 
14 
44 

7 
10 

8 
o o 
9 
5 

21 
106 
90 
42 

3 
6 
3 

228 
2 
2 
1 
1 

— 
12 
2 

167 

102 152 

6 
16 

1 914 
134 
39 

2 
421 

7 
794 

49 532 
9 102 

64 
6 

13 
261 

7 
375 

28 
67 
15 

177 
10 
14 
12 
6 

10 
5 

24 
112 
107 
72 

2 
3 
5 

259 
3 

273 
2 
2 
2 
7 
2 

186 

132 804 
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7. — îçel Milletvekili Çetin Yümaz'm, Adana 
Topraksu örgütünde çalışan bir mühendisin du
rumuna dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Necmi Sönmez'in yazılı cevabı (7/1340) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Balkanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yıkııaz 

1. Adana Toprak - Su örgütünde görevli 
Ziraat Mühendisi! Ziya Ural, iki defa görevin
den alınarak ba^ka yerlere atanmıştır. 

Bu meonur atanma nedenlerini çoik çinkiıı 
şekilde yorarak kamu oyunu bulandırmaktadır. 
Bu mamurun atanma nedenleri nelerdir? 

T. C. 
Köy İşlei Bakanlığı 11 . 1 . 1972 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 1955 -11345 
Konu : İçel Milletvekili Çetin Yıl
maz'm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 10 . 1972 gün ve 6647 - 49526/ 
7 - 1340 sayılı yazınız. 

«Adana Topraksu Örgütünde çalınan bir 
ziraat yüksek mühendisin durumu» na dair İçel 
Milletvekili Çetin Yılmaz tarafından sunulan 
ve Başkanlıklarınca da Bakanlığıma tevdi 
buyurulan • yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Necmi Sönmez 

«Adana Topraksu Örgütünde çalışan bir 
ziııaat yüksek mühendisinin durumuna dair» 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz tarafından Köy 
İşleri Bakanınca yazılı olarak cevaplandırıl
mak üzere, Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan, soru önergesinin cevabıdır : 

Adana Topraksu Çukurova Plânlama Bölge 
Müdürlüğü developman hizmetlerini Dünya 
Bankasından, Minasa Topraksu Gediz Planla
nıl a Bölge Müdürlüğü ise developman hizmet

lerini Avrupa Yatırım Bankasından teinin edi
len kredilerle yürütmektedirler. 

Bu itibarla, Adana Topraksu Çukurova 
Plânlama Bölge' Müdürlüğü ile Manisa Top
raksu Gediz Plânlama Bölge Müdürlüğünün 
hizmetleri benzerlik göstermektedir. 

Yalnız Manisa Topraksu Gediz Plânlama 
Bölge Müdürlüğü developman hizmetleri içe
risinde, Adana Topraksu Çukurova Plânlama 
Bölge Müdürlüğünün developman hizmetlerin
den farklı olarak arazi tevhidi de yer almakta 
olup teknik eleman bakımından daha fazla ele
mana ihtiyaç görülmektedir. 

Adana TOPRAKSU Çukurova Plânlama 
Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat 
Yüksek Mühendisi Ziya Ural'm Manisa TOP
RAKSU Gediz Plânlama Bölge Müdürlüğünde 
mesaisine bu amaçla ihtiyaç olduğundan nakil 
işlemi yapılmıştır. 

8. — İçel Milletvekili (Jetin Yümaz'm, Dev
let personeline verilen disiplin cezalarının affı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru öner-
si ve Başbakan adına Adalet Bakam Fehmi Alp
aslan'ın yazılı cevabı (7/1342) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. Çok partili döneme girdiğimizden bu ya
na, Devlet Yönetiminde söz sahibi siyasal ik
tidarlar ve değişen yönetim biçimleri kendi de
ğer yargılarını, kurallarını, ahlâk anlayışını 
ve disiplin ilkelerini beraberinde getirmiştir. 

Kamu kesiminde ve iktisadî devlet teşekkül
lerinde çalışan devlet memurlarına değişik dö
nemlerde değişik ölçüler içinde değişik ceza
lar verilmiştir. 1969 yasama yılında devlet me
murlarına verilen disiplin cezalarının affına iliş
kin bir yasa önerisini yüce meclise sunmuş idim. 
Genellikle son 10 yıl içinde 41 700 devlet me-
ımuru ve 61 100 öğretmen çeşitli nedenlerle di
siplin cezalarına çarptırılmışlardır. Devlet Me
murlarının ve özellikle öğretmenlerin tayinleri
ne terfilerine ve nakillerine etki eden disiplin 
cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere affı 
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bu günkü ülke koşuları içinde kaçınılma/, ol
maktadır. 

Hükümet olarak yasa teklifime paralel, di
siplin cezalarının affına ilişkin bir öneriyi be-
nimsiyormusunuz '? Bu konuda bir haz;rlığuıız 
varanıdır I? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gıı. Md. lüğü 
Sayı : 46401 7 . 11 . 1972 

iKonu : İçel Milletvekili Çetin Yıl-
maz'ın soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Başbakanlığa yazılan, Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 13.10.1972 
gün ve G649/49531 . 7/1(342 sayılı yazılarına: 

Devlet personeline verilen disiplin ceizaları-
nm affının • 'düşünülüp düşünülmediği (konu
sunda, İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz ta
rafından, Sayın Başbakana yöneltilen ve Sayın 
Başbakan adına tarafımızdan cevaplandırılma
sı, Başbakanlığın 19 . 10 . 1972 .gün ve 77 - 53/ 
10843 sayılı tezkereleri ile tensip kılınanı yazılı 
soru önergesinin cevabı .atşağıda ar/z olun IMIŞ tur. 

Önergede de ifade edildiği gibi, şimdiye 
kadar çılkan af kanunları, yalnız kamu kesi
minde ve İktisadî Devlet Teşekküllerinde .çalı
şan De'vlet ımemurlarma verilen disiplin cezala
rını affını dışında bırakmamış; hâkimler vesair 
hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek 
idarî ve inzibatî karar veya yapılmış yahut ya
pılacak işlemlere ve subay, aslkerî memur 've 
asstıbaylarm cezalarının hukukî neticelerinden 
«lan nütbenin 'kaybedilmesi, orduya kabul olun
mamak ve askerî nispetin kesilmesi (gibi işlemle
re de, affın şümulü olmamasını derpiş etmiştir. 

Diğer taraftan, önenge sahibinin de dahil .ol
duğu diğer 19 sayın milletvekilinin, disiplin ce
zalarının affı konusunda yapmış oldukları ka
mun, tekılfi def, Millet Meclisi Adalet Komisyo
nunda incelenerek, 17 . 6 . 1971 tarih ive 82 
karar sayılı Komisyon raporunda da belirtildi
ği üzere: «Teklifin gerekçesinde de temas edil

diği üzere, gerçekten bugüne dek çıkarılmış bu
lunan af kanunlarında disiplin cezaları g-emel-
lifkle af kanallılarının şümulü dışında bırakılmış 
bulunmaktadır. Bu şekilde hareketle 'kanun ko
yucu suç teşkil eden fiilin Ceza Hukukundan 
gayri sahalarda tevlit ettiği neticeleri mahfuz 
tutmak istemiştir. Kamu görev veya hizmetin
de bulunanlar ile kamu hizmeti niteliğini taşı
yan bâzı meslek mensuplarının görev veya mes
lekî faaliyetleri ile alâkalı hata ve 'kusurlarım
dan. yahut, hizmet ve meslek icaplarına, uyma
yan hal ve hareketlerinden dolayı bir disipHi 
cezasına çarptırılacakları, kamu, görevlisi veya 
kamu hizmeti ıniteliğiıuleki meslek mensubunun. 
dahil olduğu statüleri tanzim eden kanunlarda 
.gösterilmiştir. Disiplin cezalarının getiriliş se
bebi de kamu görov ve hizmetime verilen önem
dir. Ayrıca disiplin cezalarıma ait işlemler aley
hine yangı mercilerine müracaat imkânı, yeni 
Anayasamız ile sağlanmış ve (>57 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı hükümlerime göre, 
pek ağır' olmayan disiplin cezalarının muayyen 
süreler sonunda memurun sicilinden silinmesi 
imkânı getirilmiştir. Bu şartlar altında memu
run sübjektif ve indî görüşler içinde disiplin 
yönünden tecziye edilmesinin .mümkün olma
dığı ve teklifin kabulünün çeşitli sakıncalar ya
ratacağı ıgöıiişjüne varan Komisyonumuzca, isa-
belt mütalâa edilmeyen teklifin reddine» karar 
.verilmiştir. 

Bu itibarla, disiplin cezalarının af kanun
ları kapsamına ithal edilmeyiş sebepleri, ayrıca 
bu konudaki kanun teklifinin de, Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunda reddedilmesi ve teklifin 
î'eddimdeki mucip sebepler, hususiyle af mües
sesesinin Ceza Hukukundaki yeri ve disiplin ce
zalarının hukukî ımahiyeti nazara alınarak, söz 
konusu cezaların genel olarak affı konusunun 
Hükümetçe düşünülmediğinin ve bu nedenle de 
disiplin cezalarının affı hususunda bir çalışma 
yapılmadığının, önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasıııı saygılarımla arz ederim. 

Kelimi. Alpaslan 
Adalet Bakanı 

9. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cının, Topraksu örgütünün Tarım Bakanlığına 
bağlanması konusuna dair soru önergesi ve Ta-
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nm Bakam İlyas Karaöz'ün yazılı cevabı, t 
(7/1316) 

12 . 10 . 1972 

M'illet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tanın Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Sabahattin Savcı 

Soru i. — 1972 icra plânınım 106' Xo. lu konu 
ve tedbirler bölümünde «söz konusu hizmetler
deki dağınıklığı önlemek ve toplu olarak uygu
lanmalarını sağlamak için Topraksu örgütünün 
Tarım (Bakanlığına bağlanması konusu öncelik- I 
)e ele alınacaktır» denilmektedir. 

Tarım [Bakanlığının, çeşitli bakanlıklardaki 
tarım hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi, bu
gün için büyük bir zaruret ve ihtiyaç olarak 
ele alındığını bilmekle beraber, bu hususta Ba
kanlığınız ne düşünmekte ve bugüne kadar ne 
gibi işlem yapılmaktadır? 

Soru 2. — Oere'k ot kaybına sebeıbolması ve 
gerekse hayvancılığın geleceğini tehdidetmesi 
bakımından önemli bir sorun teşkil eden genç 
hayvan {kesimlerinin önlenmesi için ne gibi ka
nunla r hazı rlanmakt a dır ? 

Soru 3. — 5254 sayılı Kanunun tatbikatı bir
takım aksaklıklara ve huzursuzluklara sebebol-
ma'ktadır. Gere'k bunun ıslahı ve gerekse ziraî 
sigortanın .temini bakımından ne düşünülmek
te ve Bakanlığınızca ne gibi kanunlar hazırlan
maktadır? 

T. e. I 
Tarım Bakanlığı 22 . 11 . 1972 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 800 - 76756 

Konu : Sayın Saba
hattin Savcı'nın öner
gesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 18 . 10 . 1972 gün ve 6688/49690 - 7 / 
1346 sayılı yazı. I 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin I 
Savcı tarafından Topraksu örgütünün Tarım I 
Bakanlığına bağlanması hakkında Bakanlığımı- J 
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za yönelttiği som önergesi cevabının iki nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

İlyas Kara öz 
Tarım Bakanı 

Topraksu örgütünün Tarım Bakanlığına 
bağlanması konusunda Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Sabahattin Savcı tarafından Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

1. — 7457 sayılı Topraksu Kuruluş Kanunu 
gereğince, Tarım Bakanlığına toprakların ve su 
kaynaklarının ziraate en uygun bir şekilde mu
hafazası ve kullanılması için gerekli işleri yap
mak görevi verilmiş ve bu maksatla Tarım Ba
kanlığı bünyesinde 1960 yılında 'Toprak Muha
faza ve Ziraî Sulama İşleri Genel Müdürlüğü 
(Topraksu) kurulmuştur. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu sırasında 
16 . 7 . 1964 gün ve 6/3349 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararıyle teknik ve ekonomik yönlerdeki 
itirazlara rağmen bu ıgenel müdürlük Köy iş
leri Bakanlığına devredilmiştir. 

Daha sonra Hükümetçe hazırlanan Köy İs
leri Bakanlığı 'kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısı Parlâmentodan geçmesine rağ
men malûm sebeplerle Saym •Cumhurbaşkanı 
tarafından geri çevrilmiştir. 

Aslında tarımsal üretimde bitki - toprak ve 
su arasındaki sıkı ilişkilere bakılmadan bahis 
konusu genel müdürlüğün Bakanlığımız bünye
sinden ayrılması hizmette bütünlüğü ve bera
berliği ıbozmuş ve çiftçiye götürülen hizmetle
rin müessiriyetini zayıflatmıştır. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanun tasarısının Sayın Cumhur
başkanı tarafından geri çevrilme sebeplerine 
göre tasarının Parlâmentoda yeniden görüşül
mesi sırasında bu konu üzerinde en isabetli ka
rara varılacağı kanaatindeyiz. 

2. — Genç hayvan kesimlerinin önlenmesi 
hususu Bakanlığımızca ekonomik ve zabıta ted
birleri olmak üzere 2 yönden ele alınmıştır. 

a) Öncelikle erken kuzu kesimlerinin yay
gın olduğu 'bölgelerden haşlamak üzere bir ku
zu besisi geliştirme projesi uygulamaya konul
muş 1972 yılı için 12 il hu proje kapsamına alın
mıştır. 'Gelecek yıllarda hu proje kapsamı geniş. 
letilecektir. 
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ib) Belli bir ağırlığın, randımanın ve yaşın 
altodıaikıi hayvanların kesilmemesi için, halen Bü
yü Millet Meclisi gündeminde bekleyen Hay
van Sağlığı Zabıtası 'Kanunu tadil tasarısına 
hükümler komilin ustur. 

(Bu tasarı (kanunlaştığında bütün mezbaha
larda ıgenç hayvan kesimleri hayvancılığın ge
leceğini tchdidetmeyeeek şekilde d üz enlen e çek
tir. 

3. — 5254 sayılı muhtaç, çiftçilere ödünç to
humluk verilmesi hakkındaki kanundan birim 
sahada alman verime büyük etkisi olan ıslah 
edilmiş sertifikalı, yüksek verimli tohumlukla
rın ihtiyacı bulunan çiftçilere dağıtılmasında 
istifade ©dilmektedir. -Ancak bu kanunun ver
diği yetki kâfi gelmemekte olup, tohumluk ka
nunu tasarısının kanunlaşmasıyle bu sorun çö
zümlenmiş olacaktır. Bu kanunla beraber Ba
lkanlar -Kurulunun 25 . 7 . 1972 tarih ve 7/1037 
sayılı 'kararnamesine itsinaden hazırlanmış ve 
'Başbakanlığa 'kararnameye raptedilmek üzere 
arz edilmiş bulunan ve örneği ekli olan tohum
culuk yönetmeliğinin 'kararnameye müsteniden 
yürürlüğe 'girmesiyle ıslah edilmiş, sertifikalı 
•tohumluk üretim ve dağıtım işleri düzenlenmiş 
olacaktır. 

5254 sayılı 'muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü mad
desinde ıkabul edilen ve Ziraat Bankasında yıl
da açılması öngörülen 6 milyon liralık 20.7.1953 
tarih ve 6.182 sayılı Kanunla artırılmış ve niha
yet 30 . 6 . 1955 tarih ve 6572 sayılı Kanuna gö
re 'bu limit 50 milyon liraya çıkarı kırış bulun
maktadır. 

(Bu/değişildiğin yapıldığı, J 955 yılında to
humluğun kilosu azamî 50 - 60 kuruş civarında 
olduğu halde bugün üretim merkezlerinde tea
lim, ambalajlı, sertifikalı tohumluğun kilosu 
141 kuruştur. 'Buna göre kanunun çıktığı tarih 
itibariyle tohumluk fiyatı 3 katma çıkmış ol
duğu hakle Ziraat Bankasında- açılmış olan li
mit değişmeyerek 50 milyon lirada sabit tutul
muştur. Bu ise tabiî âfetlerden zarar gören çift
çilerin tohumluk ihtiyacının tamamen karşıla
maktan çok uzak bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 5254 sayılı Kanuna göre da
ğıtılan tohumlukların yendiği ve satıldığı söy
lenmekte ve görülmekte ise de kanuna göre to-
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humluk alıp yiyen veya satanlar hakkında ce
zai bir işlem yapılmasına dair kanunda bir hü
küm bulunmadığından bu hususta bir işlem 
yapılması mümkün •olmamaktadır. Bu bakım
dan kanuna aldıkları tohumluğu başka gayeler 
için 'kullananlara ceza verilmesi için bir hüküm 
getirilmesi incelenmektedir, faydalı olacağı ka
nısındayız. 

(Bilgilerine saygı ile arz olunur. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Saucı'nın, Dicle, Palu, Ergani arasında yapımı 
devam eden yolun ne safhada olduğuna dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakam Necmi Sönmezin 
yazılı cevabı. (7/1348) 

12 . 10 . 1972 

(Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Aşağıdalri sorumun Köy İşleri Bakanlığınca 
yazılı olarak 'cevaplandırılmasına müsaade ve 
delâlet bııyurulmasmı arz ve rica ederim. 

. Saygılarımla. 
Diyarbakır Milletvekili 

Sabahattin Savcı 

Şaık kromlarını dulayısıyle Dicle, Palu, Er
gani ve civarında bulunan 19 köyü ilgilendiren, 
geçen yıl kaba hazırlıkları yapılmasına rağmen 
toplam 9 Km. den ibaret olan ve Şark Kromla
rı İşletmesindeki mensupları da refaha kavuş
turacak bu yolun yapılması ne safhadadır ve 
ne zaman trafiğe açılacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 24 . 1 . 1973 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi 'Başkanlığı 

Sayı : 93/06 
Konu : Diyarbakır 
Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nm yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(İlgi : 18 . 10 . 1972 gün ve 0670 - 49'692/7 -
1348 sayılı yazınız. 

«Dicle, Palu, Ergani arasında yapımı devam 
eden yolun ne safhada olduğu» na dair Diyar-

j bakır Milletvekili Sayın Sabahattin Savcı tara-
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fmdan, Bakanlığıaııızea yazılı olarak cevaplan
dırılmak üzere sunulan 12 . 10 . 1972 tarihli so
ru önregcleriyle ilgili cevap ekte sunulmuştur. 

[Bilgilerinize arz ederim. 
Kecrai Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

Diyarbakır [Milletvekili Sayın Sabahattin Savcı 
tarafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen 

yazılı soru önergesinin cevabı. 

Krom İşletmesi ile Dicle, Palu, Ergani ve ci
varında bulunan 19 köyü ilgilendiren köy yo
lunun yapımına dair bilgi aşağıda verilmiştir. 

1. —• 'Elâzığ ili Maden İlçesi ile Krom İşlet
mesi arasında ulaşımı sağlayan yol mevcuttur. 
Ancak Krom İşletmesinde çalışan işçilerin ko
layca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyle 
mezkûr İşletme ile Diyarbakır iü Dicle İlçesi 
arasında bir yol yapılmasına zaruret hâsıl ol
muş ve bu yol işi de 1972 yılı yapım programı
na alınmıştır. 

2. — Diyarbakır - Dicle - Yeniköprü - Maden 
köy yolu olarak isimlendirilen ve 1972 yılı yol 
yapım programında yer alan 15 Km. tâlimdeki 
yolun tesviyesinin tamamı ile 7 Km. lik kısmı
nın 'kaplaması tamamlanmış-olup, bakiyesi de 
ikmal edilecektir. 

11. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, 
İstanbul'da Hazine, Vakıf ve Belediye arsaları 
üzerinde y anılan 'yolsuzluklara dair soru öner
gesi ve Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker'in yazılı cevabı. (7/1319) 

11 . 10 . 1972 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSaym Barbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı rica ederim. Saygılarımla, 

İstanbul Milletvekili 
Necdet Uğur 

İstanbul'un gelişme bölgelerindeki Ha,zine, 
Vakıf, Belediye arsaları ve tarım arazisi üze
rinde görülmedik bir vurgun başlamıştır. 

Vurgun, gazetelerde, büyük ilânlar verile
rek, yol kenarlarında iri yazılarla belirtilerek, 
yaygın bir söylentiye göre görevlilerin bir kıs
mının katılmasıyle açıktan yürütülmektedir. 

Vurgun vuranlar üç - beş işbiİir yasa kaçak
çısı; vurgun kurbanları İstanbul'a çalışmaya 
gelmiş onbinlerce işçi ya da İstanbul'da geçim 
sıkıntısı çeken yine onbinlerce dar gelirlidir. 

Vurgun alanları Boğazın iki yakasındaki te
peler, Üsküdar gerileri, Beykoz çevresi kıyıları, 
Kadıköy - Kartal Ankara asfaltı dolayları, Şiş
li ve Beyoğlu'nun arka sırtları, Bakırköy - Kü-
çükçekmecc arası Londra asfaltı üstleridir. 

Vurgunun esası şudur : 
Yukarıdaki alanların birinde vurguncu çok 

az bir miktar arsa almakta ve bu arsanın tapu
sunu kullanarak çevredeki kamu arazisini his
seli satış yoluyle satmaktadır. Bu satışların pek 
azı hisseli tapu ya da noter senediyle olmakta, 
çoğu hisseli âdi senetle yapılmaktadır. Örneğin, 
bir vurguncu Anadolu yakasında 1 000 metre
kare yer almış, bunun tapusunu kullanarak 
yanındaki 80 ÛO0 metrekare kamu arazisini par
selleyerek satmış ve böylece üç yıl içinde altı 
buçuk milyon lira vurduktan sonra ortadan 
kaybolmuştur. Bu yerlerden birinde büyük fe
dakârlıklarla parsel alanlara kadastro uygula
ması yapıldığında kibrit kutusu kadar tapulu 
alan düştüğü dehşetle görülmüştür. 

Bu yerlerin büyük kesimi İstanbul'un artan 
yeni nüfusu için ayrılmış yerleşme bölgeleridir. 
Arsa Ofisi Kanununa göre buralar kamuca alı
nacak, alt yapısı tamamlandıktan sonra, artan 
yeni nüfusa uygun şartlarla verilecektir. Kal
dı ki, şimdi 'vurgun alanı olan yerlerin çoğu 
kamu malıdır. 'Satınalmak da gerekmezdi. Halk 
bedelini vermeye hazırdır. 

Oysa vurguncular, halka uygun bedel ve 
uzun Ödeme şartlarıylc verilmesi gereken bu 
kamu arazisini metrekaresi seksen, yüz, hattâ 
yüz yirmi liradan satmışlardır. 

Malını vurguncuya kaptıran kamu idaresi 
şimdi, halkın 'karşısına çıkıp «çık, burası be
nim» ya da «sen buraya ev yapamazsın, derhal 
yık.» demektedir. Kamu idaresi bir yandan bin
lerce «evin yıkım kâğıtlarını hazırlarken, hâlâ 
gazetelerde «nefis manzaralı» yerlerin satış ilâ
nı çıkmaktadır. 

Görevini yapmadığı, bu konudaki kanunla
rın gereğini yerine getirmediği için halk arsa
larını kaptıran Devlet ve Belediyenin uygula
ması imkânsız yıkım kararlarıyle onbinlerl rüş
vete zorlamak yerine 'koruyucu ve düzenleyici 
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bir anlayışla bu bölgelere eğilmesi gereklidir. 
Bu bakımdan, 

1. — Hisseli satış skandalına son verilmesi 
için ne ıgiıbi tedbirler alınmıştır 1 

2. — Arsa Ofisi 'Kanunu ve Gecekondu Ka
nunu önleme bölgeleri hükümleri ne zaman uy
gulamaya ciddî olarak konulacaktır ? 

3. •— 'Taımamiyle Devletin 'kusur ve ihmalin
den doğan İstanbul'daki 'bu yerleşme bölgelerin
de yaşayan onbinlerce ailenin durumlarının 
düzeltilmesi ve (Devlete her gün güvenlerini yi
tirdikleri yolsuzluk düzeninden kurtarılmaları 
iein ne düşünülmektedir? 

T. € . 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem. Müdürlüğü 

'Sayı : 2057 

28 . 12 . 1972 

ıMille't Meclisi (Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığa gönderilen 18 . 10 . 1972 
gün ve 6671/49671/7/1349 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un Baş
kanlıklarına verdiği ve Başbakanımız tarafın
dan cevaplandırılmasını talebettiği İstanbul'da
ki hisseli ansa satışları ve gecekondu sorunu ile 
ilgili yazılı sorusuna Başbakanlığın 31.10.1972 
gün ve 77 - 254/1188 sayılı yazılarıyle tarafım
dan cevaplandırılması temin edilmiştir. 

Yapılan inceleme sonucu hazırlanan cevap 
2 örnek olarak ilişikte sunulmuştur. 

Oereğini müsaadelerine arz ederim. 

Turgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

Özel Kalem (Müdürlüğü 
2058 

Sayın N'eıodıet Vğvac 
istanbul Miaietvelkil 

23 . 12 . 1972 

1. —• ıSaym Başbakanımız tarafından cevap
landırılmak üzere Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş bulunduğunuz hisseli satışlar, arsa ofisi 
ve Gecekondu Kanununun uygulanması ile İs
tanbul gecekondu sorununa dair 11 . 10 . 1972 
günlü yazılı soru önergenizin Başbakanlığın 
31 . 10 . 1972 >gün ve 77 - 254/11188 sayılı ya
zısı ile tarafımdan cevaplandırıl'ması öngörül

müş 'olup, hazırlanan cevap ikinci maddeye çı
karılmıştır. 

2. — a) Büyük ve İnkişaf halinde olan 
kentlerimizde yürürlükteki mevzuata uygun 
parselasyon plânı yaptırmadan gayrimenkulun 
tümüne çok küçük yüzölçümünü kapsayacak 
hisseli satışların yapıldığı ve bu satışların bâzı 
sorunlara neden olduğu bir gerçektir. 

•Medenî Kanunun -623/3 ncü maddesinde his
seli satışlar için herhangi bir kısıtlayıcı hüküm 
bulunmadığı gibi ekonomik değer ve yararlan
ma olanağı yönünden bir ölçü de saptanmış de
ğildir. İMedenî Kanunumuzdaki bu hüküm kar
şısında, Ihisse satışlarının .belli bir yüzölçümü ve 
yararlanma açısından bir kısıtlamaya tabi tut
mak, ancak Medenî Kanunda değişiklik yapıl
ması ile mümkün olabilecektir. 

Buna rağmen hisseli satışların özellikle. İs
tanbul'da tevlidettiği sorunların önemi gözö-
nünde tutularak İmar Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısında 39 ncu 
madde ile hisseli satışlar için kısıtlayıcı hüküm 
vazedilmek istenmiş ise de, tasarının 'Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinden ku
rulan ikomisyonda görüşülmesinde bu hükmün 
M<edenî Kanunun taşınmaz mal mülkiyetinin 
iktisabına iliş/kin 'hükümlerine aykırı düşeceği 
ve maddede yer alan istisnalar dışında kalan 
her türlü hisseli arazi ve arsa satışlarını kaldır
mak suretiyle uygulamada sağlanması ümidedi-
len, ancak hangi derecede gerçekleşeceği şüp
heli bulunan yarara karşılık hisseli alımlarla 
iktisabedileıbilecieik arsalar üzerinde imar .mev
zuatı dahilinde yapılacak yapılara da engel ola
cağı büyük ölçüde olumsuz sonuçlar doğuraca
ğı kanısına varılarak hüküm tasarıdan çıkarıl
mıştır. 

Hisseli satışlar derinliğine incelendiğinde 
vazgeçilmesi güç nitelikte oldukları ıgörülecek-
tir. Zira hisseli mülkiyetin yapısında ona sahi-
bolanları kısıtlayan ve her hissedarı hukuken 
etkileyen müeyyidelerin mevcudolduğunu ka
bul etmek gerekir. Gerçekten bu tür mülkiyette 
hisseli gayrimenkulun belli bir yerinde, hisse
darlardan hiçbirinin tek başına tasarruf ve 
dolayısıyle inşaat yapma hakkı söz konusu de-

ir. 
Yapılan binalarda ve kurulan tesislerde her 

hissedar kendi hissesi oranında hak sahibi ola-
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cağından, hisse alım ve satımlarında ve ona bağ
lı tasarruflarda, bunun doğuracağı hukukî sa
kıncalar tarafların göstermekle zoranlu olduk
ları dikkat ve ihtimamla ilgilidir. 

Hisse satışlarını kısıtlayan hükümlerin sos
yal ve ekonomik hayatımızda sakınca yapaca
ğından şüphe edilmemektedir. 

Böyle bir kısıtlamanın; 
A) 'Medenî Kanunumuzun hisseli mülkiyet 

arasındaki bütünlüğün zedelenmesine, 
B) Arsa payı esasına dayalı kait mülkiyeti 

uygulamasının imkânsız hale 'getirilmesine, 
C) Tapu dışı alım satımları (harici alım 

satımların) yaygın hale getirecek tapu sicili dü
zeninin bozulmasına, neden olacağı anlaşılmış 
olduğundan Medenî Kanunda bu konuda yapı
lacak değişikliğe kadar herhangi bir kısıtlama
ya gidilmesinden sarfınazar edilmiştir. 

Bu böyle <olinakla beraber hisseli arsa satış
larında, soru .önergesinde belirtilen aldatılma
lardan ilgilileri korumak için Tapu dairelerince 
taraflara gerekli uyarmalar yapılmakta ve İm 
uygulama titizlikle takibedilmektedir. 

2. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; şehirle
rin gelişine bölgelerinde arsa alarak arsa stoku 
yapma ve 'bu suretle arsa spekülâsyonunu önle
me yolundaki görevini sürdürmekte ise de; ser
mayesinin yetersizliği yüzünden bu görevini ıge-
reği ıgi'ıbi yapamamaktadır. Ofis sermayesinin 
artırılması hususunda gerekli çaibalar sarf edil
mekte olup, hazırlanmakta olan kanun tasarısı 
ile bütün kamu arsalarının denetiminin ofise 
verilmesi, Ofisin arsa stoku yapma bakımından 
geniş olanaklara sahip kılınarak görevini daha 
aktif ve verimli bir şekilde yapması öngörül
mektedir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulan
madığım iddia etmek mümkün değildir. Kanu
nun özellikle önleme bölgeleri ile ilgili hüküm
lerinin uygulanması üzerimle ciddiyetle durul
maktadır. 

Bilindiği üzere, 775 sayılı Kanun, yurdun 
gecekondu sorunu bulunan beldelerinde önleme 
bölgeleri tesis ederek altyapı hizmetlerini yap
mak suretiyle ihtiyaç ve olanaklar içerisinde da
ğıtma görevini Bakanlığıma vermiş bulunmak
tadır. 

Bu uygulamaya devanı edilmekte, artan ih
tiyaçları karşılamak üzere her yıl gereken yer
lerde mevcut önleme bölgelerine ilâveler yapıl

makta, bölgesi bulunmayan yerlerde yeni böl
geler kurulmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, önleme bölgeleri 
tesis etme işi her şeyden önce kaynakla ve büt
çe ile ilgilidir. Bütçelerce önleme bölgeleri için 
talebettiğimiz ödenek karşılandıkça daha çok 
önleme bölgesi >kur,ma olanağımız artacak ve bu 
konuda verimli hizmet etmemiz mümkün ola
caktır. 

3. —- İstanbul ilindeki gecekondu sorunu ile 
yakından ilgilenilmektedir. Beldenin Anadolu 
ve Rumeli yakasında toplamı 13 042 hektarı 
bulan sekiz önleme bölgesi kurulmuştur. Bölge
lerin tamamının imar plânlan ve parselasyonla
rı yapılmış, bütçe olanakları içerisinde altyapı
larının tamamlanması yıllık programlara bağ
lanmıştır. Bugüne kadar bu bölgelerde 11612 
ünitelik konut 'kapasitesi kullanılmış, 52135 
ünitelik konut kapasitesi ise kullanılamamıştır. 
Önümüzdeki yıllarda yatırım olanaklarımızın 
müsaadesi oranında bu üniteler konut progra
mın uygulanmasında kullanılacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ya
pılan genelgeler üzerine yurdun her yerinde ta
pu dairelerinde hisseli satışlar münasebeti ile 
ilgililer uyarılırken, İstanbul ve civarı belediye
leri de konu ile yakından ilgilenmekte, gerek 
arsaların ifrazında, gerek inşaat ruhsatiyeleri
nin verilmesinde gerekli hassasiyeti göstermek
tedirler. 

Diğer taraftan 'başkasının veya kamu arazi
si üzerinde kaçak inşaat yapılmaması için ge
rekli dikkat ve 'hassasiyet gösterilmekte olduğu 
gibi, iskân dışı olan bölgelerdeki izinsiz yapı 
sorununun günün •koşullarına uygun olarak çö
zümlenebilmesi için Bakanlığımızca gerekli 
mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Ezcümle 
ucuz ve kolay bir şekilde konut yapımına elve
rişli alanların düzenlenerek inşaata açılması, 
bu inşaatlarda fen ve sağlık koşullarının gerek
tirdiği en az ölçü ve niteliklerin aranması ile 
yetinilmesi ve söz ikonusu alanlarda g-erek ara
zi ifrazlarında gerek inşaat izni alınmasında 
bâzı kolaylıklar getirilmesi üzerinde durulmak
tadır. 

Hazırlıklarımız ilerlemektedir. Bu tasarıları
mızın 'kanunlaşmasıyle bu konudaki çalışmaları-
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ıııız da daha başarılı olacağımıza kani bulun
maktayız. 

(Saygılarımla arz ederini. 

İmar ve İskân Bakanı 
Turgut Toker 

12. — İçel 31 illet vekili Çetin Yılmaz'ın, ya
bancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ilk, orta 
ve lise öğretim çağında bulunan çocuklarına dair 
soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzu-
ner ile Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'
in yazılı cevapları. (7/1352) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Millî Eğitini ve Çalış
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

1. — Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçile
rinin ilk, orta ve lise öğrenim çağlarında ol
mak üzere kaç çocukları vardır ve bunlar hangi 
yabancı ülkelerdedir. 

2. — Hangi yabancı ülkede ilk, orta ve lise 
öğretim kesimlerinde işçi çocuklarını eğitmek 
ve öğretmek için ö-rgütlenilmiştirt 

3. •— Yabancı ülkelerde görevli kaç, Türk 
öğretmeni vardır ve bunlar kaç Türk işçi çocu
ğunu okutmaktadırlar? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Yurtdışı İşçi Sorunları 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1109-7/7310 

5 . 12 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31.10.1972 tarih ve 6698/49839-7/1352 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Çetin.Yılmaz'ın yazılı soru 
önergesini cevaplandırmak için Bakanlığımıza 
gönderdiğiniz yazı üzerine, ekte sunulan bilgi 
derlenmiş ve uygun görülmesi halinde aynen ve
ya gerekli eklemlerin yapılmasından sonra tara
fınıza sunulmak üzere Bakanlığımızın 7192 sayı 
ve 29 .11 .1972 tarihli yazısıylc Millî Eğitim 
Bakanlığına iletilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Rıza Üzuner 
Çalışma Bakanı 

Yurt dışındaki Türk işçi çocuklarının (0 -18 
yaş arası) ülkeler itibariyle dağılışı : 

Ülke 

F. Almanya 
Belçika 
Fransa 
Kolanda 
İsviçre 
Avusturya 
Avustralya 
İsveç 
İngiltere 
Danimarka 

Çocuk 
sayısı 

102 506 
1 000 
435 
750 

3 453 
2 000 
175 

1 185 
115 
750 

(Tahminî) 

(Tahminî) 

Toplam 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
601 

112 369 

7 . 12 . 1972 

Millet (Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Tarihsiz ve 6698/49839 sayılı yazıları. 

İçel Mi'lletvekijli Çetin Yılmaz'ın, yabanca 
ülkelerde çalışan Türk işçilerimin ilk,. orta v© 
lise öğretim çağında bulunan çocuklarına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi?erinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek: 
Millî Eğitim Bakanı 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, yabancı 
ülkelerde çalışan Türk işçilerinin ilk, orta ve 
lise öğretim çağmda bulunan çocuklarına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cievaıbımız. 

1. Dışişleri Bakanlığından alman bilgilere 
göre, yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerin! 
0 - 15 yaşlan arasındaki çocuiklannm sayısı 
100 000'in üzerinde bulunmaktadır. 
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Türk işçi çocuklarının ülkelere göre dağılışı 
şöyledir: 

Üülke 

Batı Almanya 
Belçika 
Avustralya 
İsveç 
İsviçre 
Fransa 
Avusturya 
Hollanda 
Danimarka 

(0.15 yaş) 

72 000 
65 ooo 
2 820 
2 000 
1 82Q 
1 670 
1 050 

840 
480 

çağında 

57 000 
4 700 
1 526 

— 
742 

1 120 
790 
500 

• — 

2. Yurt dışında çalışmakta bulunan işçile
rimizin çocukları için Hükümetimiz tarafından 
açılmış müstakil okul bulunmamaktadır. İşçile
rimizin çocukları mahallî okulllara devanı et
mektedirler. Bu okullarda, Türkiye'den gön
derilen öğretmenler tarafından çocuklarımıza 
belirli saatlerde Türkçe, sosyal bilgiler ve din 
bilgisi dersleri okutulmaktadır. 

Orta ve lisse çağındaki çocuklarımızın öğre
nimi için, yabancı ülkelerde! herhangi bir 
örgütümüz bulunmamaktadır. 

3. Çocuklarımızın Türkiye ile kültürel bağ
larının korunması, devam 'ettirilmesi maksa-
dıyle Türkçe kültür ve din dersi okutmak üze
re, 1969 yılında Batı Almanya'ya 25, Belçi
ka'ya 5 öğretmen gönderilmişti. Bu öğretmen
lerin görev süresi 31 . 7 . 1972'de sona ermiş, 

. yerlerine 1971 - 1972 öğretim yılında 111 öğret
menin gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu öğretmenlerden vize işlemleri 
tamamlanan 54'ü Batı Almanya'ya, 9'u Belçi
ka'ya gönderilmiştir. 

Gönderilme işlemlerine devam edilen 111 öğ
retmenin mümkün olduğu kadar çok öğrenciye. 
ders okutması için gayret sarf edilmektedir. 
Yaklaşık olarak 20 000 civarındaki çocuğumu
zun okutul abileceği hesaplanmış bulunmakta
dır. 

Prof. Dr. Sabahattin Öabek 
Millî Eğitim Bakanı 

13. — îçel Milletvekili Mazhar Artkan'ın, 
Sümerbank satış mağazalarında çalışan persone
lin çalışma durumuna dair soru önergesi ve Sa
nayi ve. Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/1354) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bir Sümerbank personelinden aldığım mek
tupta şöyle demektedir. 

«1. Sümerbank satış mağazalarında çalışan 
Emekli Sandığı mensubu kadrolu personel haf
tada 48 saat çalışır. 

2. Halbuki 39 saat çalıştırılması gerekir. 
3. Yılbaşı tatili, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Ma

yıs, 27 Mayıs ve 30 Ağustos - gibi bayram vo 
tatil günlerinde de fiilen çalışırız. 

4. Kurban (bayramında 4 gün tatil yerine 
3 gün tatil yaparız. 

5. Cumartesi öğleden sonra da çalıştırılı
rız . 

Netice : Bu mesailerimiz 2 yıldan beri hiç 
ödenmemiştir. Halbuki bize benzer teşekkül
ler bu haklan almaktadır» 'diyor. 

Durumun neden ibaret olduğunun ve söy
lenenler doğru ise fazla mesailerin maddî yön
den değerlendirilmemesinin dayandığı kanunî 
gerekçenin yazılı olarak Sayın Sanayii Balka
nından sorulmasına delâletlerinizi saygıyle ar2İ 
Ve rica ederim. 

18 . 10 . 1972 
İçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 

T. C. 
Sanayi ve Tekniloji Bakanlığı 2 . 1 . 1973 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 3/1 

Eki : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 gün Kanunlar Müdür
lüğü 6704/49934-7/1354 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm Sümer
bank satış mağazalarında çalışan personelin 
çalışma şartlarına ve halklarına ilişkin önergesi 
hakkındaki bilgiler ve görüşümüz ilişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi! ve Teknoloji Bakanı 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm Sümer
bank satış mağazalarında çalışan personelin 
çalışma şartlarına ve halklarına ilişkin, yazılı 
soru önergesi hakkında not : 
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1. Sümerban>k satış mağazaları ticarî iş ya
pan ve tekstil sanayiinde fiyat ijstitkrarmı iko-
rumak, halkın giyim ihtiyacını daha ucuza sağ
lamak amacı ile halkın ısatınaJlma zamıanlanna 
-göre açık kalan, diğer kamu kuruluşlarının hiz
metine benzemeyen hizmet ifa eden yerler ha
lindedir. Bu nedenle diğer kamu kuruluşları
nın mesai saatlerime uymayan bir çalışma yap
mak zorunda olduklarından personeli haftada 
48 saat çalıştırılmaktadır. 

2. Devlet memurları gibi 30 saat çalıştırıl
ması halinde, hem halkın ihtiyacını uygun za
manda Ikarşılıyatmaması, hem de bunun sonu-

. cu olaralk satışın azalması nedeniyle Süımer-
bankın çok büyük zararlara girmesi! gibi so
runlar ortaya çıkacağından 48 saat çalışma yap
mak zorunluluğu bulunmaiktadır. 

3. Genel tatil günlerinde de, yukarda be
lirtilen sebeplerle çalışma yapımaık zorunluluğu 
bulunmaiktadır. 

4. Belirtilen fazla çalışmaların karşılığı 
ollarak ücret ödenmesi gerekmektedir. Fazla 
mesai ücretlerinin ödenmesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununun 22 nci maddesinin III No. ,1u fıkrası 
ile Baikanlar Kurulundan geçecek bir yönetme
liğe bağlanmıştır. Anılan yönetmeliğin çıkarıl
ması çalışmaları sona ermektedir. Yönetmelik 
çıktığı zaman anılan personelin fazıla çalışma 
ücretleri ödenecdktir. 

İlgili personelin fazla çalışmasını yasaikla-
yan kanunî bir hüküm bulunmadığı, halikın ve 
Sümerbankm menfaati fazla çalışımayı zorunlu 
'kıldığı için uygulamada bir değiJşifalik yapıla-
mamaiktadır. 

14. — Uşak. Milletvekili Âdil Turan'tn, Tür
kiye'de avcılığın beş sene yasaklanmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Uya s Karaöz'ün yazdı cevabı 
(7/1355) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin, Tarım Bakanı 
tarafından yazılı lolarak cevaplandırılmasını 
Saygıyla öneririm. 

Uşak Miletvekili 
Âdil Turan 

Bilhassa işçilerimizin yurt dışından getirdi
ği çeşitli av sil ahlarından sonra, Türkiye'de av 
hayvanlarının sayısı ve türü yok denecek kadar 

azalmıştır. 10 yıl önceki hayvan türünün bu
gün nesli tükenmiş gibidir. Ülkemizde avcılık 
özgürlüğü bir kaç yıl daha devam (»derse, gü
ze] ve faydalı hiç bir hayvan kalmayacak; on
ları ancak hayvanat bahçelerinde görmek müm
kün olacaktır. Bu nedenlerle bütün Türkiye'de 
zararlı hayvanlar dışında her çeşit avcılığın, 3-5 
yıl süre ile yasaklanmasının zorunlu olduğu ka
nısındayım. 

Soru : 
Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır? 

Varsa alınacak tedbirler nelerdir ve uygulama
ya ne zaman geçilecektir? Türkiye'mizde nesli 
tükenen veya tükenmek üzere bulunan hayvan
ların üretilmesi için ne gibi tedbir düşünül
mektedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Mikl. 
Sayı : 830 4 . 11 . 1972 

Konu : Uşak Milletvekili Sn. Adil 
Turan'in Önergesi ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 
6712/49980 sayılı yazı. 7/1355 

Türkiye'de avcılığın beş sene yasaklanması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Uşak Mil
letvekili Sayın Âdil Turan'in Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi, 1.11 . 1972 tarih 
ve 822 sayılı yazımızla kapsamı itibariyle doğ
rudan ilgili bulunan Orman Bakanlığına inti
kal ettirilmiştir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımla. 

Uy as Kara öz 
Tarım Bakanı 

T. O. 
Orman Bakanlığı 

Sayı : 01.3255 24 . 11 . 1972 
Konu : Âdil Turan'm yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 tarih, Kanunlar Müdür
lüğü 6712 - 49980 - 7 - 1355 sayılı yazınız: 

Tarım Bakanlığına yöneltilen ve ilgisi yö
nünden Tarım Bakanlığınca Bakanlığımıza 
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gönderilen, Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan' 
in, Türkiye'de avcılığın beş sene yasaklanma
sının düşünülüp düşünülmediği ve bu konudaki 
çalışmalara dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabi muhtıra, iki nüsha olarak ilişikte su
nulmuştu ı\ 

Bilgilerinize arz öderim. 

Prof. Dr. Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 

Türkiye'de avcılığın beş sene yasaklanma
sının düşünülüp düşünülmediği ve av hayvanla
rının korunması konusunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair Uşak Milletvekili Sayın Adil 
Turan'm 31 . 10 . 1972 tarihli yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabi muhtıra 

1. Kara avcılığına ilişkin işler 5 5 . 1937 
tarih ve 3167 sayılı Kanunla yürütülmektedir. 
Bu kanunun 16 ncı maddesi avcılık işlerine bak
makla Orman idarelerini görevlendirmiştir. 1937 
yılından beri avcılıkla ilgili çalışmalar Orman 
Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Orman 
Genel Müdürlüğünün Tarım Bakanlığına bağlı 
kaldığı 1970 yılma kadar avcılık işleriyle Tarım 
Bakanlığı ilgilenmiş, Orman Bakanlığının ku
rulması ile bu görevler Orman Bakanlığına geç
iriştir. 3167 sayılı Kanunun verdiği göreve pa-
relel olarak 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununda da avcılık işlerini tedvir
le görevli bir şubenin kurulmasına dair bir hü
küm mevcuttur ve bu hükme uygun olarak Ge
nel Müdürlükte bir şube halen avcılık işlerini 
tedvir etmektedir. Ayrıca 1595 sayılı Orman 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun da avcılık işlerini görev olarak bakanlığa 
vermiştir. 

Bundan başka 3167 sayılı Kanunun âmir hü
kümlerine göre avcılık işlerinin tedviri için mer
kezde Orman Bakanı Başkanlığında Orman, Ta
rım, A'eteriner İşleri Genel Müdürlükleri temsil
cileri ile Bakanın tensip edeceği avcılık kulübün
den iki temsilcinin katıldığı bir Merkez Av Ko
misyonu teşekkül eder. İl ve ilçelerde de buna 
paralel olarak vali ve kaymakamın başkanlığın
da il ve ilçe av komisyonları teşekkül eder. 

Kara Avcılığı Kanununun uygulanması, av 
kaynaklarının korunması amacıyle il ve ilce av 
komisyonları mahalleri için, Merkez Av Komis- | 
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yomında bütün yurda şâmil kararlar alır ve bu 
kararlar çeşitli vasıtalarla avcılara ve ilgililere 
duyurulur. 

Ancak hemen şunu itiraf etmek gerekir ki, 
1937 yılında yürürlüğe girmiş olan 3167 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu, av hayvanlarının korun
ması üretilmesi konusunda yeterli hükümleri ha
vi olmadığı gibi bu konudaki müeyyideleri de 
günümüz şartlarında çok yetersiz kalmaktadır. 

Bu husus çok evvelden idrak edilmiş, 1952 
yılında bir Kara Avcılığı kanun tasarısı hazır
lanmış, ancak 1965 yılma kadar defalarca kadük 
olmuştur. 

Aynı tasarı 1966 yılında 1 nei Türkiye Kara 
Avcılığı Istişari Kongresinde ele alınarak günün 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. Bu tasarı 
üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak T. B. M. M, 
ve Hükümet tasarısı olarak sunulmuştur. Ancak 
bugüne kadar kanunlaşma şansı bulamamıştır. 
Geçen yasama yılında Geçici Karma Komisyo
nunda görüşülerek gerekli düzeltmeler yapılmış, 
ancak Genel Kurulda görüşülüp kanunlaşma im
kânı bulamamıştır. 

Av kaynaklarımızın korunması üretilmesi ve 
en iyi şekilde işletilmesi, avcıların iyi bir şekil
de organize edilmesini öngören, av turizmini dü
zenleyen ve av kaynaklarının korunması konu
sunda etkili olacak müeyyideler getiren, reform 
niteliğini taşıyan bu tasarının öncelik ve ivedi
likle ele alınması ve kanunlaşması en etkili ve 
geçerli tedbir olacaktır. 

Yeterli mevzuat ve buna ilişkin etkili müey
yideler bulunmadan avcılığın üç veya beş sene 
yasaklanmasının herhangi bir fayda sağlayacağı 
kanaatinde değiliz. 

2. Yurdumuzda av hayvanlarının azalma-
smdaki âmiller arasında av tüfeklerinin sayısının 
hızla artması basta gelmektedir. Yurt dışından 
işçilerimizin getirdiği av tüfeklerinden başka 
yurt içinde de çok sayıda silâh imal edilmekte
dir. Av tüfeklerinin alımı, satımı ve kullanıl
ması halen 2637 sayılı Kanun hükümlerine tabi
dir. Bu kanun da artık günümüz şartlarına uy
gun düşmemektedir. Kara Avcılığı Kanununun 
yenilenmesi yani sıra av tüfeklerinin imâli, alı
mı, satımı ve taşınmasını düzenleyen yeni bir ka
nun tasarısının hazırlanarak kanunlaşmasını te
minde zaruret vardır. 
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3. Nesli tükenmekte olan av hayvanlarının 
üretilmesi konusunda Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğünün teknik yöndeki çalışma
ları 1959 yılından bu yana devam etmektedir. 

Bu çalışmaların esasını nesli tehlikeye düş
müş av hayvanlarını tabiî veya simi yollarla ka
palı üretme yerlerinde veya kendi yaşama mu
hitlerinde üretmek, devamlılıklarını sağlamak 
ve korumak teşkil etmektedir. 

Bu amaçla 1959 - 19G3 yılları arasında 3 yer
de geyik ve karaca için üç kapalı av üretme sa
hası tesis edilmiştir. 

Plânlı devreye girdikten sonra av kaynakla
rının, dolayısıyle av turizminin geliştirilmesi 
Beş Yıllık plânlarda yer almış ve av üretme ça
lışmaları yıllık programlara alınarak hızlandırıl
mıştır. 

1966 yılından bugüne kadar : 

Geyik, alageyik için 2 kapalı av üretme yeri 
daha tesis edilerek sayıları 5'e ulaşmıştır. 

Sülün ve turaç için 3 üretme istasyonu tesis 
edilmiştir. 

Nesli azalmakta olan av hayvanlarını kendi 
tabiî yaşama muhitinde üretmek amacı ile 21 
yerde av hayvanları koruma ve üretme sahası 
(rezerv) tefrik ve tesis edilmiştir. 

Bu çalışmalardan müspet sonuçlar alınmış, 
birçok av hayvanlarının bu rezervler de nesille
rini idame ettirmeleri sağlanmıştır. 

Bu çalışmalar için 1958 - 1962 devresinde 
180 bin, 1903 - 1967 devresinde 516 bin, 1968 -
1971 devresinde ise 893 bin lira sarf edilmiştir. 
1972 yılında bu çalışmalar için ayrılan ödenek 
325 bin TL. dir. 

14 . 11 . 1972 
Orman Genel Müdürü 

Ömer Özen 

15. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
M ar aş Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman içi 
köylerde yaşayan yurttaşların köylü pazar satış 
hakkının yükseltilmesine dair soru öner ged ve 
Orman Bakanı Selâhattin İnaVtn yazılı cevabı 
(7/1357) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyle rica ederim. 

25 . 10 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 

Soru : 
Maraş Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman 

içi köylerde yaşayan yurttaşlar, köylü pazar sa
tış hakkının % 50 gibi cüz'i bir oranda uygu
lanmasından yakınmakta ve bunun bir miktar 
yükseltilmesini istemektedirler. 

Bu konuya Sayın Bakanla da birkaç kez gö
rüşmüştük. 

Şimdi Andırın, Göksün ve Merkez ilçe orman 
köyleri bu % 50 haktanda gereği gibi faydalan
madıklarını jandarma marifetiyle odunlarını an
cak belli bir yere götürüp satmak zorunluğunda 
bırakıldıklarını ifade etmekte ve çok şikâyetçi 
olmaktadırlar. Hattâ bu yüzden darılan Andı
rın halkı ilçelerini Maraştan ayırıp Adana'ya 
bağlama teşebbüsüne bile girişmişlerdir. 

Mutemetlik belgesinin genellikle varlıklı ki
şilere verildiği ve bir yerde orman ağalarının or
taya çıktığı ve köylüleri sömürdüğü ileri sürül
mektedir. 

Orman içi köylüyü kalkındırma, politikasına 
ve Orman Kanununa aykırı olan bu tutumun ve 
icraatın önlenmesi için ne düşünülmektedir, köy
lülerin bu şikâyetleri mahallinde incelenecek 
midir ? 

T. O. 
Orman Bakanlığı 30 . 11 . 1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 01. 3227 

Konu : İbrahim Öztürk'ün yazı
lı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 6731-50117 7/1357 sayılı yazınız : 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman içi 
köylerde, yaşayan yurttaşların köylü pazar satış 
hakkının yükseltilmesine dair yazılı soru öner-
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gesi ile ilgili cevabi muhtıra, iki nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk'ün, 
orman içi köylüsü tarafından üretilen odundan 
verilen pazar satışı nispetinin artırılmasına dair 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

6831 sayılı Orman Kanununun 34 neü mad
desi «Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan 
köy ve kasaba halkının kesip satış istif yerine 
taşıdığı yakacak odunu, idarece tayin olunacak 
müddet içinde istedikleri takdirde istihkak sa
hiplerinin pazar ihtiyacına yüzde yüze kadarı
nın tahsis edilebileceğini» âmirdir. 

Bu maddenin tatbikatından; fakir olan or
man köylüsünün geçimine yardımcı olmak ve 
hayat şartlarında bir ferahlık yaratmak gaye
siyle tedvin edilen hükümden hak sahibi köylü
lerin âzami şekilde faydalanması üzerinde titiz-
1 iki o du rulmakt adı r. 

Ancak; bilhassa kışları çok şiddetli geçen ve 
ekseriyetini fakir halkın teşkil ettiği bölgelerde 
zarurî ihtiyaç maddelerinden olan yakacak odu
nun, bölgede bir mahrukat buhranına ve fiyat 
spekülâsyonuna meydan verilmeden temin im
kânlarını yaratmak, resmî daire ve müesseseler 
ile askerî birliklerin yakacak ihtiyaçlarının doğ
rudan işletmelerden karşılanabilmesini temin 
etmek için, üretilen odunun muayyen bir mik
tarı ayrıldıktan sonra bakiyesi pazar satışı ih
tiyacı için istihsâl ve nakliyat işinde çalışan 
köylülerimize tahsis edilmektedir. 

Bu miktarların tespit ve ayarlanması, ma
hallî ihtiyaçlar gözönünde bulundurulmak sure
tiyle başmüdür] üklerce yapılmaktadır. Maraş 
Başmüdürlüğünün bu mıntıkadaki tespitlerine. 
göre verilen köylü pazar satışı odun nispetinin 
% 50'nin üstüne çıkarılması bugün için mümkün 
görülemediği anlaşılmıştır. 

Böylece, üretici köylüye tanınan imkânlar 
yanında fakir olan tüketici halkın da yakacak 
ihtiyacının en ucuz ve en emin şekilde karşılan
masına çalışılmaktadır. 

Odunun tahsis edildiği merkezlere şevki için 
mahallî mülki âmirler ile birlikte alman tedbir
ler, tüketici merkezlerin yakacak ihtiyacını den

geli bir şekilde karşılamaya matuf bulunmakta
dır. 

Mahallî halk, resmî daire ve askerî birlikler 
ihtiyaçları için işletme depolarından tahsis edi
len ve mutemetler tarafından nakledilen odun
ların köylü pazar satışı odunlariyle bir ilgisi bu
lunmamaktadır. 

15 . 11 . 1972 
Ömer Özen 

Orman Genel Müdürü 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Elbistan - Afşin demiryolunun yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı ceva
bı (7/1358) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

25 . 10 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
Soru : 
Maraş iline bağlı Elbistan ve Afşin bölgesin

de tespit edilen geniş kömür rezervlerini işletil
mesi ve burada bir termik sanralin kurulması 
2 nci ve 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma plânlarına 
alınmış bulunmaktadır. 

Ulusal ekonomi ve sanayi üzerinde büyük et
ki yapacak olan Elbistan - Afşin kömürünün İs
kenderun'da kurulmakta olan Demir - Çelik sa
nayi bölgesine taşınması gerekçesiyle Elbistan -
Afşin'e bir demiryolu inşası konusu şimdiden dü

şünülmekte ve etüt edilmekte midir ? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 25 . 11 . 1972 
Karayolu Ulaştırma 

Dairesi Bşk. 
6117-20/3787-14913 

Konu : Elbistan - Afşin'e de
miryolu yapımı. 
İbrahim Öztürk (Maraş) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 6732/50116-7/1358 sayılı yazınız. 
Elbistan - Afşin Entegre Projesinin bir bö

lümü olarak üretilecek 1 nci 2 X 106 ton/yıl 
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zili soru öııerg'esi ile ilgili cevabî muhtıra, iki 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

yakıtın tüketim merkezlerine taşınması için 
gerekli ulaşım sistemi için demiryolu, karayolu 
ve boru hattı sistemlerinden en uygununun se
cimi için çalışmalara başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Pufla Danışman 

17. — M ar aş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş il merkezinde açılması kararlaştırılan or
man muhafaza okuluna dair yazılı soru önergesi 
ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın yazılı cevabı. 
(7/1359) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik sorumun Sayın Orman Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyle rica ederim. 

25 . 10 . 1972 
Maraş Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
Soru ; 

Maraş il merkezinde inşa edilen ve Kalkınma 
Plânı gereğince Orman Muhafaza Okulu olarak 
açılması kararlaştırılan tesislerde bugüne kadar 
adı geçen okul açılmamış ve maksat dışı kulla
nıldığı görülmüştür. Yüz binlerce liraya malo-
lan bu binalarda 1972 - 1973 döneminde Orman 
Muhafaza Okulu olarak açılacağı kesinleşmiş
ken, şimdi bundan vazgeçildiği öğrenilmiştir. 

Geri kalmış iller arasında yeralan ve birçok 
Devlet hizmetlerinden yoksun kalan Maraş, ilini 
böyle bir kuruluştan yoksun bırakmanın gerçek 
ve bilimsel sebepleri nedir ? 

T. O. 
Orman Bakanlığı 24 . 11 . 1972 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı ': 01. 3228 

Konu : İbrahim Öztiirk'ün yazı
lı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 tarih, Kanunlar Müdür
lüğü 6733-50115/7-1359 sayılı yazınız : 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş il merkezinde inşa edilen binaya dair ya-

Prof. Dr. Selâhattin İnal 
Orman Bakanı 

Maraş Milletvekili Sayın İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ili merkezinde inşa edilen binanın kulla

nılış maksadına dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabî muhtıra 

Orman Genel Müdürlüğü eğitim hizmetleri 
için 1970 yılında Maraş ili merkezinde inşa edi
len bina; bütçe imkânları, eğitim faaliyetle
rinin organizasyonu ve gerekli ders araç ve ge
reçlerin temini zamanı handikapları karşısında, 
kısmen Başmüdürlük hizmetlerine kısmen de 657 
sayılı Kanunun ve bu Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ile ilgili 1327 sayılı Devlet Me
murları Kanununun «Devlet memurlarının ye
tiştirilmesi» başlığını taşıyan VII' nci kısmı 
214, 215, 216 ncı maddelerinin gereği için eği
tim merkezi olarak eğitim faaliyetlerine tahsis 
edilmiştir. 

1972 yılı programı İcra Plânı tedbir madde
lerine paralel olarak teşkilâtımızda uygulanması 
gerekli görülen reorganizasyon, azamî tasarru
fa riayet, Başkanlık Makamının bu konudaki 
genelgeleri esasları gözönünde tutularak, Orman 
okulları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin 
durumlarında bir düzenlemeye gidilmesi zorun
luluğu hâsıl olmuştur. Bu moyanda : 

Maraş, Elâzığ, Mersin ve Adana Orman Baş
müdürlükleri mıntıkalarının içine alan bölgede
ki ormancılık faaliyetlerinin, Kalkınma Plânın
da da yer alan hizmet içi eğitimin amaç ve ilke
lerine uygun olarak bölgenin ekonomik ve sos
yal kalkınmasını doğrudan doğruya etkileyecek 
şekilde bilinçli hizmet ve mal üretimine dönük 
olmasını sağlamak maksadı ile, adı geçen Baş
müdürlüklerde muhtelif kademelerde çalışan 225 
teknik personelle 2 350 genel idare hizmetlisi 
personelin bilgi, beceri ve davranışlarını zama
nın teknolojik ve ekonomik şartlarına paralel 
bir şekilde geliştirmek için toplu eğitimlerinin 
temini zorunluluğu neticesi, Maraş ili merkezin
deki binanın ihtiyacı karşılayacak kısmının eği
tim faaliyetlerine tahsisi ve modern ders araç 
ve gereçleri ile teçhiz edilerek bütün bölgeye şâ-
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mil olacak şekilde organizasyonunun en kısa za
manda tamamlanması programa alınmıştır. 

14 . 11 . 1972 
Orman Genel Müdürü 

Ömer Özen 

18. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlıınun, orman ürünlerinin tahsisi hakkında 
soru önergesi 've Orman Bakanı Selâhattin tnal'ın 
yazılı cevabı (7/1360) 

24 . 10 . 1972 

ıSaym Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki konuların Orman Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Çalıkoğlu 
Çanakkale Milletvekili 

1. Çanakkale Orman Başmüdürlüğüne bağ
lı Ayvacık İşletme Müdürlüğünce 1970 - 1971 -
1972 yıllarında orman ürünlerinden kimlere ne 
miktar ve biriımi kaça mahrukat ve kereste tah
sis edildiğinin bildirilmesini; 

2. Bu işletme 'müdürlüğünce 1970 - 1971 -
1972 yıllarında ayrı ayrı yıllara göre kimle
rin mahrukat belgesi bulunduğumun ismen bil
dirilmesi ; 

o. Mahrukat belgesi olup da Ayvacık Or
man İşletmesinden mahrukat alamayanların 
isimlerini ve verilmeme nedenlerinin açıklan
masını ; 

4. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce 
Çanakkale dışında oturan kimselere orman ürün
lerinden tahsis edilip edilmediğinin, edilmiş ise 
kime ve ne miktardan ve birim fiyatının bildi
rilmesini rica ederim. 

(Saygılarımla. 

Not : Bu tezkereye ilişik dosya müfredatı, ke
safeti sebebiyle Tutanak Dergisinde yayımlana-
madığından, aslı dosyasına Jtomnuş olup, bir su
reti de soru sahibine verilmiştir. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 5 . 1 . 1973 
Sayı : 01. 3229 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1972 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 6734/50118 7/1360 sayılı yazınız : 

Çanakkale Milletvekili Sayın Mustafa Ça-
lışoğlu'nun, «orman ürünlerinin tahsisi hakkın
daki» yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî muh
tıra 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Selâhattin İnal 
Orman Balkanı 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Bıddanlı'-
nın, Türkiye'de bir is-por akademisi "kurulmasına 
dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Adnan Karakiiçük'ün yazılı cevabı (7/1362) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından yazılı olarak eeva/plan-
dırılmasmı teminen gerekli Bakanlığa havalesi
ni saygıyle rica ederim. 

25 . 10 . 1972 
Ahmet Buklanlı 

Muğla Milletvekili 

1. Uzun bir zamandır sporumuza arız olan 
bir hastalığın tesiri ile olacak, futboldan güre
şe kadar bütün spor (branşlarında bir gerileöne-
nin veya bir çöküşün mevcut olduğunu müşa-
hade ediyor musunuz? 

2. Bütün matbuat ve efkârı umumiye gibi 
ıSaym Bakanluk da bir çöküşün ve geri gidişin 
mevcudiyetine inanıyorsa, bunun durdurulması 
için alınmış bir tedbir veya hazırlık var mı
dır? 

3. Bilhassa beynelmilel müsaflbakairda 
«Olimpiyatlar dahil» IMillî takımlarımızın «Gü
reş, futbol, atletizm, boks, basketbol ve diğer
leri» Uiganda, Biafra, Nijerya, Tunus ve Ceza-
ir gibi Afrika devletlıeri karşısında ve hattâ 
300 000 nüfuslu Lükseniburg Devleti karşısında 
hile seri mağlûbiyetler alması, Bakanlığınıza 
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bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü mesul
leri ile, Federasyon başkanlarında en ufak bir 
reaksiyon yaratmadığı görülmektedir. Türk 
•millî haysiyeti ile bu kadar pervasızca oyna-
yalbilen bu zevatın istifa müessesesini bilmedik
leri anlaşılmaktadır. O sebepten, zatıâlinizin 
de mevzuatımızda bir azil müessesesi bulundu
ğunu hatırlaması icabetmez mi ? 

4. a) Türkiyemiz de yayılmış ve sevilmiş, 
spor branşlarından olan «Basketbol, Futbol, 
Güreş ve Boks millî takımlarımız» ııı 1966 dan 
bugüne kadar hangi milletlerle kaç kere millî 
temas yaptıkları ve bu temasların neticeleri ile 
bu müsabakalara iştirak eden takımların adet
leri nedir? 

b) Bu takımlara; Kafile Başkanı, masör, 
teknik direktör, anıtranör, kondisyon hocası, 
muhasip, idareci ve sair unvanlarla kimler, kaç 
kere refakat etmişlerdir? Ve bu müsabaka gi
diş ve dönüşlerinde yapılan masraflar hazineye 
kaça mal olmuştur ? 

o. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
ıgörevM zevat içinde asıl mesleği spor olmayan 
kaç kişi vardır ve hangi yerleri işgal etmekte
dirler? 

•6. Sporu bir endüstri haline getiren millet
lerin yanında, bugünkü Bakanlık kadroları ve 
anlayışı ile her hangi bir sahada, kalkınma ya
pılabileceğine inanıyor musunuz? 

7. Türkiye'de bir Spor Akademisi kurul
masına lüzum var mıdır? Varsa Bakanlığın bu 
ıhususdaki hazırlıkları nelerdir? 

1 . 2 . 1973 O : 1 

Sayın Ahmelt Buldanlı 
Muğla Milletvekili 
Türkiye'de acilen çözüm bekleyen bir so

ran olan spor konuusnda vâki sorularınızın 
cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bugünkü ortamda spor iki kişinin veya 
iki takımın karşılaşmasından öteye gitmiş ül
kelerin sosyal, kültürel yapılarını ve ekonomi
lerini ve hattâ politikalarını düzenleyici', etkile
yici faktör olmuştur. 

Sporda ileri giden ülkeler bunu değerlendi
rerek spora daha fazla önem vermişler ve ger
çekten ileri atılımlar yapmışlardır. Türkiye'de 
çalışmalar mevcut olanaklarla eskisi gibi yavaş 
adımlarla giderilmeye çalışıldığı için, hız alan 
ülkelerle kıyaslandığı zaman bu, gerileme gibi 
'görülmektedir. 

Özeıtle Türkiye'de spora ne vermişsek ve ne 
verebiliyorsak bugün onun karşılığı .almanakta
dır. 

2. Yukarda mâruz sebeplerle sporda daha 
dinam'ik atılımlar yapılmamasını sporumuzda 
çöküş olarak nitelemek ağır bir tanım olacak
tır. Bakanlığımız işte ıbu çeşitli imkânsızlıkla
ra, proibleanlere, dar bir boğazda olmasına rağ
men olumlu bir hal şekli bulmak için çaba sar-
fatmek'tedir. 

Maddî imkânsızlıklara rağmen tesis yapımı 
plâna bağlanmış ve gençliği eğitmek ve bilim
sel yola sevkeddbilmek için programlar hazır
lanmıştır. 

Münih oyunlarının televizyondan naklen ya
yını dolayısıyle spor kamuoyu, sporumuzun se
viyesini belirgin bir şekilde tespit etmek im
kânı bulmuştur. Bu, çöküş ve geri ıgidiş değil, 
tabiî bir geri kalış, ge'lişememiişlik belirtisidir. 

3. Bugün sporumuza sağlanan bu ölçü ve 
seviyedeki olanaklarla başarıya ulaşılamaya
cağını Bakanlığım ve bağlı teşkilâtlarım bil
mektedir. 

iSpordaki .başarısızlıkları millî haysiyete bağ
lı oiarak, galibiyeti «Millî .Zafer» mağlulbiyeti 
«Millî Felâket» diye niteleme çak eski devir
lerde kalmıştır. 

Mevcut yoksulluk içinde azil müessesesinin 
sporumuzda başarı ,yerine anarşi ve dağınıklık 
.gotirdiği çeşitli denemelerle ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Bu statü içinde fahri olarak hiz
metlerim gördürülmesinde esasen müşkülât çe-

T. e. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 27 . 12 . 1972 
Sayı : 15 - G/522 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 31 . 10 . 1972 
gün ve 6737/50164 - 7/1362 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
soru önergesinin cevapları ilişiktedir. 

Arz edeıim. 

Adnan Karakucak 
Gençlik ve Spor Bakam 
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kdlmektedir. Bu itibarla sporumuzu sık sık de
ğiştirilen şahıslar değil köklü tedbirler ve is
tikrarlı çalışmaların başarıya götüreceği inan
cındayım. 

4. 1966'dan bugüne kadar mevcut koşul
lar altında genellikle başarısız sonuçlar alın
mıştır. Önemli olan husus, takımlarımızın al
dıkları derecelerin sıosyal ve ekonomik durumu
muzla yakından ilişkili olduğudur. Bu bakım
dan zaman zaman yüzümüzü güldürecek sonuç
lar alınmaktadır. ,Ama bu sonuçlar bilimsel açı
dan değerllendiriİdiğıi takdirde tesadüflere bağlı 
olduğu görülecektir. 

Sporda ileri olarak tanımladığımız ülkeler 
bu uğurda milyonları sarfederıek o seviyeye 
ulaşmaktadırlar. Uzağa igitmeye hacet yok; 
komşularımız Yunanistan ve Bulgaristan'ın te
sisler hariç sadece spor faaliyetleri için harca
dıkları miktar yılda 500 milyondan fazladır. 

Bu arada bâzı dallarda yapılan karşılaşma
ları zikretmekte fayda görüyorum. 

Örneğin futbolda 1968'den bu yana yapılan 
karşılaşmalarda 30 galibiyet 39 mağlubiyet 21-
(beraberlik alınmıştır. 

1972 yılında boks müsabakalarında; Avrupa 
Gençler Şampiyonasında 8 sıklette katılmmış 
dereceye girileımemiş, Münih Olimpiyatlarında 
iki boksörümüz çeyrek finale kadar gelmiş, 
Tunus'la yapılan ikili karşılaşmada 5/4 galip 
gelinmiş, Batı Almanya'yı Erzurum'da 10/0 
mağlup ederken Istanibul'da Romenlere 10/0 ye
nilmiş bulunuyoruz. Balkan Şampiyonasında ise 
Türkiye 5 altın 2 .gümüş 4 bronz madalya al
ma başarısını göstermişjtir. 

1968'den 1971 yılma kadar, basketbokla; A 
iMillî takımı 9 galibiyet 4 mağlubiyet, genç ta
kımımız 18 galibiyet 21 mağlubiyet almıştır. 

Güreşte ilmî ve plânlı çalışmaya girilmiştir. 
Bu dalda alman sonuçlar kötü görünüyorsa 

da, önceleri pek az ülkenin ilgilendiği güreşin 
bugünkü ilmî çalışma ile bütün dünyaya ya
yılmış olması kolay galibiyet almamıza engel 
teşkil etmektedir. ,Son Yaşar Doğu Güreş tur-
niuvası bizim için (bir ümit işaretidir. Nitekim 
en iyi 5'er güreşçisi ile gelen Ruslar 2, Bulgar
lar 1 birincilik alabilimişlerdir. 

Bütün diğer dallarda sonuçlar üzerinde ya
pılacak incelemelerde aynı sonuçların alındığı 
görülecektir. Özetle Türk sporu orta sıralarda 
seyretmektedir. 

1965 yılında çıkan 655 sayılı Kanunla % 4 
ve % 2 Belediye ve Özel İdare hisselerinden 
mahrum olan sporumuzun yetiştirici merkezleri 
bölgelerimiz faaliyet yapamaz duruma gelmiştir. 
Bugün bölgelere eğer merkezden yardım gi
derse müsaihaka yapmak mümkün olmaktadır. 

Büjtün bunlar hazineden alman para ve Spor 
Toto'dan elde edilen gelirlerle gerçekleştirilme
ye çalışılmaktadır. Bu miktar ise son yıllardaki 
artış şekliyle 25 - 30 milyondur. 

Yurt dışına giden kafilelerimiz uluslararası 
kurallara uygun olarak, kafile başkanı, antre
nör ve sporcular ıbelli sayıda teşkil edilmek su
retiyle gönderilmektedir. Esasen kafilelerin tes
piti ve nihai kadrosu Başbakanlıkta kurulan ko
misyonda kararlaştırılmakta ve Başbakanlığın 
onayından geçmektedir. 

5. Bilindiği gibi asıl mesleği spor olan ki
şiye, spor dilinde profesyonel denir. Memleketi
mizde futbol dışında profesyonellik bulunmadı
ğına göre, asıl mesleği futboldu olan kişilerin 
dışında, değil Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünde ülkemizde mesleği spor olan Mşi yoktur. 

iSpor tıpkı şiir, müzik, resim ve edebiyat v.s. 
örneği güzel sanatlardan herhangi biri gibi her 
'meslekten, her Mşinin bir tujtku olarak benim
sediği uğraşılardan biridir. Kısaca sporla uğ
raşmak, sporcu olmak herhangi bir mesleğin te
kelinde değildir ve lOİamaz. 

Bunun dışında spor öğreticileri ve eğiticile
ri, antrenör ve monitörler ülkemizde henüz spor 
akademülerinde değil, sporculuğu sona ermiş 
kişilerin kurs ve seminerlere katılmaları ile 
yetişmektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde Beden 
.Eğitimi Öğretmeni vasfını kazanmış olarak ha
len 2 genel müdür yardımcısı ve 3 şube mü
dürü bulunmaktadır. Diğer elemanların çoğu 
zamanında spor yapmış, spor sahalarından gel
miş kişilerdir. 

6. iSpor enstitülerini hiçjbir ülkede herhan
gi bir teşkilâtın kadroları yaratmamıştır. Spor 
kitleye mâl edilmedikçe ve ekonominin arz ve 
talep .kaidesi geçerli ve devamlı bir ortam bul
madıkça sporun endüstrileşmesinin gerçekleş
mesi mümkün değildir. 

İşte asıl çabamız, bilimsel sporun ülkemizde 
yaygınlığını sağlamak, kitleye mal etmektir. 
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Bütün kurullıuşlarm işbirliği olmadan sporun 
gelişimini yalnız bir Bakanlığın kadrolarından 
bekleyen zihniyet ve anlayış yıkılmadan bu 
yakınmalar devam edecektir. 

7. ıSpıor bir ilim dalıdır ve kitle hareketidir. 
Balkanlığımız kurulduktan sonra bu işin bu 

yönü üzerinde önemle durulmuş teknolojik ge
lişimde ileri ülkeler seviyesine çıkabilmek için 
akademi ve spor enstitülerinin kuruluş hazırlı
ğına girişilmiştir. 

İlk olarak Alman spor teşkilâtı ile işbirliği
ne gidilerek Anadolu Hisarında spor alkaJdemM 
•açılması kararlaştırılmıştır. Bu akademi inşaatı 
devam etmekte olup görev alacak elemanlar Al
manya'ya gönderilmiştir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda akademi sayısının artırılması öngörül
müştür. Şüpihesizki her Türk gibi bu akademile
rin biran ıönce faaliyete geçmesi hepimizin ar
zusu ve herşeyden önce başta gelen görevidir. 
Ancak bu maddî imkânlarla ve yeterli öğretici 
elemanlarla gerçekleşecektir. 

Bu arada, âcil ihtiyaçları karşılamak üzere 
mevcut üniversite ve yükseık okullarımızda ola
nakların nispetinde .eleman yetiştirilmesi için 
anlaşmaya varılmıştır. 

Bilgi edinilmesini saygıyle rica ederim. 
Adnan Karaküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 

20. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk 
hakkında soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
Mehmet îzmen'in yazılı cevabı. (7/1367) 

1 . 11 . 1972 

Millet 'M'öcl'isii Bıaskıanlığıına 
Aşağııdaikil hulusların Sayın Mil î (Savunma 

Bakamı tarafından yazılı olaıralk ceıvaplandı-
irılmjaJsıınıa delâletleriinizii saygiyle arz cdeırim. 

1 . 11 . 1,972 
ıTVtandliın Milletvekili 
Esat Kemal Aybar 

iGevaplMdırıknasa. istemien hususlar : 

1. Balen M,ardiln Mdll'etvekıillji bulunan Mar
din'in Derik ilçesinin Kasır Kjaneo (köyünden 
Sinan oğlu Abdurrahiiım Türk, fiilen askerlik 
hizlı^etiitm üfa etımemiş ve rapor alarak çürüğe 
ayrılmış bulunduğuna göre, masaiyeüü! hali ve 
durujmu îtitoairiyle hiçjbir rahatsızlığı görünme-

I yen bu kamsıeye rahatsız olduğuna dair kuman' 
rapor verdliığilnütrı ve bu raporda ımjev'cudiyerti 
kajbul edilen rahatsızlığın ne olduğunun, 

2. Kendisiinjin hilafı hakikat rapor alklığı 
ve para mukabilinde ta raporun verildiği, Di
yarbakır VII nci Kor Adlî Amirliğinle ihbar 
edilerek; hakkında askerlikten kurltulmak için 
haile yapmak »uçundan ıdolayı takibat yapıl
mış ve yeniden muayenesi ijçıih sılhhi kurula sevk 
edilmiş ve muayenesinin yaptırılmiaiması için 
Damştayea önce tehirli icra kararı V© sonra ye
niden sıhhi kurulla muayenesi (için verilen adlî 
karar Danıştayca iptal edilmiştir. Tehiri dıcra 
kararı ve sotaa ipltail Ikarao veıren Danjiştayın 
hangi! dairesidir. Bu kararlarda imzası olan 
üye ve başkanının adları tniedir. 

3. Yeniden sıhhi kurula muayieıuesl ettâ'ril-
üiuesıi için. verillen iadlî kararı Danıştay dptal ede-
ımjeyac eğilme ve bu hususta verilen kararın ta t -
bıifk kaibliyeti bulunmadığına göre karardan 
sonra bu suç hakkında nie gilbi btir %lem, yapık-
ıdığımın vıe halen hakikınıdaki tıakilbatıın oKe du
rumda bulunduğunun, 

4. "VII nci Kor. Adlî Amirliğince yeniden 
sıhhi kurula muayenie ettirillmjesi dç&n vcrdlen 
emrin tarihi ille ele geçtüğd Ve tehiri icra yollu
na baışvuduğu tarih ve »aradan geçen zamanın! 
iay ve sene itiibariylle ne olduğu ve ta (kaklar bir 
zaman (neden elle geçirilemjediğiniın, madde <m>a'd-
de cevaplanması. 

T. JC, 
IMjüllî (Savunma Bakanlığı 

Ankıara 
Kanun : 1006/1-72' 

Konu : Yazılı soru öniergesat 
Hlk. 

Millet MJecMsıi Başkanlığına 

llgii 6 . 11 . 197:2 gün ve 6767/6Ö32&7/1367 
sayılı yazı. 

jMiardih Milletvekili Esat Kemal Aybar ta
rafından Verilen «Halen aynı di Mîiffiotvielkiflüi 
Abdürrahim Türk'e» ait yazılı soru önergesi 
aşağudaiki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. 1937 ve 1940 (doğumlu olarak işlem gö
men Derilk İlçesi Kasır Konca köyünden tStinan 
oğlu Abdjumahüm Türk'ün künyesi 1937 doğum-
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luilajrın askerlik çağma gitamiesinden iki yıl son
ra nüfustan şulbeye verilmiş olup, şuibece yok
lama kaçağından öle geçirilmesi için takibata 
geçilmiştir. , 

1958 yılında ele geçirilen Abdurralhim Türk 
askerlüğine (karar alınjmak üzere Diyarbakır As
kerî Hastanesine sievk odilmiş sağlık kuru
lunca yapılan muayenesi sonunda arızalı sağ
lama ayrılmıştır. Arızalı sağlam raporuna iti
raz 'etmesi nedeni iile sevkedildiği Grülnane As
kerî Tııp Akademisinden ertesi yıla terk rapo
ru almış vte hastalığı devam ettiğindim, 1959, 
1960 ve 1196.1 yıllarımda yapılan yoklamalar
da Askerlik Mjeclisince ertesi yıla terk süre
leri birer yıl uzatılmıştır. Bu raporlarındaki 
hastalığı genel beden zafiyeti, anemi vıe g'öz 
bozukluğudur. 

Dönt yıl üstüste ertesi yıla terk «dilim/esi, 
Prs, Ikııb. Hüsieyin Güneİ başkanlığındaki Ta
bip Yzlb. Sorgujlen Tamer, Hükümet talbibi Tu
ran Dündar'dan kurulu Askerlik Mjeclisdncie 
dikkate alınmış vte, 5 nci yıl toplanan Askerlik 
Meclisince, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 87 
nci, 4/9509 ikarar sayılı 1 No.lu Ordu Beden Ka
biliyeti Talirnatnamtesindn 17 nci madde 2 nci 
fıikrası gereğince 28 Temmuz 1962 gün vıe 1 No. 
lu raporla gen/el beden zafiyeti ve sol gözde 
santrali nföf elyon ve ımilkst astigmatizımadan ötü
rü sürekli çürüğe ayrılmış ve bu rapor 2 nci 
Ordu Sağlık Başkanlığınca onanmıştır. Talimat-
namienin 17 nci maddesi 2 nei fıikrası birbiri1 

ardınca hastalıktan 4 yıl ertesi yıla terk ra
poru alanlar beşinci yüdalki muayenelerinde 
sakat hizmetlere dahi elverişlii görülknezlerse 
ertesi yıla terk edilmeyerek (Sürekli çürüğe 
ayrılırlar) şeklindedir. Ada geçenin beş rapo
runda da genel beden zafiyetini izan edecek kli
nik v,e radyolojik olarak belirli bir bastalılk tes-
püt edıillemelmdiştir. 

2. 1963 yılında, Derdik Askerlik Şubesinde 
yapılan özıel denetlemede Abdurrahim Türk' 
ün, rapor ıdurumu şüpheli görülmüş, 160-1 Türk 
Süâhjb Kuvvetleri. Sıhhi Muayeneleri. Taflima-
tının 22 nci maddesine dayanılaraJk hakem 
muayenesine tabi tutulmak üzere gönderildiği 
Gülhane Askerî Tıp Akademisine gitmemiş ha
kem ımuayenesine tabi tutulamayacağını ileri 

sürerek, hakkımda 'alınan, kararın iptali için 
Damşjtaya dava açmıştır. 

Davaya Danıştay Onuncu Dairede bakılmış, 
521 sayılı Danıştay Kanununun 75 nci madde
sinin (c) fıkrası gere-ğince merci tieeavüzündie 
bulunulduğundan ötürü 25 Eylül 1965 gün ve 
1965/3ı937-236 sayılı tevdi kararı verilmiştâır. 

jTevdi kararandan sonra Danıştaya yürüt-
mıenin durdurullnıası talelbiylie tekrar daya aç-
'îıııışsa da; aynı dairece gerek yürütmenin dur-
durufljması (2 Mart 1966 gün 1966/141) gerek
se esas yönden (22 . 4 . 1967 gün 1966/141, 
1967/1107) reddedilmiştir. 

jAjbdurrahim, Türk hakkındaki ihbar işlemi 
7 nci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığı
na intikal ettirilmiş yapılan soruşturma so
nunda; raporların usulüne uygun olarak dü
zenlendiği saptandığından sahtekârlık suçunu 
işlemediği, askerlikten kurtulmak ilçiin hile 
yapmak suçunun da 780 sayıîlı Af Kanunu kap
samına girmesi sebebiyle hakkında, 16 Mayıs 
1967 gün ve 1967/51d,69 sayılı «Kovuşturmaya 
yer odimadağı kararı» verilmiştir. 

3. Kavuşturmaya yer olmadığı k a r a n üze
rine 11111 sayılli Askerlik Kanunun 41 nci mad
desine göre işlem yapılarak adı geçen hakkın
daki uygulama durdurulmuştur. 

4. Abdurrahim Türk'ün, para karşılığında 
çürük raporu aldığı Diyarbakır - Sürt illeri Sı
kıyönetim, Komutanlığına yeniden ihbar edil-
imdş ve bu ihbarın 5 ıNisan 1972 tarihli yazı ile 
Bajkanlığa üetilim'esi üzerine 1111 sayıllı Asker
lik Kanununun 1815 sayojlu Kanunla değiştiri
len 41 nci maddesinin vermiş oöjduğu ydtkiye 
dayandarak, raporları ile Talikte Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Profesörler Kuırulunda 
kontrol muaynjesi yapılmak üzere sevk «dilme
si için Bakanlığımızın 26 Nisan 1972 tarihli ya
zısı İle ilgili makamlar uyarıknaştır. Çankaya 

AskefrlMSk Şubesi Başkanlığınca adı geçenin şu
beye müracaatını) temin için Çan/kaya Kjayma-
ıkamfliığı ve MiÜlet Mecüiisi Genel Sekreterliğine 
yazılan yazılar üzerine keyfiyet 1 Aralık 1972 
tarihinde Sayın Abdurrahim. Türk'e tebliğ ledi-
lebillmâştir. 

Arz ederim. 
Mehmet îzmen 

Millî Savunma Bakanı 
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21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT mensuplarına yan ödeme yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğme dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışman'm yazılı ce
vabi (7/1368) 

5 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Bugün dünyamızda en seri imkânlar ve vası
talarla haberleşmenin yapıldığı kamuoyunun 
günü gününe her türlü haberden istifade etme
sini sağlayan basın ve TRT den her vatandaşa 
kadar uzanan haberleşme işleri PTT nin feda
kâr mensupları yerine getirmektedir. Hayat 
şartları kontrolsuz fiyatların başdöndürücü yük
selişi karşısında Personel Kanunu etkisiz kalmış 
bunun takviyesi için de yan ödeme adı altında 
yeni bir tatbikata girişilmiştir. Yan ödeme adı 
altında ödenen iş riski ve temininde güçlük çe
kilen eleman riski zamı malesef PTT mensupla
rına verilmemiştir. Bu bakımdan : 

1. PTT mensuplarına yan ödeme yapılması 
düşünülmekte midir? 

2. Düşünülüyor ise kimlere ne miktar veri
lecektir? 

3. Yan ödeme ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 1.12 .1972 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No. : 21931 

Konu : Hilmi îşgüzar'm yazılı 
soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü 
6 .11.1972 gün ve 6776/50396-7/1368 sayılı 
yazıları : 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm PTT men
suplarına iş güçlüğü, iş riski ve eleman teminin
deki güçlük zammı ödemesi yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediği hakkındaki yazılı soru 
önergesi cevabıdır : 

1. PTT mensuplarına yan ödeme «İş riski, 
iş güçlüğü ve eleman teminindeki güçlük zam
mı» yapılması düşünülmektedir. 

2. Bu konuda PTT Genel Müdürlüğünün 
teklifi Devlet Personel Dairesi Başkanlığına in
tikal ettirilmiş olup, kimlere ne miktar ödeme 
yapılacağı halen görüşme safhasındadır. 

3. Yan ödeme, görüşmelerin tamamlanma
sını ve ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesini 
müteakip derhal yapılacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Rıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

..-<.... \>m< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 NCÎ B | R L E Ş ^ 

1 . 2 . 1 9 7 3 Perşembe 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
(SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12'. 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Currihuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; Ç. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. 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. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arka
sının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gazianfep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ıök madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlşrin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırana Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulmıası 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) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 .11.1972) 

16,00 

3. — Çorum. IjfmetyekiJI A^fiurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
îmer ve Yan Milletvekili 'Salih Yjldı^Pi, Millet 
Meclisi Jgtiizük teklifi ye 4##y&sa Kftü#f|-pnu 
raporu (WW) (S. Sayışı : 763) (Pağ#m$ ta
rihi : 2 9 . 1 1 . J972) 

X 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden işleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6369 sayılı Maden kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmiesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Beformu kanun t«klif]£?4 Y.e Ener
ji ve Tabiî kaynaklar ye Plân kpmisypniların-
dan şegilen' 8'er üyeden kurulu Ş3 numaralı Ge^ 
cici Komisyon raporu (1/6Ö5, 2/629, Mm> 
2/657) (!S. Sayısı : 773) (Dağıtma JariJû -: 
1 9 . 1 2 4 9 7 2 ) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Ktür-
şad?m ve Maraş Milletvekili İbrahim üzturk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de-
ğiştirilmıesinıe dair kanun teklifleri hakmda 
Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Oumihuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; G. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi : S. Sayısı : 192, %Wje l nel 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

X 6. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimıez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye-
'ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memoırları Yardımlaşma Kuru-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 

1 Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLAEINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi: 2/65; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi IS. 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) 

2. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı îş ve işçi Bul
una Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenımıe-
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 Plân 
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 
Ş. ncü ek) C. iSenatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . HO . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 .10 .1972 ve 1.12 .1972) 

2 — 
3. — 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 : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 .1972 ve 9 .12 .1972) 

4. —• 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu 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) 

5. — Gayrimienkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

«•»M—** 
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Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayı»ı : 7 7 3 © I n C İ © ^ j 
Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Gi
resun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi aynı kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu ka
nun teklifleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonla
rından seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Geçici Komisyon
c a geri alınan maddeler hakkında düzenlenen rapor (1/605, 

2/629, 2/640, 2 /657) 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/605, 2/651, 640, 629 

Karar No. : 3 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Madencilik Reformu kanun tasarısının Genel Kuruldaki görüşülmesi sırasında Komisyonu
muzca geri alman 13, 23, 62, 64 ve I I I ncü bölümü teşlkil eden maddeler; Genel Kurulda cereyan 
•eden gÖruşmıelerin ve verilen önergelerin ışığında, ancak evvelce başkanlığa ısunulan ve 773 S. 
Sayılı basmayazıda yer alan görlüşümüz mahfuz kaîmıak kaydıjyle, yeniden görüşülerek aşağıda
ki esaslair tespit olunmuştur. 

1. 13 ncü madde üzerinde, Genel Kurulda okunan Sayın Sezai Orkun't, Hayrettim Hanağası, 
Htfidai Oral, Hüseyin Baytürk ve Şihasi Özdenoğlu'na ait önergelere Komisyonumuz katılmamış 
olup ımlalddenin komisyona ialdesinden sonra Komisyon Başkanlığına verilen ve Sayın Nihat Akın 
ve Seiâhattin Kılıç'a ait önerge istikametinde madde yeniden tanzim olunmuştur. 

2. 23 ıncü madde üzerinde Genel Kurulda okunan ve Sayın Sezai Orkunt ve Hüseyin Bay-
tüükfön önergelerine katılmayan komisyonumuz, Komisyon Başkanlığına verilen ve 'Sayın Yavuz 
Acar'a adît önerge ise önerge istikametinde ımaddeyi yeniden kalefmfe almıştır. 

3. 62 ve 64 ncü maddeler üzerinde verilen ve Genel Kurulda okunmuş bulunan Sayın Hü
seyin Baytürk, Bezai Orkunt'un her iki maddeye ait önergelerine komisyonumuz katılmayarak, 
maddelerin evvelce sunulan sekiliyle kalmasına karar vermiştir. 

4. Hükümet tasarısında mevcut tiken Komisyonumuzca metinden çıkarılan 67 nci maddenin 
metne ithal edilmesine dair Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk tarafından verilen önergeye 
komisyonumuz katılmamıştır. 

• 
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5. Üçüncü bölümde yer alan ve evvelce Komisyonumuzca metinden çıkarılmış bulunan ek 

miadde 6, 6 ve 7'rakı yerine kailm olmak üzere Komisyon Başkanlığına sunudan ve Sayın Selâhat-
tin Kılıç'a ait önergeye uygun biçimde ve evvelice ka'bul olunan madde numaraları teselsül ettiri
lerek ek onıaJdde 3 ve dk madde 4 olarak yeni ımıetihler tedvin edilmiştir. 

Yine bu bölümün Hükjümıet tasarısında yer alan, ek ımiadde 1, 2, 5, 6 ve 7 nci ımiaddeler üzerinde 
verilen ve Sayın Hüseyin Baytürk'e ait önergeler ile geçici 2 nci ımadde dizerinde bir adet ve 
yeni ek maddeiler ekienmeısine dair dört adet yine 'Sayın Baytürk'e ait önergelere komisyonumuz 
katılmayarak bu önergeleri reddetmiştir. 

Yukarıda arz olunan durum muvacehesinde Komisyonumuzca yeniden tanzim olunan ımadde-
metinleri ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Amasya Bursa Adana 

M. A. Oksal Y. Acar O. Külâhlı 8. Kılıç 

Afyoı? Kayseri Mardin Nevşehir 
Söz hakkım saklı Muhalifim E, K. Aybar E. Kıratlıoğlu 
H. Hamamcıoğlu Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Yüceler 

Zonguldak Zonguldak 
A. N. Akın Muhalifim 

Söz hakkım baki 
II. Baytürk 

Siirt 
Muhalifim 

A. Yasa 

(S. Sayısı : 773 e 1 nci Ek) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN METNİ 

Arama ruhsatnamesi alabilecek kişiler 

MADDE 13. — Maldan arama ruhsatnamesi durumları aşağıda gösterilen gerçek ve tüzel ki
şilere verilir: 

A) Medenî haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşları, 
B) Madencilik yapmıiak üzere kuruflımuş Kamu İktisadî Teşekkül ve Teşebbüsler, 
C) Kendi kanunlarına göre madencifldk yapmaya yetkili kamu idareleri, 
D) Ortaklan arasında gerçek veya tüzel yabancı kişiler bulunmayan ve statüsünde maden

cilik yapabileceği yazılı olan MımiltJed veya anloniim oı^aküıklar. 
Yukarıdaki A, B, C ve D fıkralarında arama ruhsatnameleri alabileceği belirtilen kişiler ara

ma faaliyetlerinde yabancı sermayeden faydalanabilirler. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin tesbitinde tercih ve kur'a 

MADDE 23. — Aynı cins maden aramak için aynı anda müracaat yapıldığı takdirde; bu mü
racaatlar arasında iki kademeli kur'a çekilir. Bininci kur'ada kamu kuruluşları ve özel müracaat-
ler iiki ayrı gruba ayrılarak bu iki grup arasında kur'a çekilir. 

Bu kur'anın sonuma bagüı olarak; özel kesim müracaatçıları arasında kur'a çekilir veya kamu 
kuruluşları arasında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tercih yapılar. 

Kur'a isabet eden müracaata takaddüm hakkı tanınır. Diğer müracaatların durumu kur'a 
isabeti sırasına göre ayarlanır. 

Bu işlemlerin uygulanması şeMi ve usulü yönetmelikle düzenlenir. 

Devletçe isletilecek madenler 

EK MADDE 3. — Elektrik enerjisi için kullanılmasının zorunlu olduğunu veya yurt ekono
misine uygun ve verimli bocimde işletilmediğine, ilgili Bakanlığın ve Devlet Planlaima Teşkiâtı-
mn görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca karar verilen linyit yatakları Devlet tarafından doğru
dan doğruya veya özel sektörle ortaklaşa işletilir. 

EK MADDE 4. — İlgili Bakanlığın ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşü alınarak Bakan
lar Kurulu kararıyle Devletçe işletilmesi ekonomik değerde bulunmayanlar dışında kalan, bor 
tuzu madenleri Devlet tarafından doğrudan doğruya veya özel sektörle ortaklaşa işletilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 773 e 1 nci Ek) 
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