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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, Millî Eği
tim Bakanlığınca yayınlanan bir genelge ve 

Kars Miletvekili Turgut Artaç,' Kars Et 
Kombinasının 'tutumu ile mezkûr kombinada ça
lışan işçilerin ücretleri konusunda gündem dışı 
demeçte bulundular. 

Sakarva Milletvekili Yaşar Bir'in, Orman 
Bakanlığı ile ilgili olarak bir gazetede çıkan 
yazı konusunda gündem dışı demecine Orman 
Bakanı Selâhattin İnal cevap verdi. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya 
Miletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6331 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir >ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 
5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu 
gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini 
Kalkındırma fonu (teşkili ile orman köyleri kal-
kımdırım-a kooperatifleri kurulması hakkında1 

SORULAR 

Y'azıU sorular , 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'mm, Afyon Karahisar ilinin Çayırbağ 
köyünden bâzı kişilerin istimlâk bedellerinin 
ödenmesine dair yazılı soru önergesi Bayındır
lık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1508) 

2. -— Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş- ekimi yasağı olan bölgelerde 
«eker fabrikası kurulmasına dair yazılı soru 
önergesi Sanayi ve Teknoloji BakarJlığma göiı-
derilımiştir. (7/1509) 

3. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, 
İstanbul il disiplin komisyonunda öğretmen 
temsilcisinin bulunmadığına dair yazılı soru 

kanun teklifi (1/583, 2/572, 2/515; S. .Sayısı : 
584, 584 ve 695'e 1 nei ek) nin Komisyona alı

nan maddeleri henüz gelmediğinden, görüşülme
si 'ertelendi. 

Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğ-
lu ve 36 arkadaşının, Maden İşlerj Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6300 
sayılı Maden Kanunun un bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi aynı kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Tenmen ve 22 arkadaşının, Madenci
lik Reformu kanun teklifleri (1/605, '2/629, 
2/640, 2/657; S. Sayısı : 773) nin maddeleri 

üzerinde bir süre görüşüldü. 

2 Şubat 1973 Cuma günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili' Sivas 
Nurettin Ok Enver Akova 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1510) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, Güm
rük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Kent Si
garası kaçakçılığı ile ilgili beyanatına dair ya
zılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. 
.(7/1511) 

5. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuııer'in Bağ . Kur 
ile ilgili beyanatına -dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1512) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Dev
let Memurları Kanununu değiştiren kanun hük
mündeki kararnameye dair yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1513) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı -Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (2/513) (S. Sayısı : 422, ve 422'ye l'nci 

ek) (Dağıtma tarihleri 
(GÜNDEME): 

6.9.1971 ve 1.2.1973; 

2. — T. B. M. M. 397 üyesinin 9 Temmuz 
1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 5 maddesinin değişifcirilmesine ve 
2 geçici madde eklenmesine dair teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/815) (S. Sayısı : 
794) (Dağıtma tarihi: 2 . 2. 1973) (GÜNDEME) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatıi : 15,00 

BAŞKAN : Başkaıuvekili Nurettin Ok 

KİTİPLEE : Tufan Doğan Aygarğil, (Kayseri), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birle
şimini açıyorum. 

Müzakerelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
yeniden hakiki Gelir Vergisine tabi tutulan kü
çük esnaf hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, küçük 
esnafın yeniden hakiki şekilde gelir vergisine 
tabi tutulması konusunda kısa bir konuşma isti
yorsunuz, buyurun. 

AHMET BULDANLI (Muğla) —Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, malûmunuzdur ki, 
Türkiye'de gelir vergisi iki türlü tahsil edilmek
tedir. Bunlardan bir tanesi götürü usulle alın
makta olan gelir vergisi, diğeri de gerçek şe
kilde değerlendirilen gelir vergisidir. 

Kanunun «küçük esnaf» diye tarif ettiği ve 
eski kanuna göre ıgayrisâfi iradı 180 lira olan 
esnaftan tahsil edilen muayyen bir meblâğ var
dır ki buna götürü vergi denmektedir. 1970 se
nesinde çıkarılıp mer'iyete giren Emlâk Vergisi 
Kanunu ile mükelleflerden yeni beyannameler 
alınmıştır. Bu beyannamelerde mükellefler, em

lâkinin değerini yeniden gösterdiği için bu 
meblâğlar yüksek gösterilmekte, en az 10 bin 
lira olarak değerlendirilmekte, Maliye Bakan
lığımızın Gelirler Genel Müdürlüğü de bir hile-i 
seriye ile, yani mükellefin gösterdiği imal beya
nındaki değeri esas alarak, gayrisâfi irat bu 
dmişcesine, bütün küçük esnafı hakiki şekilde 
gelir vergisine tabi tutmaya başlamıştır. 

Düşününüz ki, bir aktar, bir lehimci, bir 
ayakkabı tamircisi, bir küçük bakkal, bir küçük 
kahveci, tıpkı büyük şehirlerimizde yüzbinlerce 
cirosu bulunan esnaf gibi deftere tabi olacak; 
önce bir yevmiye defteri tutacak, aldığı, sattığı 
yazılacak ve bir muhasebe kuracak, beyanını 
Maliyeye bildirecek ve yeniden gelir vergisi 
ödeyecek. Blöyle bir beyannameyi ıtanızim et-
ımeye ne mükellefin şahsî durumu, kifayeti, tah
sili müsaittir ve ne ide maddî durumu buna 
elverişlidir. 

Ayda elli lira, yüz lira gibi çok küçük ka
zançları olan ve bu kazançlarıyle güçbela ge-
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çimmeye çalışan bu tip küçük esnafı defter tut
ma gibi bir mükellefiyete tabi tutmak, inanınız 
ki zulüm olur. Günkü bu mükellef, kendisi bu 
defteri tutamayacağı için mutlaka defterini bir 
ımuhasebe bürosuna tevdi edecektir. Muhasebe 
bürosu ayda en azından elli lira veya daha çok 
bir meblâğ karşılığı olarak bu defteri tutmaya 
başlayacak ve bu suretle Hazine, kazanç temini 
gayesi ile, emlâk beyannamelerindeki meblâğı 
esas kabul edip bu mükellefi hakiki usuldeki 
gelir vergisine tabi tutup defter tutma mecbu
riyetine tabi kılacak ve bu suretle mükellefin 
götürü vergi tarikiyle ödediği vergi başka bir 
yolla muhasebecinin cebine girecektir. Mükel
lefleri, hassaten küçük esnafı, bakkalları çerçi
leri, aktarları, manavları, kalaycıları, lehimci
leri böyle defter tutma mükellefiyeti ile kar
ışı karşıya bıraikıp, bunları mutazarrır etmek, 
devlet hizmetiyle kabili telif değildir. 

Sayın Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğünden rica ediyorum; bu, bir umumî 
•emir midir; bütün Türkiye'deki esnafa şâmil 
bir emir midir, yoksa mahallî mal müdürlük
lerinin kendiliklerinden ortaya attıkları bir an
layış mıdır? 

Bunu tetkik etmelidir, yoksa bütün vatan
daşlar sızlanmaktadır. Tıpkı gelir kaybına, 
vergi kaybına sebep olan 1500 lira gibi asgarî 
geçim indiriminin verdiği o tuhaf haleti ruhi
ye gibi, küçük esnafı da bu şekilde hakiki usul
de gelir vergisine tabi tutmak doğru olmaya
caktır. 

Bu hususu arz etmek için söz aldım, saygılar 
sunarım. 

,2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Türkiye'de et sorunu ile ilgili olarak 
Şeker Şirketi ve Et Balık Kurumu hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — 'Sayın Süleyman Mutlu, Türki
ye'de et sorunu ile ilgili olarak Şeker Şirketi ve 
Et ve Balık Kurumu bakkın'da, kısa ''bir konuşıma 
yapacaksınız, buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başjkan, değerli arkadaşlarım. 

Türküye'de, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Türkiye Şeker Şirketi ve Türkiye'nin Et ve Ba
lık Kurumu kaırşı karşıya gelmişler, halkı, fakir 
aile .bütçelerini kasıp kavuran et fiyatlarının ar-
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tısı ve'balini, bu artışa hangisinin sebciboiduğuntı 
hiçbiri kabullenmemekte ve 'birbirlerinin üzerine 
atmaktadırlar. 

Bu nedenle, 27 Ocak Cumartesi günü Cumhu
riyet Gazetesinde Türkiye Ziraat Odalarının il
gili bir şahsiyeti tarafından ve Türkiye Ziraat 
Odalarının bildiriyi olarak bir demeç çıktı. 

Muhterem, milletvekilleri, bu demeci, Türkiye 
Şeker Fabrikalarının düşüncesini ve Et ve Balık 
Kurumunun durumunu izah edeceğini, ondan 
sonra Sayın Ticaret ve Tarım bakanlarına bâzı su
aller yönelteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Ocak. 1973 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde çıkan demecıin mânası 
çok ağırdır. Bu demece göre; 

1. «Et ve Balık Kurumunun et 'buhranını 
körüklemekte olduğu, 

2. Et ve Baolık Kurumunun tutumu Türkiye 
Devletinin itibarını zedelemekte olduğu» iddia edi
liyor ki, hu, ağır bir iddiadır, ithamdır. 

Aziz arkadaşlarım, Şeker Şirketi hakkındaki 
idd'iailar ise şudur : 

Et ve Balık Kurumu ile Şeker Şirketi, Bakan
lar Kurulunun 6/11279 sayılı Kararnamesi ile 
bir •besi projesi uygulamaktadır. Bu besi projesi
ne göre hangi yıllarda ne kadar ben yapacağı ve 
hedefleri gösterilmiştir. Bu hedeflere Şeker Şirke
ti 'varamamıştır. İstenilen kaliteli eti de vereme
diği resımî. belgelerle açıktır. 

Aziz arkadoaşlarım, bu projeye göre, Şeker 
Şirkebi 1974 yılına kadar 1 250 000 haş sığır 
ve 'bir milyon koyunu 'beslemiş olup piyasaya arz 
etmiş olacaktır ama, şimdiye kadar .yapılan tat
bikatta Şeker Şirketi koyun 'besisine iltifat etme
ni işti i1. 

Aziz arkadaşlarım, elimdeki'belgelere göre, Şe
ker Şirketinin .1969'dan 1972'nin sonuna kadar 
verdiği proje ile ilgili 'besi hayvanları, aslında 
gösterilen randımanı tutmadığı gibi, hedefe de va-
ramamıştu'. 

Şimdi Şeker Şirketi diyor ki; benim elimde 
100 - 200 .bin bas besi var, bu besiyi Et Balık 
Kurumunun, anlaştığımız fiyattan, 1973 yılı Mart 
ayının sonuna kadar alması gerekiyor ama, hemen 
şimdi alsın, kessıin, deposu ister olsun ister olma
sın nereye koyarsa koysun,' yalnız bu malları be
nim elimden alsın. Buna, karşılık Et Balık Kuru
mu da şu iddiada bulunuyor; «Biz Şeker Şirketi 
ile yaptığımız anlaşmaya göre ve halk besicileri-

4 -
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nin, serbest besicilerin, besicıi kooperatiflerin aley
hine olarak bunlara fiyat veriyoruz.» diyor. 

Bakınız, bir misal vereyim. 1969 yılında Şeker 
Şirketinin besilerinin canlı 'kilosu 535 kuruştan 
alınırken, balkın aynı randımanda., aynı ölçüde, 
aynı ağırlıktaki! hayvanları 360 kuruştan alınmış
tır. 1970 yılında Şeker Şirketinin 600 kuruştan 
alınırken, halkınki 425 kuruştan alınmıştır. 1972 
yılı bininci döneminde Şeker Şirketminki 820 ku
ruştan, halkınki ise 600 kuruştan alınmıştır. 1972 -
3973 yılında ise halkınki 875 kuruştan alınırken, 
Şeker Şirketininki 11 liradan alınması kararlaş

tırılmış, 'bakanların ve Hükümet kuruluşlarının 
zoru ile Et ve Balık Kurumundan bu fiyat kopa
rılmış ve bu yetmiyormuş gibi, diğer•.vatandaşın
la 'gibi kombinada teslim değil, Şeker Şirketinin 
köyde teslim ettiği yerden getirecek ve 'masrafı 
da Kuruma ait olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Kurumun serbest abrala
rında % 50 randıman esasına göre uyguladığı bu 
fiyatlar hayvanların kombinalarda teslim kaydı 
olmasına karşılık proje hayvanlarmınki köyden ve 
masrafı da kombinalara aidolmak üzere alındığı 
•halele, Şeker Şirketi ile E t ve Balık Kurumu yet
kililerince, memleket canlı hayvan fiyat konjonk
türü gözönünde .tutulmak suretiyle müştereken 
tespit edilijken şimdiye kadar, 1972 yılı Hazi
ran ve Temmuz aylarında Şeker Şirketi kimseye 
sormadan kendi başına, nasıl olsa zorla Et ve Ba
lık Kurumuna yüksek fiyattan satarım, iddiasıy-
le hayvan pazarına yüksek fiyattan girmiş ve be
si hayvanlarının ilk alını fiyatlarını yükseltmiş, 
bu sebeple de Şeker Şirketiyle anlaşmaya girmek 
üzere Et Balık Kurumu yetkilileri çağrıldığında 
canlı hayvanın kilosu 14 liradan teklif edilmiş
tir ve Et Balık Kurumu da bunu veremeyeceğini 
iddia, etmiş ve bunun üzerine Seher Şirketi; «Biz 
hayvanlarımızı serbest piyasaya satarız» 'demiş, 
anlaşma yapmamıştır. Serbest piyasaya satama
yınca, şimdi Et Balık Kurumu, ne yaparsa yap
sın, bu 'hayvanları elimizden 11 liradan alsın de
mektedir, aynı randımanlı halk hayvanlarının ki
losu 875 kuruş iken. 

Muhterem arka d aşlarım, halk tarafından ku
rulan besici kooperatiflerinin besi hayvanlarının 
verdiği randımanları Şeker Şirketinin tuttu rama-
dığı, elimizdeki resmî vesaikten bellidir. Hem ran
dımanı tutmayacak, hem de kalkın hayvanların
dan daha yüksek fiyat istenecek. Öyle ise Et - Ba
lık Kurumunda suç var mıdır, yok mudur? 

Sayın arkadaşlarım, bize göre ortada ağır bir 
sorun vardır, bunu çözümlememiz lâzımdır. Şeker 
Şirketi sadece aracılık yapmaktadır, üretici ile 
Et Balık Kurumu arasında sadece aracılık göre
vindedir. Şimdi ;Saym Ticaret ve Tarım bakan
larına soruyorum; bu sorun ne olursa olsun, bu 
müesseseler arasındaki kavgadan zayıf aile büt
çesi olan halk kitleleri zarar •görmektedir Bunun 
için şu sualleri soracağım : 

1. Bir tarafta Şeker Şirketinin aracısı bulun
duğu besicilere Devlet sahip çıkıyor mu? Halkın 
besilerine de aynı yüksek fiyatla neden sahip çık-
anıyor? 

2. — Şeker Şirketinin aracısı bulunduğu besi
cilerin hayvanları, kilosu, masrafları da katılırca, 
13 liraya almıyor da, niçin halkın, kooperatifle
rin beslediği hayvanların kilosuna, aynı, hattâ 
daha yüksek randımanlı olduğu halde, 875 kuruş 
alım fiyatı uygulanıyor? 

3. Bu proje ile pancar üreticisi gerçek besi
ci yerine kredi ve fiyat yönünden teşvik ediliyor 
da gerçek halk besicileri eziliyor, neden halkın 
•besicilerine de aynı yüksek fiyat uygulanmıyor? 

4. Şeker Şirketi beyi projesinde teknik besi
ciliği neden uygulamayıp daha pahalı bir besleme 
tekniğinde İsrar ediyor? 

5. Şeker Şirketi uyguladığı projeden «mas
raf ve uygulama gideri» adı altında bir dönemde 
11,5 milyon lira 1972 - 1973 •sezonunda besicile
rin sırtından para kazandığı ileri sürülüyor ki bu 
husus doğru mudur? 

Memleketin et sorununu tüketicinin lehine, öte 
yandan besieileğin gelişmesi için Hükümetin eşit
lik prensibine göre besi projelerinin yeniden göz
den geçirilmesini de diliyorum. 

Ayrıca, muhterem arkadaşlarım; memleket ka
saplık hayvancılığı ve besiciliğin gelişiminde önem
li ölçüde katkısı bulunan bu projenin (biz projeyi 
köt ütemiyor uz) besicilik ve pazarlama safhalarının 
tek ku,ruluş tarafından yürütülmesind'e fayda gö
rülmektedir. Bu bakımdan Et ve Balık Kuru
munun sermayesinin yeterli seviyeye çıkartılması
nı, finansmian ihtiyacının karşılanması ve Şeker 
Şirketine tanınan kredi ve faiz imkânlarından da 
faydalandırılması halinde projenin, adı geçen Ku
rum tarafından, daha ekonomik şartlar altında 
yürütülebileceği mümkündür, bugün bu yönden 
de bir araştırma yapılmasını arz eder, saygılarımı 
sunarım. 
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3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/1025) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin veril-
-me^ine mütedair Başkanlık yazısını takdim edıiyo-
vmr,. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın millet.vekillerinin 
hizalarında 'gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 1 . 2 .1973 ta
rihli 'toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpa'la 21 gün, 
hastalığıma 'binaen, 5 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu 10 gün, 
hastalığına binaen, 29 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 20 gim, 
hastalığına binaen, 22 . 1 . 1973 tarihinden İti
baren, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 15 gün, bal
talığına binaen, 1 9 . 1 . 1973 ta ahinden itiha,-
i'en. 

Erzurum Milletvekili Fethullah Taşkesenlioğ-
lu 20 gün, hastalığına binaen, 25 . 1 . 1973 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağım. 

Manisa Milletvekili Selçuk Gümüşpala 21 gün, 
haftalığına 'binaen, 5 . 12 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN -—• Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Ahmet Çil oğlu 10 gün, 
hastalığına 'binaen, 29 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren. 

IV 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir'. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur 20 gün, 
hastalığına binaen, 22 . 1 . 1973 tarihinden -iti
baren. 

-BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili-Reşit Ülker 15 gün, has
talığına binaen, 1 9 . 1 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN —• Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Fethullah Taşkesenlloğ1-
lu 20 gün, hastalığına binaen, 25 . 1 . 1973 'tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Manisa Milletvekili Selçuk 
Gümüşpala'ya ödeneğinin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/1026) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Selçuk Gü
müşpala'nm, iki aydan fazla izin kullanması do-
layısıyîc, ödeneğinin verilebilmesi. Meclis kararı
na vabestedir. Bu hususta düzenlenen yazıyı tak
dim. ediyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay
dan fazla izin alan Manisa Milletvekili Selçuk 
Gümüşpa'la'ya ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararı
na bağlı okluğundan keyfiyet yüksek tasviplerine 
ar;; olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

4. — Madencilik 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 
Üy&ti Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik 

Reformu kanun teklifleri ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 83 "numaralı Geçici Komisyon ra-
oru (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) (S. Sayışı : 
773 ve '773'e 1 nci ek) (1) 

(1) (773) ve (773'e 1 nci ek) sıra sayılı ba,s-
ma yazılar 24 ncü Birleşim tutanağının sonuna 
ehlidir. 

6 — 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dünkü 
'birleşimde görüşülmesi bitirilememiş olan Ma
dencilik Reformu kanun tasarısının müzakeresi
ne deivam ediyoruz. 

Hükümet ve Konıisyoın buradalar. 
'62 mcıi madde 'üzerinde Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı izahat vermiş ve daha s'onra Ko
misyon görüşlerini Yüce Meclise beliştmişfti. 

Simidi isiöz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adıma Sayın Hüseyin Bayitürk'ün, 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY-

TÜRK "(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Madencilik Reformu kanun ta
sarısının en mıühim maddelerinden (biri olan 62 
nci ımadde üzerinde 'görüşlerimizibeliritm'ek üze-
î1:: huzurunuza çıkmış (bulunuyorum. 

iSaym 'Milletvekilleri, 13 ncü maddede ya
bancılara maden arama ruhsaltı 'hakkını (tanı
madık. Buna mukabil yabancılar sermye ola
nak İS ncü maddenin kapsamı içime girdiler. Ma-. 
den. bulunduktan sonra işletime safhasına geçil
diğinde, arama safhasında sermaye olarak ma
dene »giren, aramaya giren yabancı sermye, oto-
matikman, me/vcut kanunlar muvacehesinde bu-
radada yine söz ve hak sahibidir. 

62 nci maddede yalbancı sermaye hem doğ
rudan -doğruya iştirak edebiliyor, hem de, dün 
sayın (Bakanın da izah ve kabul ettiği gibi, ya
bancılar ist edikleri zaman Türk ismi altında 
Türk özel kanunlarına .göre bir istetmeye de sa-
h'b'olabiliyorlar. Demek ki, yabancılar, hem ser
maye olarak madenlerimize girebiliyorlar, hem 
de mevcut kanunlarımız muvacehesinde işletme 
ruhsattım devir alabiliyorlar. 

Hepinizin bildiği (gibi, madenlerimizin ya
bancıların gerek arama ruhsatı verilmek sure
tiyle eline geçmesine, (gerekse sermaye iştirak
lerine uzun zamandan beri Cumhuriyet Halk 
Partisi 'olarak karşı çıktık ve çıkmaya da devam 
ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri dün bir konuyu izah 
etmek için huzurunuza çıkmış olan Komisyon 
Başkanımız, «Yabancılara 18 ncü maddede ruh
sat hakkı tanımadık, ama bu ibir ıkaltı hükümdü. 
Bundan sonraki maddelerde böyle katı hüküm 
konulmasına taraftar değiliz. Biz inanıyoruz ki, 
madenlerimizde hem yabancılar hem de yabancı 
sermaye çalıştırılabilsin; memleketin faydası 
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ıbundadır.» dediler. Bunu ben değil, Komisyon 
Başkanı söyledi. Buna da gerekçe olarak dBu-
'gün dünyada madenciliğim, teknolojinin tekni
ğin ilerlediğini söyleyerek; «Biz' yabancıların 
hem sermayesinden, hem de teknoıioji ve 'tekni
ğinden istifade 'ederiz» dedi. 'Misâl olarak da 
Almanya'da madencilik sahalarında çok modern 
istetmelerin olduğunu ve bu tip işletmeler gelis-
ıtiği için de yabancıların gerek ısermaıye olarak, 
gerekse ruhsat alarak bizzalt çalışmalarında 
memleketin kalkınması, yönümden fayda um
duklarını bu kürsüden söylediler, 

Sayın arkadaşlarım, «ilimde 'bir rapor var. 
Bu rapor, Dünya istatti'sitiklerine ıgöre, (madenci
likte Dünyada otorite olan literatürlere göre, 
bunlardan alınan malûmatların bir araya (geti
rilmesinden meydana gelmiştir. Bu küçük kita
bın bâzı bölümlerini huzurunuzda okuyacağım. 
Bu şekilde madencilik hakkında ileri mıemleikeit-
lerde durum nedir, az gelişmiş memleketlerde 
durum nedir; bunu Yüce. Meclisin ıtltılaıına arza 
çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, raporun bir bölümünü 
okuyorum : 

«Dünya ülkelerini .madencilik, açısından 
hammadde üreticisi ve (tüketicisi olmak üzere 
iki bölüme ayırmak mümkündür. Genel olarak 
.endüstri ülkeleri tüketici ve arasında Türkiye' 
nin de bulunduğu az ıgelişmiş ülkeler ise üretici 
durumundadırlar. Doğu bloku ülkelerinde 'ise 
tüketim yuritiçıi üretimle karşılandığı gibi, üre
timde hafif bir fazlalık da göze çarpar. 

19l68 yılı kayıtlarına göre endüstri ülkeleri 
hammadde ihtiyaçılarının ancak % tflO'mı» kendi 
iç üretimiyle karşılayabilmekte • geri kalan % 
40'ını öncelikle azv gelişmiş ülkelerden temin &-
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. İ'tbal edil
mek mecburiyetinde kalman hammadde oranı 
AET ülkelerinde % 70, Janponya'da % '815'dir. 
Endüstri ülkeleri; (Kuzey Amerika, Batı Avru
pa, SSCB, Japonya) dünya nüfusunun ancak 
% 30'unu barındırdıkları halde toplam dünya 
hammadde üretiminin % 86'smı tüketmektedir
ler. Dünya nüfusunun geriye kalan % 70'i top
lam üretimin ancak % 14'ünü tüketmektedir. 
Halbuki % 14'ünü tüketen bu bölümün dünya 
üretimindeki payı değer olarak % 37'dir. 
% 86'smı tüketenin payı ise % 63'tür. Bunun 
% 36'sı Batı blokuna % 27'si de Doğu blokuna 
aittir. 
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Endüstri ülkelerinin hammadde ihtiyaçları
nın gelecek yıllarda daha da artacağı ve üre
tim - tüketim farkının gitikçe fazlalaşacağı bi
linmektedir. örneğin, 1970 yılında ABD 32 mil
yar dolarlık hammadde tüketmiş ve bunun an
cak 25 milyar dolarlık bölümünü yurt içi üre
tim ile karşılayabilmistır. Böylece 1970 yılında 
7 milyar dolarlık hammaddeyi dışardan, önce
likle az gelişmiş ülkelerden temin etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Yapılan hesaplara göre 
ABD hammade tüketiminin 2000 yılında 135 
milyar dolara ulaşacağı ve bunun ancak yarısı
nın, (66 milyar dolar) yurt içi üretimiyle kar
şılanacağı tahmin edilmektedir. 2000 yılında 
ABD nin 69 milyar dolarlık hammaddeyi dışar
dan ithal etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu 
şekilde 2000 yılma kadar ithal etmek mecburi
yetinde kalacağı hammaddenin kümülâtif değe
ri 930 milyar dolara baliğ olacağı tahmin edil
mektedir.» 

Aynı durum hem de daha belirgin bir şekil
de diğer endüstri ülkeleri için de geçerlidir. 
Çünkü bu ülkeler, (Batı Avrupa, İskandinavya, 
Japonya v. s.) ABD kadar bile zengin hammad
de kaynaklarına sahip değillerdir. Bu ülkeler 
gelecek yıllarda hammadde ihtiyaçlarının tümü
ne yakın bir bölümünü öncelikle az gelişmiş ül
kelerden ithal etmek mecburiyetinde kalacak
lardır. 

Az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmeleri
nin çok yavaş olmaları ve tüketimlerinin yavaş 
çoğalması, endüstri ülkelerinin menfatina ol
maktadır. Zira,, böylece, mevcut hammadde ka
pasitelerinin hemen hemen tümü, endüstri ülke
lerinin ihtiyaçlarına aktarılabilmektedir. 

Gittikçe büyüyen hammade ihtiyaçlarını ga
ranti altına almak için endüstri ülkeleri, enter
nasyonal dev şirketlerle işbirliği halindedirler. 
Zira, dev şirketlerin amaçları öncelikle kâr ol
makla beraber, endüstri ülkelerinin hammadde 
üretim ve tüketimlerini elinde ve kontrollarm-
da bulundurmaktadırlar. Endüstri ülke hükü
metleri bu nedenle dev şirketlere, az gelişmiş 
ülkelerdeki hammadde kaynaklarının kazanıl
ması için gerekli politik koşulları hazırlamakta 
ve hattâ yer yer sermaye ve kâr garantisi vere
rek, onları ekonomik yönden de desteklemekte
dirler. 

Endüstri ülkelerinin, dışarıdaki hammadde 
kaynaklarını kontrol altına alıp işletmeleri, ül-
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kelerinin, gelecekteki hammadde açığını karşı
lamak amacına dayandığı gibi, her şeyden önce, 
çok kârlı bir uygulama olarak da göze çarpmak
tadır. örneğin, 1967 yılında, az gelişmiş ülkeler
deki madencilik sektöründeki Amerika Birleşik 
Devletleri kapitali 4 800 000 000 doları bulmak
taydı, (Petrol hariç) bu sermaye ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin firmaları, aynı yıl zarfın
da 742 milyon dolar gibi astronomik sayılabile
cek, % 16 gibi net kâr elde edebilmişlerdir. Fa
kat, bunu az görmüş olacaklar ki, hedefleri top
lam sermayelerini 1973 yılında 10 milyar dolara 
ve net kârlarını da % 18'e çıkarmayı hedef alan 
projeler yapmışlardır. 

Endüstri ülkelerinin bugünkü ve gittikçe bü
yüyen hammadde açığı çok uzun süreden beri 
fark edilmiş ve gerekli tedbiri alınmıştır. An
cak bu sayededir ki, dünya bakır üretiminin 
% 58'ini, üreten Şili, Peru, Kongo, Zambiya 
gibi ülkeler evvelâ kamulaştırmak suretiyle bu 
58 oranını % 46'ya ve sonradan da, millîleştir-
dikleri için, tamamen yabancıları memleketten 
çıkardıkları için de bu dört şirketin % 58 ora
nı % 38'e düşmüştür. Fakat bunu telâfi için 
3 300 000 000 dolar yeni 'bir yatırım projesi hazır
lamışlardır. Bu yeni proje ile de 22,3 milyon iton 
fazla bakır üretmek suretiyle yine % 50'nin üze
rine çıkmak ve dünya tekelini elinde tutmak 
projelerini yapmaktadırlar. 

Nikel üretiminin % 83,1'i dört şirket, alü
minyum üretiminin % 61'i dört şirket, altın üre
timinin % 71'i üç şirket ve platin üretiminin 
% 70'i iki şirket tarafından karşılanmaktadır. 
Bu şirketler Amerikan sermayelidir. Halbuki, 
bu hammadelerin büyük bölümü, bâzılarında 
tümüne yakın bölümü, endüstri ülkeleri dışın
daki ülkelerde; yani bizim gibi az gelişmiş ve
ya kalkınma çabaları içinde bulunan ülkelerde 
bulunmaktadır. 

Endüstri ülkelerinin hammadde politikası; 
Endüstri ülkeleri, gelecekteki hammadde 

açıklarını kapamak amaciyle yoğun bir çalışma 
içindedirler. Bu çalışmaları şu şekilde sıralaya
biliriz. 

Kendi yurt içi kaynaklarını değerlendirmek. 
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Hükü

meti, yurt içinde yapılan eksplorasyon masraf
larının % 75'ine kadar olan bölümünü karşıla
maktadır. Eksplorasyon olumlu sonuç verdiğin-
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de bu para, Hükümete, düşük faizle geri öden
mekte, olumsuz sonuçta ise, Hükümet, ilgili şir
kete hibe etmektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, bu konuşmalar 
dahi ziyade bu Maden Reformu Kanununun tü
mü üzerinde yapılacak konuşmalar... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Şimdi 
efendim, bu doğrudan doğruya yabancı... 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, anlıyorum, 
ben takibediyorum.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Ham
madde politikası ile ilgili yabancılar neden mem
leketimize gelmek istiyorlar? Bunu izah için Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Çok yakinen takibediyorum. 
Bu, Maden Kanununun tümü üzerinde yapıla
cak görüşme olsa, dediğiniz doğru, spesifik ola
rak bu.. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Devamla) — Şimdi efendim Maden 
Kanunu.. 

BAŞKAN — Bu 62 nci madde, bu (kadar ge
niş 'kapsamlı bir izahata imkân bırakır mı ? Onu 
takdirinize arzederim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Peki 
Başkanım, kısıtlayayım; fakat reform kanunu 
denince, akla 62 nci ve 64 ncü madde gelir. Di
ğer maddeler, pul nasıl yapıştırılır, muamele 
nasıl yapılır, ilân nasıl yapılır? Bunu tanzim 
ediyor. Bütün, reform tasarısının esası 62, 64 
ncü maddeler bor ve linyite istinadeder. Bunun 
dışındaki maddeler, dediğim gibi, basit. mua
melelerin yapılış tarzını tanzim «den maddeler
dir. Eğer bu tasarıya reform tasarısı denıilecek-
se, bu maddeler yüzünden denilecektir, denil-
meyecekse yine bu maddeler yüzünden 'denilme
yecektir. O bakımdan izahat vermek istedim; 
ama fazla görüyorsanız kesebilirim sayın Baş
kan. 

Burada şunu izah edeyim; Amerika'da, ken
di yurtlarında eksplorasyon araştırmaları, ara
maları çoğaltmak için % 75'e kadar Devlet yar
dımı var. Biz burada, «Devlet, aramalarda söz 
sahibi olmalı» dediğimiz zaman, yabancı mem
leketleri misal veriyordunuz. İşte, yabancı mem
leketlerin en büyüğü olan Amerika'da dahi, 
yurt kalkınmasında faydalı gördükleri maden
lere Devlet yardım yapıyor. Bulunursa stıodk -
pile dediğimiz hammadde 'olarak geri alıyior, 

bulunmazsa hibe ediyor. Bunu arzetmeye çalış
tım. Mademki, sayın Başkan istemiyor, kısa kı
sa geçiyorum. 

Stok yapma; bunu hulasaten arzediyorum, 
yabancı büyük şirketler, dev şirketler yine bu 
az gelişmiş memleketlerden elde ettikleri ma
denleri stok yapıyorlar ve az kalkınmış mem
leketlerde bir (kamulaştırma veya Devletçilik 
hareketi başlayınca, bunlara mâni olmak üze
re - bizim borlara yaptıkları gibi - kendi stok
larından piyasaya sürmek veya kendileri kul
lanmak suretiyle, karşı taraftaki Devletin bu 
şekildeki kalkınma çabasına veya kendi made
nini kendisinin çalıştırana çabasına, stok yap
mak suretiyle, stocik - pile, larla mâni olmaya 
çalışıyorlar. 

Bunun dışında bir de, enteresan gördüğüm 
için, okuyacağını, Başkanın müsaadesine sığı
narak... 

BAŞKAN — Estağfurullah, estağfurullah.. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Bir de 

yoğun bir enformasyon politikası vardır, bunu 
okumakta, bunu hepinizin bilmesinde fayda 
vardır. 

«özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde 
hammadde sektöründeki iki dev kamu kurulu
şu vandır. Bunlardan bir tanesi Unıited States-
Geological Survey ve ötekisi de United States 
Bureau of Mines. Madencilik yönünden entere
san görülen ülkelerde - dikkatinize arzederim -
mineral ataşeleri bulundurmaktadırlar. Bunda
ki amaç, o ülkedeki gelişmeleri yakından taki. 
bedip, o ülkede yatırım yapacak Amerikan ser
mayedarlarına yardımcı olmak ve böylece ül
kenin hammadde ihtiyaçlarının 'karşılanmasın
da yardımcı olmaktır. 

Bunlardan U, S Bureau of Mines'in 1964 yı
lından beri Türkiye'de bu tür bir mineral ata
şesi bulunduğu bilinmektedir» yerli kaynakla
ra göre, ki bu kaynalk ecnebi - Amerikan ista
tistiklerinden alınmıştır - Murdock isminde bir 
Amerikalı bu vazifeyi daha 1958 de deruhte et
miş ve Türkiye'de bu yönıde vazife almıştır. 

«Ayrıca, diplomatları ve barış gönüllüleriy
le, az gelişmiş ülkelerde yapacakları yatırımlar 
için gerekli bütün değerleri ve kolaylıkları ala
bilmektedirler. Dış ülkelerde yatırım yapacak 
Amerikan şirıketlerine yardımcı olmak üzere 
Engineering Minıing Journarin Eylül 1969 sa-
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yısmda bir liste yayınlanmıştır. Bu listede, ' 
hammadde yönünden Amerikan kapitali için 
enteresan olabilecek ülkeler yüz üzerinden de
ğerlendirilmiş Ve bu değerlendirme, o ülkenin 
siyasal istikrarı (political climate) a göre mi, 
veya geological climate dedikleri jeolojik duru
ma göre mi, yapılmıştır1?» 

Bu, kesin olarak bilinmemekle beraber, bu 
iki hususa göre kıymetlendirilmiştir. 

«Bu listede en yüksdk puanı 72 puan ile 
Avustralya almakta, onu 70 puan ile Kanada 
ve Meksika takibetmektedir. Türkiye; Malez
ya, İngiliz Hondurası, Tayland ile birlikte 42 
puan almaktadır.» 

Dediğimiz gibi, bu puanların jeolojik duru
ma göre mi, yoksa politik duruma göre mi de
ğerlendirildiği açıklanmıyor, ama liste bu mec
muada 'açıklanıyor. 

Şimdi, yine yanız başlıklarını okuyorum; 
Az gelişmiş ülkeler madenciliğindeki yaban

cı sermaye sorunu. 
Bilimsel yönden yabancı sermaye ve bunun 

izahları var. 
Hammadde kaynakları sahibi ülkenin know 

how meselesi. 
Optimal pazarlama metodları ve geniş bir 

dağılım ve satış şebekesi. 

Hammadde kaynak sahibi ülkenin katkısı. 
Yabancı sermaye bu katkısına /karşılık ne

ler kazanmaktadır ?. 
Uzun vadeli hammadde garantisi. 
Büyük kârlar, 
Ham madde tüketici ülkede üşlen<mesijyle 

doğan katma değer, 
Ham madde kaynağı, ülkemin yabancı ser

mayeden elde edeceği avantajlar. 

Gibi konularda raporda, uzun bir açıklama 
yapılmaktadır. 

Bu raporun hepsini okumadım, hülâseten 
hu rapordan bahsetmıek istersek, yabancı /mem
leket, sanayii ile kalkınmış olan yalbancı bir 
imeımlelket her gün çoğalan ham imaddelerlini 
dışarıdan alimak ve temin etmek istemektedir
ler. Biıliyorsıimız yabancı sermaye olarak ge
liyorlar, bir. İki, teknoloji veya teknik olarak 
geliyorlar. Ama bütün gayeleri kendi memle
ketlerinin ihtiyacı ollan ve (kendi memleketlerin
de buHaımadıkları madenileri kendi' memleket-

— 10 

2 . 2 . 1973 0 : 1 

lerine götürüyorlar. Bir de bunun yanında bü
yük ikâr sağlamak için geliyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, bir maden için bir ya
bancıyı çağırıyoruz. Yabancı geldiği zaman 
b'izim madenimizi işletmieye başlıyor. Sayın 
Mehmet Ali Oksal Beyin burada izah ettikleri 
gibi, yabancıların bugün için bizden işletme yö
nünden veya Türkiye'deki madenleri - belki 
öenulbî Afrifca'daki bir allltın, b'ir elmas madeni
ni işletmede üstün tarafları vardır. Çünkü biz 
öyle maden çalıştırmadık, o hususta belki bil
gimiz azdır - işletmek için birkaç senelik tec
rübeye ihtiyaç duyulur. Birkaç senelik staj
dan sonra o madenleri çalıştırabiliriz. Ama 
üzerinde durduğum Türkiye madenleri için, 
hiç bir teknik imkânsızlığı veya hiç bir teknolo
ji yetersizliği ve bir malzeme azlığı görmüyo
rum. Malzeme azlığı olabilir, Avrupa piyasa
larından gidip satınalınaibilir. Türkiye maden
leri için ben böyle bir lüzuma ihtiyaç okluğuna 
kani değilim. 

Madencilik denilince akla işletmecilik ge
lir. İşletmedir, madenin ekonomik olarak yer 
yüzüne çıkarılmasını temin eden. Veya rezer
vin yüzde 100'e yakın bir kısmımı yer yüzüne çı
karan işletmeciliktir. Şimdi, biz yabancıların 
Türkiye'de madenilerde hak sahibi olmamaları
nı, Türkiye'de maden çalıştırmamalarını iste
miyorsak, -bunlara, her hangi bir şahsa düş
manlığımızdan değil, yabancı sermayenin Tür
kiye'ye ıkâr gayesiyle gel/mesimdendir - onların 
kârları dışarıya götürmelerinle karşı olduğumuz-
dandır. Türkiye'ye gelen yabancı şirket, Tür
kiye'de mevcut maden 'işletmelerinin en az mas
rafla en çok istihsal eden, en düşük maliyet 
ve en çok istihsal eden metodumu seçecektir, en 
az tekniği icap ettiren metodunu seçecektir, en 
az malzemeyi icap ettiren metodunu seçecek
tir. Ama bunların neticesinde karşılığı ne 
olacaktır? Tekniği az, malzemesi az, kolay şiş
letme metoduyla rezervin büyük kısmını top
raktan çıkarıma yerine, büyük kısmını yeral
tında bırakacatkır. 

İşte sayın milletvekilleri, bizim üzerinde 
durduğumuz budur. Madenler, millî servetle
rimiz, yeraltı servetlerimizi en çok çıkaran 
bir sistemli tatbik etmek istiyoruz. E, büyük 
kâr gayesi ile gelen ecnebi şirket, hiç bir za
man tutup da en masraflı işletme sistemini 
en çok mühendis isteyen işletme sistemini, en 
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çok malzeme isteyen işletme sistemini her hal
de tatbik 'etmez, çünkü bunu tatbik etmek 
onun kârını azaltır. Bu bakımdan bir örnek 
vereceğim, elimde bir kitap var, madencilik 
»kitaplarından bir tanesi. «Eilementsof Mining» 
dedikleri, bir kitaptır. Bunun 546 ve 547 nci 
sayfasında işletme metotlarını sayıyor. 14 asıl 
ve 9 da yan, tali olmaik üzere 23 işletime siste
mi vardır. Bunların hepsinin ekonomik yön
den değerleri ayrı ayrıdır. Emniyet yönünden 
değerleri ayrı ayrıdır. Teknik yönden kolay
lıkları 'ayrı ayrıdır. Şimdi bir ecnebi sistem 
gelir de, bizde en zor işletme gistemiyie hiç
bir zaman uzun ayak metodunu tatbik etimez. 
Neyi tatbik eder? Amerika'da,' kendi memleke
tinde yüzde 60 - yüzde 70'ni bile bile yeraltın
da bırakan oda - topulk sistemi tatbik eder ve
ya buna uyar. Basit metotları tatbik eder. Bu 
balkımdan ecnebilerin ruhsat sahibi olmalarına 
(karşıyız veya sermaye olarak gelip inisiyatifi 
ellerinde bulundurmaJlarmıa karşıyız. Çünkü 
sermaye ile gelecek yüzde 51 sermayeye sahip 
şirketler kuracaktır. İnisiyatifi eline alan bir 
yabancı sermayedar, işletme sistemini de (ken
di arzularına göre çalıştıracaktır. Mühendisi
ni, isletme sistemini kendi aslına göre çalıştıra
caktır. Şimdi bir Amerikalı, dünyanın en bü
yük tekniğine sahip ollan bir Amerikalı kendi 
memleketinde tatbik ettiği sistem, oda - topuk 
usulüdür. 
Madencilikte en basit, en kolay usuldür. Ama 
rezervin yüzde 40'nı alır, yüzde 60'nı yerin altın
da bırakır. Peki Amerikalılar bunu bilmedi
ğinden yapmıyorlar, Amerika'daki kömürü mi
sal olarak alalını. 250, milyar rezerv kömürü 
vardır, Amerika'nın. Senelik istihsalleri ise 
450 «milyon ton ile 550 milyon ton 'arasında de
ğişir. Yani bizim 5 milyon istihsalimiz olduğu
na göre, yani bizim yüz misli istihsalimizi, 110) 
misli istihsalimizi yapan Amerika'mın 250 mil
yar rezervi vardır ki, senede 500 milyon kö
mür istihsal ettiğini düşünürsek, Amerika bu
günkü bildiğiniz kötü sisteımle 500 senelik re
zervi vardır. İşletmesini kurmuştur, bizimki! 
gibi zor 'bir usul tatbik etmiyor. Lâstik teker
lekli araba ile taa ocağın birçok yerine kadar 
gidiyor. Lâstik tekerin, (kolay vasıtanın, ba
sit vasıtanın gitmediği yere de işletime tatbik 
etmiyor. Fakat Amerika zıengin rezervi olan 
bir memlekettir. B'izim memleketimizde böyle 
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l zengin rezerv yoiktur. Biz, memleketimizdeki 
j rezervi gramına kadar kıymetlendirmek mecbu

riyetindeyiz. İşte Amerikalıyı aldık, yabancı 
sermaye olarak Amerikalıyı getirdik, Amerika
lı kendi memleketine reva gördüğü, - ki, ne 
memleketinin hainidir, ne kötü düşünceli in
sanıdır. Ben, benim memleketimi sevdiğim ka
dar, bir Amerikalı da kendi memleketini se
ver - tatbik ettiği sistemle madenin yüzde 60'mı 
yeraltında bırakıyor, o sistemi tatbik edecektir. 
Bugün Amerikayı baştan başa gezin «Block 
Caving» dedikleri en büyük işletmeleri ve da
ha birçok sistemler vardır. Az masrafla altını 
(kesiyor adamcağız, dağ birden çöküyor. Çö
kerse çöker, çökmezse çöktüğü kadar diyor. 
Ne kadarını aldı, ne 'kadarı kaldı. Bunun bile 
hesabı çok güç. Bu işletme sistemini tatbik 
eden Amerikalı sermayedarı, bir Amerikalı 
sermayedarı getirip Türkiye'de (bir 'madene ko
yarsanız, kendi memleketinden iyi çalışacağı
nı düşünebilir misiniz? (Soruyorum size. E ben, 
Amerikalının kendi memleketine reva gördü
ğünü, benim memleketime sokarsam memleke
tim için felâket olur. İşte Amerikalıiların veya 
yabancıların 'memleketimize gelmemesini, ruh
sat sahibi olmamasını (madenilerimize sıeranaye 
olarak girmemesini bundan istiyoruz, Bunla
ra nazaran çok daha teknik çalışan, daha çok 
rezervi olmaya istinat eden Avrupa'daki maden 
işletmeleri Zonguildak'a geldiler. Türkiye'nin 
birçok madenlerine geldikleri gibi Zonguldak'a 
da geldiler. İtalyan şirketi geldi. Fransız şir
keti geldi ve bâzı Rum şirketleri! geldi. Rum
lar küçük bir sahada çalıştılar. Onları, say
mazsanız, büyük bir sahada İtalyanlar Kan
dilli bölgesinde, Kozlu bölgesinde, Üzülmez 
bölgesinde ve Gelik kısımlarında da Fransızlar 
çalıştılar. Şimdi bunlar 19391da, Fizyonla, 
Atatürk'ün daha evvel aldığı prensip kararına 
göre, 1939'da memleketi terk ettikleri veya 
terke mecbur edildiler ve Zonguldak fcaımulaştı. 
Aradan 34 sene geçti, hâlâ Zonguldaklılar Fran
sızların eskisinde çalışıyorlar. Zonguldak'a 
gittiğimizde 2 yaşlı adama, «yeraltında çalımı
nız mı ?» diye sordunuz mu, «Fransız eskilerinde 
çalıştım», der. KandiUi'ye gidersenilz, İtalyan 

• eskilerinde çalıştığını söylerler. Şimdi Ameri
kalılara nazaran çok daha rezervin aJlınmasını 
öngören bir (karekterde yetişmiş, ortamda ye-

| tişmiş işletme sistemini tatbik etmliş olan Avru-

11 — 



M. Meclisi !B : 49 

palılar geldiler' Zonguldak'a ne yaptılar? Kö
mürün, ıdamarın em kaim yerine girdiler. O da
marın en kaim yerinin de en iyi yerini aldılar. 
ince yerlerime hiç girmediler ve birçok damar
ları da lütfen tarafından bakimiadılar. Ama. biz 
şimdi Fransızların beğenımedikleri damarlarda 
çalışıyoruz. Biz, Fransızların çalışıp da, iyi 
çalışmadıkları yerlerde çalışıyoruz. Kaç sene
dir beyler? 20 - 30 - 34 semedir hâlâ bugün gi
din Oaydamar bölgesinde grizu patlayan bölü
mlünde birçok yerlerin, yani •eski Fransızların 
işlettikleri yerin, o grizu patlayıp da kapattık
ları yerin işçileri bugün - geçenlerde gazetelere 
de intikal letti, belki okudunuz, bellisi gözü
nüzden kaçmıştır - Asma bölümünde çalışıyor
lar. Orada iki kaza oldu, şikâyetti eri vardı. As
ma bölümünde çalıştıkları yer Fransız leskileri-
idir. Bizim Zoııguldak'a giıden Üzülmez bölge-
Isiııde 69 mevki varıdır. 69 mevkiinde vaktiyle 
çalışan Fransızlardır. Terk etmişlerdir. Şim
di Türkler burayı tekrar çalıştırmak ilcin ha
zırlık yapıyorlar. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bunu gördükten 
sonra bir teknik eleman olarak bunu bildikten 
sonra, işin Avrupa'daki işletme sistemini bizzat 
*gidip çalışıp gördükten ısonra, Avrupalıların 
Türkiye'de çalışmalarımı gördükten sonra, bir 
teknik eleman olarak, nasıl olur da yabancılar 
gelsinler, sermaye olarak gelişimler, efendim 
tekniğimiz bizim azdır, onlar bize teknik getir
sinler, teknoloji getirsinler... Efendim, Sayın 
Komisyon Başkanımızın id ediği gibi Almanlar 
yeni icatlar yapmışlar, yemi işletme sistemli eri; 
yapmışlar, yapabilirler; aıma ben idddia edi
yorum, diyorum İki; bizim bugünkü Türkiye 
koşullarına göre, bizim Türkiye'delki maden
lere göre ne yabancıların mühendisliğime, ne 
yabancıların teknolojisine, ne de yabancıların 
ımalaemesine ihtiyacımız yoktur. Eğer, böyle 
bir -madenimiz ollsa, ben de sizin gibi şu made
ne bizim teknik gücümüz, malzememiz, tek
nolojimiz yetmiyor bunlar gelsinler (derim. Ama, 
bir de Zonguldak'ı gördüm, görmek isteyenlere 
Zonguldak açıktır gidebilirler. En iyisi, dedi
ğim gibi Fransızlardır. Ve bunlar hakikaten 
madenci insanlardır, takdir ederim madenciliL 
ğini. Ama Fransız zihniyeti ile, yabancı zihni
yeti ile çallıştığı için işte Zonguldak, 34 semedir 
hâlâ Fransız eskiisiyle, İtalyan eskisiyle çalışı
yoruz. 
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Bu sebeplerden, bu nedenlerden dolayıdır 
iki, yabancı sermaye gelmesin. 

Bâzılarınız, efendim bu ideolojiktir diyor
lar, yok şu görüş diyorlar, bu görüş diyorlar... 
Hayır efendim. Bu, doğrudan doğruya vicda
nî ve teknik görüştür. İıııamıımay anlara ispat 
etmek için Zonguldak orada açık, herkes gide
bilir, herkes ocağa girebilir, bu dediklerimi 
görebilir, madenci olmasına da lüzum yok. 

Sayın milletvekilleri; 
Az evvel söylediğim gibi raporu takdim et

meme Başkan müsaade etmedi, zaten hülâsa
sını yaptım, pek ile noksan bir tarafı kalmadı. 

Şimdi, bu yabancılarım gelip ruhsat almala
rı ve bir de sermaye olarak gelmesinin karşısın
da neden olduğumuzu burada izah ettim. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 12 Marttan 
sonra Birinci Nihat Erim Hükümeti geldi, Hü
kümet Programı yaptı; bu Hükümet Programlı
nın bir yerinde, efendim, biz yabancıları ma-
deıılerimizden çıkaracağız var idi. Bu Prog
ram da bu Meclisten Hükümete güven oyu ve
rildiği için onay aldı. İkinci Nihat Erim Hü
kümeti geldi, bu madde biraz yuvarlak: ola
rak izah edilmişti, yani her iki mânaya gelen 
bir şekildi, yuvarlak sözlerle izah edilmişti. 
Yine hatırlarım, birçoklarınız hatırlar, Kemal 
Demir çıktı buraya ve biz madeniler hakkımdaki 
Birinci Nihat Erim Hükümetinin Pragrammı 
[düşünmek suretiyle ve onu düşündüğümüz için 
de yine müspet oy veriyoruz dediler. Kemal 
Demir, nihayet kendisi Bakandır, sözleri de bu
rada zabıtlardadır. 

Yine, Birinci Nihat Erim Hükümetinin bu 
Meclisten tasviple geçen programı ve yine bil
miyorum ki nasıl söyleyeyim iSayım Balkan yan
lış anlam asm, ben bu işin politikasına, bilmem 
diğer bir şeyine girmem, iSayın Bakan da bir 
gün Garp Linyitleri İşlletım esinde eğer bu Prog
ram Hükümet doğrultusunda çıkmazsa istifa 
edeceğini söylediler. Şimdi benim aklıma bir 
şey geliyor; ya Hükümet bu tasarıyı geri al
sın veya Bakan istifa etsin. Çünkü, bu 62 ııci 
ımaddede Sayım Bakam çıkıp buraya da, yaban
cı sermaye gelecek, yabancı işletme hakkı ala
cak ve bunun ismi re reform olacak... E, bu
na ben Sayın Bakanın inandığını, inanacağı
nı zannetmiyorum. Yalnız ben Bakana tariz 
maksadıyle, her hangi bir art niyetle söylemi-
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yorum, kendi söylediği sözü. Garp Linyitleri 
İşletmesinin imza töreninde ben de oradaydıım, 
Hükümet doğrultusunda çıkmazsa istifa ederim 
dediler. Ben bunu hatırlamak istemem; ama 
62 nci madde ile hem yahaucı gelecek, hem ya
bancı sermayesi gelecek, üstelik dıe bunun is
mi Reform Tasarısı olacak. Ben bunu (kabul 
etmediğim gibi buna oy verenler de bunu re
form olduğunu, yani benim anlattığımı Birinci 
Nihat Erim Hükümetinin ve şimdiki o Hükü
metin Programını kabulleşen ve simidi ıSaym 
Bakanın da müdafaasını yaptığı kendisinin bu
radan tkürsüden izah ettiği görüşllere, bu şe
kilde çakarsa tam tersine çıkacaktır. O zaman 
benim aklıma gelen de ya Hükümet bu tasa
lıyı geri alır, Bakan istifa etmekten daha ev
vel söylediği sözden bu şekilde kurtulmuş olur 
veyahut Bakan istifa eder, der fld, bu benimi 
görüşüme göre dün sendika toplantısında söy
lediğim görüşe hakikaten aykırıdır, keşke bu 
sözü söylemeseydim; ama söylemiş bulundum 
onun için istemliye, istemliye istifa edeceğim 
desin, etsin, bu şekilde hem kendini kurtar
sın, lıeım Hükümeti kurtarsın. Biz de burada! 
şimdiye kadar iddia ettiğimiz gibi bu bir re
form tasarısı değildir, o şekilde biz de o tezi
mizi ispatlamış oluruz. 

Efendim, sözlerimi bitirmeden evvel tekrar 
ediyorum. 

Bu 62 nci madde reformla ilgili. Reformun 
aııamaddeskllr. 64 ııcü madde bunun biraz 
uzatılmış şeklidir. Bunların ikisi birbiriyle 
çok yakındır; birisi işletme ruhsatıdır 15 se
neye kadar olan kısmıdır, öteki de imtiya
zıdır. Birbirinden farkları senedir. Diğer ba
kımdan farkları yolktur. 

Daha evvel izah ettiğim medenilerden dola
yı, yani yabancıların ne sermayesine, ne tek
niğine, ne teknolojisine ihtilyacımız yoktur di
ye misal olarak da Zonguidak'ı verdim. Sayın 
Baikan da benim misalimin dışında bir misal 
verdi; Osmanlı İmparatorluğu zamanında Bol-
ka r Dağında çalışılan misali verdi. Belki ha
tırlarlar, belki O, izah edecektir. Bu, verdiğim 
misaller, Amerikalıların kendi memleketlerine 
reva grödükleri işletme sistemini bizilm omemde-
ketıe geldiklerinde her halde daha iyisini gös
termeyeceklerine göre bu nazariye altında, Av
rupalıların zihniyeti nazariyesi altında yaban-
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cilamı Türkiye'ye gelmeleri ne sermaye ola
rak, ne teknik olarak uygun değildir ve bu 
fikrin de karşısındayız. Bunun bir mühendis 
olarak: ben şahsan karşısındayım, mensup ol
duğum partinin politikası olarak da karşısın
dayım. Bu bakımdan bunda her hangi bir art 
niyet aranmasın. Dediğim gibi, 62 nci madde, 
hem yabancı sermaye gelsin, hem de işletme 
ruhsatı alsın, üstelik de bunun 'adı reform ol
sun... Bu olmaz. Dediğim gibi, bunu bir tek 
şey paklar; ya Hükümet geri alır ya .Sayın Ba
kan şapkayı alır Allah'a ısmarladık iler bu iş 
de halledilir. 

Saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Sayın Baytürk, dün bu kürsüden yaptığım 
bir beyanı yorumladılar. Yanlış anlaşıllmayal 
meydan vermemek için (kısaca huzurunuzu iş
gal ettim. 

Değerli arkadaşımı, ıbiraz evvel kürsüden 
ayrılmak üzere iken, bir aeıMamıada lıulundu-
lar. Dediler ki, Biz, maden sektöründe bu an
lamda yabancı sermayeye karşıyız, mensup ol
duğum parti görüşü budur, üyesi olarak böy
le düşünüyorum, ayrıca da bir teknisyen ola
rak da yabancıyı bu sektörde istemiyoruz, is
temiyorum dediler. 

Kendilerinin bu görüşlerine elbette iki say
gı duyulur. Nitelkilm, KcnmisyondaSki müzake
reler sırasında gerek kendileri ve gerekse ken
dileri gibi düşünen diğer muhteremi arkadaşla
rın görüşleri karşı görüşe sahip olanlar tara
fından daima müsamaha ile ve anlayışla karşı
lanmıştır, 'Saygı duyulmuştur. 

62 nci maddenin huzurunuza getirilen şek
lindeki anahedef şudur: Bunu şu veya bu par
tiye mensup olmanın, şu veya bu görüşün sa
hibi olmanın dışında 'bu sektörde bugüne kadar 
âtıl kalan kaynakları biran evvel seferber et-
ırmek ve maden sefetörünün Türk ekonomisinde
ki yerini ve hissesini taifeviye etmektir. Refor
mun, ne şekilde tanıımlamırsa tanımlansın bu 
kanundaki hedefi, gerekçesinde de izah edil
diği gibi, Türk ekonomisine katkısını artır
maktır, Burada getirilen hüküm, bu katkıyı 

13 -^ 



M. Meclisi B : 49 

•artırabilmek için kendi gücümüzün dışında 
•alan İmkânları bu sektöre amade 'kılmayı fctih-
daf etmektedir. Dün arz ettim. Burada bir 
yabancıya özel bir 'Imt'iyiaz tanımak veyahut da 
memleketimizde bu sektörde yabancının istis
marına fırsat ve imkân »erimek söz konusu ol
mamıştır. Teknik gücümüz hakkında Sayın 
Baytürk arkadaşımızın kendisine güvenle yap
mış olduğu beyanı yine tekrarilıyayım burada 
saygı ile karşılarız. Teknisyenlerimizin bu dü
şünce de oluşları, ancak bizim için iftihar mev
zuudur. 

Ancak, Ibir hakikati de gözden uzak tutma-
ımamız gerekiyor. O da şu: Bütün dünyada tek
noloji her alanda, madencilikte de ve bilhassa 
madenciliğin aramacılığında da işletmeciliğin
de de süratle ilerlemektedir. Biz birçok ilerle
melere, teknoloji alanındaki ilerlemelerde ol
duğu gibi, aynı süratle katılamıyoruz. Aramız
da büyük bir mesafe var. Kaldı ki, bu mesafe, 
dün de arz ettiğim gibi, sanayii ileri ülkeler 
arasında da var. Kendi tabirleriyle, «teknolojik 
gep» dedikleri, teknolojik açıklık gün geç
tikçe de büyüyor. Az gelişmiş ülkelerle' çıok ge
lişmiş ülkelerdeki bu açıklık gittikçe daha da 
hızla (büyüyor. 

ArkadaşKm örnek verdiler. Henüz müstemle
keden kurtulmuş bâzı ülkelerin, daha evvel 
kendilerine patronluk eden ülke sahiplerinin, 
kendi memleketlerindeki maden işletmeciliğine 
ve aracılığına karşı tutumları ellbeltteki bizim
kinden farklı olacaktır. 

Arkadaşlarım, daha evvelki bir müzakerede 
de arz elttim. Biz bir müstemleke fobisi içinde 
o1 an millet değiliz, ülke değiliz. Vakaa bu 
•memleket bir kapitülâsyon devri geçirmiştir, 
fakat bunlardan kolayca silkineoek, kurtulacak 
ıgücıü gösteren Ibir ülkedir. Cumhuriyet Hükü
meti Avrupa topluluğu içerisinde eşit yer arı
yor. Eşit güçte olmak işitiyor. 

Arkadaşlar, bu bir talim terbiye meselesidir, 
tıpkı eğitimde olduğu gibi. Biz aynı koşullar 
içerisinde tecrübe sahibi olmazsak, aynı camia 
içinde onlarla beraber yaşamamız imkânsız 
olur. Biz bu tecrübeyi geçireceğiz. Belki güç 
olacak, belki zor olacak, belki de ödeyeceğimiz 
bâzı bedeller bulunacaktır ve fakat bu top
luluk içerisinde onlarla eşidolalbilmenin tedbir
lerini şimdiden almak mecburiyetindeyiz. 

2 . 2 . 1973 O : 1 

] Nitekim, biz burada ne şu, ne de bu partinin 
ıgörüşününün hâkim olmasına veyahuitta bir 
orta yol bulunmasına gayret etmedik. Türkiye'-

. nin ekonomisine hizmet edecek araçları aradık 
ve buna bilhassa dikkat ettik. Getirdiğimiz 
teklif, sanıyoruz ki, Komisyon görüşü olarak, 
ibu maksadı sağlayacak bir metindir. 

Biz Ortak Pazara girmek için belirli aşa-
ımalardan geçiyoruz. Bir hedefimiz var, kabul 
etmişiz. Partiler olarak değil, Devlet olarak 
kaibul etmişiz. Diyoruz ki, onların ortak antlaş
ması olan Roma Antlaşması gereğince, teşeb
büs serbestisi, sermaye serbestisi, işgücü serbes
tisi ve saire, bütün bu serbestlik var. Bunların 
ülkeler arasındaki transferinde bu serbestliği 
tanıdığımız içindir ki, bu serbestliğe alışma
lıyız şimdiden. 

Yabancı teşebbüsle işbirliği yapabilmenin 
igüçlüğü muhakkak ki vardır. Tecrübesiz ile 
tecrübelinin yan yana oluşunun bâzı güçlükleri 
Vardır. Fakat biz bu güçlükleri aşmak zorun
dayız. 

Biz Komisyonda hakikaten ortak bir görü
şe vardık. O da şu idi: 

Bir iddia vardı. Deniliyordu ki, yeraltı 
servetlerimizin tapusunu yabancı ellere vereme
yiz. Hattâ gayet açık söyleyeyim, yüksek dere-
ceüi bir memur arkadaşımı ziyaret etmiştim, ba
na şunu söylemişti: «Benim kapıma bir yabancı 
sefir (gelip, kendi vatandaşının hakkını şu alan
da bu tarzda talebetmesi beni rencide eder» 
Kendi görüşlerine katıldığımı söyledim te böy
lelikle 13 ncü maddede, yeraltı servetlerimizin 
tapusu denilecek olan ilk merhaleyi, ilk ruhsatı 
onlara vermemenin tedbirini aldık. Bunu ortak 
getirdik, fakat işletme ruhsatı diğerinden fark
lıdır. Burada biz bilâkis akıl ve iz'an kullana
rak, yabancı imkânları kullanmanın tedbirini 
getiriyoruz. Buna kapılarımızın kapamak, bu 
sektörde reform yapmak şöyle dursun, bu sek
törde geriye .gitmemize sebebiyet verir. 

Muhterem arkadşlarımın dikkatini bu nok
taya çekmekte fayda gördüm. 

iSaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu Adına 
iSaym Esat Kıraıtlıoğlu, buyurunuz. 

EBAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkanım, eğer başka konuşmacı yoksa ben ko-

I nuşmayacağım. Konuşmacı varsa, konuşacağım. 
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BAŞKAN — Kişisel konuşmalaır var. ister I 
onlardan sonra konuşun, isterseniz şimdi ko
nuşun.. 

ESAT KIRATLIOÖLU (Nevşehir) — Bilâ
hare konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Grup adına 'takidimen her za
man konuşma hakkına sahipsiniz. 

Sayın Turhan Özıgüner.. Yok. 
Sayın Şinasi Özdenoğlu, buyurunuz. 

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

62 nci madde Türk madenciliğinin ve yeraltı 
servetlerimizin işletilmesiyle ilgili ve gerçek
ten geleceğimizi ipotek altına almaya aday hü
kümler getirmemiş olsaydı huzurunuzu işgal 
etmeyecektim. 

Gerek madencilikte arama, gerek işletme 
safhasında, buradaki fikir mücadelesini bir mil
lî mücadele olarak kabul etmek gereklidir ve 
şüphesiz fikrini söyleyen arkadaşımızı da saygı 
ile dinliyoruz. Ama istiyoruz ki, mesele tam 
açıklığa kavuşsun ve vicdan huzuru içerisinde 
oylarımızı kullanalım. 

Komisyon Başkanı Sayın Oksal'a saygım 
vardır. Gerçekten konuyu bilen bir arkadaşımız
dır. Ancak, biraz önce buradan, «Türk Milleti 
belki bâzı bedeller daha ödeyecektir yeraltı ser
vetlerinin mil üleştirilmesi konusunda» şeklin
deki beyanına katılamadığımı ifade etmek isti
yorum. Çünkü, Türk Milleti yeteri kadar bedel 
ödemiştir arkadaşlar. Türk Milletinin kurtuluş 
kavgaları, kapitülâsyonlara karşı vermiş oldu
ğu mücadele, kanla ödenmiş olan ve aslında be
deli nakte çevrilemeyecek kadar yüksek olan 
bir değerdir. Bu nedenle, Türk Milletinin bun
dan böyle bu konuda vereceği ve ödeyeceği be
del yoktur. j 

Sayın arkadaşlarım, dün de Anayasamızın 
130 ncu maddesini huzurunuzda okudum. Tabiî 
servetler ve kaynakların Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olduğu hükmü ve bunların 
aranması ve işletilmesi hakkı da özellikle Dev
lete aittir, şeklindeki mutlak hükmü tekrarla
mak zorunda kalıyorum. 

Arkadaşlar, eğer 62 nci madde Hükümetin 
sevk etmiş olduğu şekilde huzurunuza gelmiş 
olsaydı, bunun lehinde söz almış olacaktım, ama 
Geçici Komisyonda tamamiyle değiştirilmek su
retiyle Türk maden sahalarını, yeraltı servetle- | 
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rimizi işletmede de ipotek altına alabilecek çok 
sakıncalı bir biçimde getirildiği için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Nedir o hüküm?... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet teklifinin 
(D) bendi hükmüne göre : 

«Ortakları arasında gerçek veya tüzel ya
bancı kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana ya
zılı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulunmayan 
ve madencilik yapabileceği yazılı o]an limited 
veya anonim şirketler....» işletme ruhsatnamesi 
almak haklarından faydalanıyorlardı. Bu hü
küm kaldırılmıştır. Bunun kaldırılması demek, 
muvazaa yolu ile işletme hakkının yabancılara 
ve yabancı şirketlere devrine en müsait bir ze
min yaratılması demektir. 

Ne olacaktır?.. Siz Türkiye'de Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş limited ya da anonim 

' şirketlere maden işletme hakkını, ruhsat 
hakkını vereceksiniz, ama Borçlar Kanu
nuna göre bu şirketler bu haklarını hiç
bir kayda ve şarta tabi olmaksızın ser
best anlaşma, serbest pazarbk e'sası içerisin
de bir başka şirkete, yabancı şirkete devredebi
lecekler. Nerede bu maddede bunu önleyici hü
küm arkadaşlar? Çok isterdim ki, 62 nci mad
dede 10 sene sonraki Türkiye'nin tablosunu gö
rerek bugünden önleyici bir hüküm getirilmiş 
olsun. Türk vatandaşlarının kuracağı bir limi
ted ya da anonim şirket 3 sene sonra şu kadar 
yatırım yapacaktır, yaptığı yatırımda koyduğu 
paranın birkaç misli kâr almak suretiyle hiçbir 
kayıt ve şarta tabi olmaksızın Borçlar Kanunu 
hükümleri içerisinde bu hakkını, işletme hak
kını yabancı bir şirkete, ya da şahsa devredebi-
lecektir. Aksine hüküm var mı? Yok. Asıl bizim 
kavgamız burada değerli arkadaşlarım. 

Şimdi ne olacak? Meselâ sayın milletvekille
ri, Türkiye'de 183 linyit işletmesi vardır. Bunun 
174'ü özel kişilerindir, 9'u Devlet sektörünün-
dür. Şimdi, bu 174 özel teşebbüs bir bakacaksı
nız birkaç yıl sonra yabancı şirketlere intikal 
etmiş böylece bu maddeyle isteseniz de isteme
seniz de belki 10 yıl sonra, belki de daha uzak 
bir gelecekte tüm özel işletmelerimiz, yabancı 
kuruluşların eline geçebilir. Böyle bir çığırı aç
mak bizim hakkımız değildir, açılmış olan bir 
yol varsa, onun üzerine aşılmayacak barikatlar 
koymak bizim görevimizdir arkadaşlarım. 62 nci 
maddenin ruhu budur. 
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Bunları niçin önlüyoruz? Benden önce ko
nuşan Sayın arkadaşım Baytürk etraflıca izah 
etti. Bir teknisyen olarak, meselenin içindeki bir 
insan olarak izah etti, ama birkaç noktaya te
mas etmekten kendimi alamıyorum. 

Madencilik dünyanın her yanında en ve
rimli iştir arkadaşlar. Yugoslavya'da bile bu
gün yabancılar maden imtiyazı peşindedir. Ne
den? En kârlı iştir de ondan. Şimdi, nedir bu
nun bir memlekete getirdiği fayda? 

Arkadaşlarım, maden üreten, maden cevhe
rinin çıkmış olduğu memleket yerine konma
yacak bir servet veriyor. Hammaddeyi veriyor 
hem de ucuz veriyor. İkincisi de, ucuz insan 
gücü veriyor, el emeği veriyor. Ama buna kar
şılık madeni alan ülke büyük avantajlar sağ
lıyor, hattâ o kadar ki cevheri alıyor 15 - 20 
misli katma değerle iade 'ediyor. 15-20 misli 
arkadaşlar. Örneğin Amerika'da bir dolar değe
rindeki demir cevheri işlenerek çelik yapılmak 
suretiyle 23 dolarlık değer kazanmaktadır. Ya
zık günah değil m[ o demir cevherinin çıkarıl
dığı ülke insanına, ülkeye? Kavgamız budur. 
Madencilik çok kârlı bir yatırımdır, fevkalâde 
kârlı bir endüstridir. Öyle ise cevhere, o cev
herin çıkarıldığı toprakların sahibi ola/n insan
lar, o ülkeler halkı elbette bütün varlığıyle sa
hip çıkacaktır, bunu kimse önleyemez arkadaş
larım. E, buna mukabil yetişmiş uzmanlarımız 
var, ekiplerimiz var, modern bilim dünyasında 
yetişmiş, hizmetinden, bilgisinden faydalanaca
ğımız gençlerimiz var, mühendisi erimiz var, 
teknisyenlerimiz var. Bu imkânları seferber et
mek suretiyle yeraltı servetlerini kimseye kap-
tırmaksızın bunlardan tamamıyle biz faydala-
nalıını derken, zannediyorum ki, en bilinçli an
lamda bir milliyetçiliğin ide savaşını vermiş olu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, stratejik madenler 
konusuna zennediyorum, burada değinilmedi. 
(Sayın Oksal herhalde aydınlatacaktır; Ortak 
Pazarı yaratan Roma Antlaşması servetlerin, 
malların serbest mübadelesini ıka'bul ediyor 
ama, henüz stratejik madenler konusunda Or
tak Pazar ülkelerinin yabancılara imtiyaz ver
diğini bilmiyoruz. Uranyum çıkıyor benim mem
leketimde. Çok istirham ederim, uranyum üze
ninde benim tekelim olmayacak mı Devlet ola
rak? Elbette olacak. Elbette millî stratejik de-
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geri olan madenlerde benim özellikle bir tekel 
hakkım olacaktır. Mümkün değildir, hiçbir Or
tak Pazar ırnemleketi yapamaz bunu, bugün için 
açamaz bunu. Bâzı alanları açmış olabilir ama, 
stratejik madeuler sahasında başkalarına imti
yaz vermiş Ortak Pazar ülkesi tanımıyorum, 
varsa bana müşahhas olarak söyleyiniz de fay
dalanalım. 

Ortak Pazar ülkeleri henüz kendi millî mev
zuatlarını Roma Antlaşmasının hedef olarak tes
pit etmiş okluğu ilkelere göre ayarlamış, uydu
rabilmiş değillerdir, bunu zaman içerisinde ya
pacaklardır, Ortak Pazar standartlarına zaman 
içerisinde ulaşılacaktır. Biz de Ortak Pazar ül
kesi olarak, elbette zaman içeı-isinde Ortak Pa
zar' birimlerine, statülerine yaklaşacağız, ama 
Ortak Pazara ginmiş olduğumuz halde bugün 
üzerinde duracağımız bir konu vardır, o da de
ğerli arkadaşlarım, millî güvenliğimizi ve çı
karlarımızı ilgilendiren konularda tâviz verme
memiz gerektiğidir. 

Türk Milletinin bugün ve gelecekteki büyük 
çıkarlarını dikkate alıp Hükümetin sevketmiş 
olduğu tasarıyı benimseyerek ve Yüce Meclis
ten anlayış bekleyerek istirhamı 'ediyorum; lüt
fedin arkadaşlarım bir kez daha tetkik buyu
run 62 nci maddenin Hükümetin sevketmiş ol
duğu şekliyle (d) bendindeki, yabancılara işlet
me ruhsatnamesi hakkının verilmesini önleyen 
ve işletme hakkını münhasıran ulusumuzun te
keline veren hükmün buraya aktarılmasında 
zorunluk vardır, Türk Milletinin bugününde ve 
geleceğinde millî yarar ve çıkarlar vardır de
ğerli arkadaşlarım. 

Bir önerge takdim ediyorum, lütfedin mil
letin hakkını kurtaralım ve bunu millete vere-
dim. 

Saygılar sunanım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — AP Grubu adına Sayın Esat 

Kıratlıoğlu, buyurunuz. 
AP GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 

(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Huzurunuzu fazla işgal edecek değilim. Bu
rada cevap verilmesinde zaruret gördüğüm 
birkaç noktaya temas ettikten sonra sözlerimi 
gayet kısa olarak bitirmeye çalışacağım. 

Bu mesele zaten geçen toplantılarımızdan 
beri o kadar vuzuha kavuşmuştur ki, bunun 
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tekrarında ne fayda umulur bunu bilemiyorum. 
Hep söylenen sözler aynı sözler; biz de burada 
konuşsak aynı sözler,! söyleyeceğiz. Yani geçen 
defaki konuşmalarımızın üstüne yapacak her
hangi bir ilâvemiz ne bizim var, ine ide başka 
bir kimsenin var. O bakımdan bir . iki nokta
ya temas ettikten sonra arz ettiğim gibi sözle
rimi keseceğim. 

Değerli arkadaşlarım, birinci nokta şudur: 
Bu getirilen kanun tasarısındaki 62 nci madde 
Hükümet tasarısına sureti katiyede ters düşen 
yani büyük mânada ters düşen bir madde de
ğildir. İddia edildiği gibi büyük mânada ters 
düşen bir madde değildir. Bu madde daha evvel 
kabul «dilmiş maddelerin esprisi içerisinde dü
zenlenmiştir. Diğer (maddeler kabul edildiğine 
göre bu maddeler de aynı espri içerisinde de
vam etmektedir, 

Reform meselesi, yani burada öyle bir 
noktaya getiriliyor ki, reform eğer benim gö
rüşüm gibi çıkmamışsa kanun, bu reform değil
dir, eğer benim görüşüm gibi kanun çıkarsa bu 
reformdur. Bununla sureti katiyede mutabık 
değiliz. 

Reform kelimesi veyahutta kanunun espri
si içerisindeki reform mânası, herhangi bir par
ti görüşnün görüşü istikametinde değilse, bu 
reform değildir, eğer başka bir partinin görü
şü istikametinde ise, yine reform değildir, illâ 
ki reform değildir diyenlerin görüşü istikame
tinde olursa bu reformdur. Böyle bir espriyi 
anlamak elbette ki mümkün değildir. 

Ben burada hiç bir kimseye tarizde bulun
mak işitemiyorum. Hiç. kimse böyle bir tariz ile 
karşı karşıya geldiğini lütfen kabul buyur
masın. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bizim getirdiğimiz, daha doğrusu komisyo

nun getirmiş olup da burada konuştuğumuz ve 
AP Grubu adına müdafaa ettiğimiz bu madde
nin esprisi, reform kelimesi ile sureti katiye
de ters düşmemektedir. Zira; reform anlaşıldı
ğı veçhile memleketin ıgayrisâfi millî hâsılasına 
bir gelir katıyor mu, millete. biraz bir değer 
katkısında bulundurulabiliyor mu I Esas olan 
bıidur. işte bunu düşünerek yabancı teknik ve 
yabancı sermayenin muayyen bir (miktarda da 
olsa, kanunun müsaade ettiği şartlar altında 
Türkiye'ye gelmesinde biz iddia ediyoruz ki 
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gayrisâfi millî hâsılaya katkısı olacaktır. Zira; 
daha evvel de iddia ettik, madenlerin yeral
tında bulunması, yerüstüne eğer çıkarılmamış 
ise bir mâna ifade etmez. Ve yine iddia ettik 
ki diğer büyük süper lüks devletler . eğer tâ
bir caizse - A'-eyahut da sosyal durumları bizden 
daha iyi durumda bulunan, teknik durumları, 
daha doğrusu şöyle ifade edeyim, teknik du
rumları bizden daha iyi ıdurumda bulunan bir
takım devletler, kendi aralarında maden saha
sında hem teknik, hem de ilim ve sermaye ba
kımından değiş - tokuiş yapmaktadırlar. Ve bunu 
memleketlerimin selâmeti için düşünmektedirler. 
Burada kalkıp da yabancı sermayeyi kabul et
menin, memleketi somurtturuyor gibi göster
menin bir mânası yok. Türk Milleti olarak ve 
herşeyden evvel AP olarak, millî menfaati en 
az millî menfaati düşünüyoruz, diyenler kadar 
düşünen insanlardanız ve milletin menfaatini 
hiç kimse ipotek altına alamaz. Ve buradaki 
konuşulan sözlerden dolayı da bizim fikirleri
mizden caymamız bekleniyor ise, bu da yanlış
tır. Memleketin görüşü olarak, ımillî menfaatin 
istikbali olarak, diğer yabancı memleketlerin, 
kendi memleketlerinde tatbik etmiş bulunduk
ları maden sahasındaki esasları getiriyoruz. On
lar bunu kabul ederken, onlar milletlerini, millî 
menfaatlerini düşünmüyor da biz bunu kabul 
ettiğimiz zaman millî menfaatlerimizi düşünmü
yoruz diye gösterildiği takdirde, burda çeli
şik bir duruma düşer. Onlar da millî menfaatle
rini elbette ki düşülmüyorlar, biz de bu görüşü 
benimsemek durumunda olarak millî menfaatle
rimizi düşünüyoruz ve kanun ile millî menfaat
lerimize zarar gelmemesini de sınırlandırıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu hususta Meclis za
bıtlarına geçmiş çok değerli görüşler serdedil-
miştir, ÂP Grupları adına gerek Senato'da, ge
rek Millet Meclisinde. O bakımdan bunlara tek
rar ilâve edecek bir nokta yok. Bir tek cümle 
söylemek suretiyle sözlerimi bitiriyorum. 

AP, millî menfaatlerin üzerimde ipotek su
retiyle tasarrufta bulunmak isteyenlerin karşı-
sundadır. AP, millî menfaatleri düşünen ve bu
nu sonuna kadar müdafaa eden, eğer memleket 
menfaati yabancı sermayemin bir miktar ka
nun ile getirilmesinde ise, bunun da tereddüt
süzce getirilmesinde fayda mütalâa eden ve di-
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ğer milletlerin yaptığı bu işi aynen Türkiye'de 
de yapmayı selâmetimiz itibariyle kabul eden 
parti olarak, saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Oetiııkaya, bu
yurunuz. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Maden Reformu kanun tasarısının 62 nci 
maddesi üzerinde 'görüşlerimi arz etmek üz(er,e 
söz almış bulunuyorum. 

Dün bu ımadde üzerinde görüşlerini açıkla
yan Sayın Bakan, Hükümet teklifini savunur
ken, »öyle dediler; «Biz • Hükümet olarak so
nuna ikadar bu teMifimizi savunacağız. Bir ka
nat yabancı sermayeye önlem veriyor, düğer ka
nat ayrı bir görüşte.» dedi. Ve; «biz orta yolu 
savunuyoruz» şeklinde bir ifadede bulundu. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümettin savunacağı 
tek bir yol vardır. O da Hükümet olarak, Ba
kanlar Kurulunda tasları haline getirip, Mecli
se sunduğu teklifini sonuna kadar savunmak 
ve inandırıcı olarak da bunun müdafaasını 
yapmaktır. Yoksa, Meclise bırakıyorum, Mec
lisin, iradesi tecelli etsin, ondan sonra Meclisin 
üzerine davayı atsın ve kendisi kenara çekilsin. 
Bunu asla tasvibetmiyor ve kaJbul etmiyorum. 

Hükümet, getirdiği teklifle; «yabancı ger
çek ve tüzelkişilerle Türk Ticaret Kanununa 
göre kurulmuş olsa bile, ortakları kısmen veya 
tamamen, yabancı .gerçek: veya tüzelkişi olan 
şirketler, maden işletme ruhsatnamesi hakkı 
iktisaıbedeimeızler» hükmünü getirmekle 6224 sa
yılı Kanunla yurdumuza girmesi sağlanan özel 
yabancı sermayenin, madenlerimiz üzerindeki 
işletme ruhsatnamesi almasını, isabetli olarak 
önlemek isteimekitedir. Ama, bu 6224 sayılı özel 
Yabancı S'ermaye Kanunu 'Türkiye'ye ne getir
miş. Ne götürmüş bunu sormak lâzım. • 

Sayın Bakandan soruyorum. Bir araştırma 
yapsınlar, Devlet Plânlama Teşkilâtı gayet iyi 
çalışmıştır, dokümanları buraya getirsinler. 
'6224 sayılı Özel Yalbancı Sermaye Kanununun 
Türkiye'ye .getirdikleri değil, götürdükleri 
çok fevkindedir çok fazlasını götürmüş
tür. Asıl mühim olan bunu hesaplayıp, 
buraya gelmek lâzım. Yoksa burada, efen
dim yabncılara madenlerimiz üzerinde: ruh
sat hakkı verip, işletme hakkı verip ondan 
sonra da yabancı telkuplojidıen istifade edeceğiz, 
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yabancı teknikten istifade edeceğiz, dernekle bu 
'maddeyi geçiştirenleyiz. 

Dün yine bu tasarının görüşül tniesi sırasın
da Komisyon Başkanı mealen şunu söyledi; bu
gün de tekrarladı: «Biz, bu madde ile yaban
cılara özel imkânlar sağlamıyoruz. Gelişen ça
ğın şartlarına göre, ileri teknolojiye sahip ül
kelerden istifadeyi düşündük.» dediler. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketin yerüstü ve yeraltı kaynakları 

ile insanıgücünü toplumun yararına değerlen
dirmek, halkı üretici üretim araçlarının verim
li ve elde edilen ürünlerin kalite ve fiyat yönün
den uygun tkılmak, elbette teknolojiyi benim
semekle mümkündür. Bu teknoloji yalbncıdan sa-
tınalmcak madde değildir. 

Gelişen dünyamızda teknik ilerledikçe, 
teknolojiye de ihtiyaç ıgösterir. Bu teknolojiyi 
yetişmiş insanla memleketimizde kuracağımız 
araştırma enstitülerinde çağın gereklerine gö
re ilmî çalışmalarla elde eddbiliriz. •Yoksa,'ya
bancı teknolojiden istifade edelim, biz gerekli 
araştırmaları yapmayalım, enstitüleri kurmaya
lım, yabancılar gelsin efendim bize teknoloji 
versin... böylece madenleridniz üzerinde onla
rın tekniğinden istifade ederek, onlara geniş 
imkân sağlayalım. Bu mümkün değil. 

Türkiye'nin kendisi için lâzım olan Batı 
kültür ve tekniğine ihtiyacı yoktur ; demiyo
rum. Bu ihtiyaç sağlanırken, dışa bağlı olma
malı ve 'kendimizi onların kurtarıcı sihirli tek
niğine kaptıımıamalıyız. Elbette gelişmiş ülke
lerin nasıl kalkındığını, hangi metotları kullan
dığını öğremmelk mecburiyetindeyiz ve onlardan 
istifade eitmeliyiz. Avrupa ülkelerinin başardığı 
modernleşme aşamasından önce, onlara kudre
tini kabul ettirmiş ve Avrupa içlerine kadar 
ilerlemiş olan Osmanlı Devleti teokratik yapısı 
nedeni ile modernleşme yarışını sürdürmeyip, 
çağın gerisinde nasıl kaldığını, kaçınılmaz so
nuç olarak yabancı sömürünün neticesi «hasta 
adam» haline geldiğini tarihler gayet iyi yaz
maktadır. 

Batılı ülkeler daha 16 ncı asırda hiçbir si
yasî ve ekonomik baskı yapmaksızın geri fcal-
mış ülkelerde tembelliğin ve davranışın verdiği 
tutumu değerlendirerek kopardıkları kapitülâs
yon haklarıyle ülkeyi teknik ve ekonomik yön
den ellerine geçirmek ve sömürü ortamını kur-
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mak yolunu bulmuşlardır. Şimdi, yabancı üs
tünlüğü kompleksini yaratmak, sadece dışarı
dan ürünlerini kopye eden ve yaratıcı olmayan 
'bir seviyede kalıp, «Hep dışarıdan (teknoloji 
'getireceğim ve ondan istifade edeceğim» de
lmekle özel yabancı sermaye yanlışı gözükmek 
ve maddeyi değiştirmekle ne memlekete, ne de 
millete yarar sağladığını iddia edenııeyiz. 

Bunları kendimiz geliştirmedikçe, Türk mü
teşebbis ve kamu tüzel kişilerine vermedikçe, 
bu kanunun Türk Milletine reform olarak ya
rar sağlayacağı düşüncesinde değilim. 

Millî servetlerimiz olan yerüstü ve yeraltı 
kaynaklarımız üzerinde yabancıların işletmesi
ne imkân vermemek ve millî çıkarlarımızı gö
zetmek hepimizlin birleşmesi gereken müşterek 
Ihedef olmalıdır. 

İleri ülkelerin geri kalmış meımleketleri na
sıl • soyduğunu unutmamalıyız. Bir zamanlar 
İran petrolleri üzerindeki mücadelesini zama
nın Başbakanı olan Musaddık'm, Lahey Adalet 
Divanında savunmasını yapmak suretiyle geri 
almak için nasıl mücadele ettiğini hatırlamalı
yız, sayın arkadaşlarım. Biz bu hakkı verdiği
miz takdirde hangi divanda bunun mücadelesini 
vereceğiz de, yalbaneı sömürüye memleketimiz
de vermiş olduğumuz bu kanunî hakkı kimden 
ve nasıl ıgeri alacağız1? 

Osmanlı Devleti zamanında işlenen hataları 
şimdi biz de işlememeliyiz ve memleketlimiz için 
yararlı olan bu tasarıyı Hükümetin getirdiği 
şekilde kanunlaştırmaya çalışmalıyız. 

Yabancılara işletme ruhsatnamesi vermeyen 
Hükümet teklifine itibar etmenizi istirham edi
yor, Sayın Başkanlığa verdiğimiz önergenin 
kabulünü sizden rica ediyorum. 

iSayigılar sunanın. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, söz is'tiyoıruım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Enerji 
ve TaJbiî Kaynaklar Bakanı, buyurunuz. 

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

Maddenin müzakeresinin başlangıcında söz 
alarak 'maddenin neyi kapsadığını ve Hüküme
tin Komisyon değiştiraşine neden karşı oldu
ğunu uzun bir izahat üe arz etmiştim. Bilâhara 

yapılan müzakereler tekrar bâzı kavramların 
karışmasına vesile olduğu için 1 - 2 noktayı bir 
defa daha tavzih etmieklte fayda görüyorum. 

Bu madde kimlere işletme ruhsatı verilmesi 
gerektiğini tanzim ediyor. İşletme ruhsatı sa
hibi olmak, olmamak başka şeydir, işletime 
sermayesine ortak oilup, olmamak başka şeydir. 
Şimdi, bunun ikisi aynı şeymiş gibi, hattâ bu
nun ikisini karıştırarak mütalâalar beyan et
mek, maddenin malhiyetinin anlaşılmasına yar
dımcı olmaz. Bunu vazıh bir şekilde birbirin
den ayırmakta fayda vardır. 

Hükümet daha evvel arz ettiği sebeplerle ya
bancılara maden işletme ruhsatnamesi verilme
sine karşıdır. Kendi maddesini böyle yazmıştır 
ve bu maddenin Komisyonda değiştirilmesine 
karşı olmuştur ve değişik Komisyon metnine 
de, şu anda aynı kanaati muhafaza ettiğimiz 
için karşı olduğumuzu arz ettim. 

Şimdi, bu maddede değişik, ifrat ve tefrit 
sayılalbileeek görüşler vardır. Bu görüşe göre 
thiiçibir sınır tanımaksızın yalbncı sermaye hem 
sermaye olarak rol alsın, hem de ruhsat sahibi 
olsun görüşünü savunan arkadaşlarımız vardır. 
Bunun karşısında bir başka kutup, yabancı ser
maye hem ruhsat sahibi olarak ortada bulun-
'masm, hem de Türk ruhsat sahibiyle dahi işbir
liği yapanıasm diyenler vardır. 

Hükümetin görüşü bu ifrat ve tefrit arasın
da nerede yer alıyor? Hükümetin görüşü bu if
rat ve tefritim arasında yer alıyor. O hailde Hü
kümet burada ifrat ve tefritin arasında bir gö
rüşü savunuyor, öyleyse kendi tasarısını sa
vunmuyor yolundaki mütalâalar «Biz aklımıza 
İbir şey koyduk; bunu deseniz de, demeseniz de 
'bu kürsüden söyleyeceğiz» anlamına gielir. 

Hükümet açıkça ve sarahaten yabancılara ma
den işletme ruhsatnamesi verilmesine karşı ol
duğunu söylüyor, maddesinde bunu tedvin edi
yor, burada nedenleriyle savunuyor; ama gene 
de biz bu gerçeklere sırt çevirip, aklımızda olanı 
yapıştırmaya kararlıyız. Bu en azından bu kür
süden dile gelmesi lâzimıgelen gerçeklere karşı 
saygılı davranmak değildir. Bunu son bir defa 
daha Ibelirtm'ekle iktifa edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet şu veya bu 
görüşün yanında olmak kayıgusunda değildir, 
Hükümet, doğru (bildiği 'görüşü 'tedvin 'etmiştir. 
Bu bildiğini hâlâ ideğiştirımeık için ikna edici se-
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hepler göremediği için kanaatini muhafaza ot- | 
inektedir. Kanaatini muhafaza ettiği için de keu- I 
di ımeıtniııi muhafaza etmektedir. 13u böylece bir I 
defa daha (biline. I 

Teşekkür ederim:. I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) —• Sayın Başkan, söz 
istiyorum. . I 

TURHAN ÖZ'GÜNEK (İçel) — Sayın Baş
kan iben de söz istiyorum. I 

BAŞKAN —• Komisyon adına Sayın Mehmet I 
Ali Oksal, huyurunuz efendim. I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MKHMET 
ALİ OKSAL (Trabzon) —• Sayın Başkan, değer- I 
li arkadaşlarım. I 

Sözlerime 'başlamadan önce Sayın özden/oğlu' I 
nıın hakkımdaki teveccühlerine aynı hislerle I 
muika'bele 'ederim. I 

İkinci ibir husus /da, (burada :bu madde, üze- I 
rinde ya/pılan ;güraşmelerde hirlbirlerinden fark- I 
h (görüşleri savunanı arkadaşlarımın ortak olduk- I 
lan ibir hususu hu kürsüden kamuoyuna akset- I 
tirmede fayda /mülâhaza ediyorum. I 

Konuşan bütün arkadaşlarım millî menfaati I 
en öınplâna almışlardır ve. bunda hakikaten iç- I 
tenlikle 'büyük hassasiyet (göstermişlerdir. Ko- I 
misyonda cereyan eden 'müzakereler bunun ga- I 
yet açık bir örneği olmuştur. Bu madde üzerin- j 
de hislerini izi e değil, fakat inaın'çl arımızla, akıl- I 
larımızla bu memlekete en iyi nasıl hizmet ede- I 
biteceğimizi düşünmüşüzdür. I 

Tasarının Komisyona geldiği günlerde ülk I 
yaptığımız tümü üzerindeki müzakerelerde, he^ I 
men ıhenıen bütün arkadaşlar tasarının bir kuşu- I 
rıma işaret etmişlerdi; 'bu tasarı hu sektörde 
yapılacak reformların .gerekçesini itaıııame.n ta
şımamaktadır, eksiklikler vardır, bunların ta-
ımamlatnması lâzım ıgelmektedir şeklinde 'işaret
te /burundular. Nitekim, tasarının Komisyonda 
müzakeresi de hu nedenle uzamıştır. 

Biraz evvel (Sayın özdenoğlu arkadaşım, Or
tak Pazarla ilgili olarak dediler ki, «Türkiye 
bu stratejik madenler mevzuu üzerinde hiçhir 
imtiyazı vermeyecek tedbiri şimdiden almalı
dır.» Kendilerinin 'bu görüşlerine katılırız ; ka
tılırız ama henüz, esefle 'söyleyeyim ki, Türkiye' 
"de yeraltı serivetlerümizin 'stratejisi tamamen 
tayin edilmiş değildir. Beş yıllık plânlarda ve 
-en son Üçüncü 'Beş Yıllık Plânda öne sürülen j 
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tedbirler, Batıdaki örınekleriyle karşılaştırıldı
ğı zaman (bunlar o sektörün politikaları değiller
dir; ister stratejik seviyede olsun, ister daha kı
sa vadeli olsun. Bugün, Amerika'nın 2O00 yılın
daki iptidaî madde ihtiyaçlarını gözönünde 'bu
lunduran ve dünya ölçüsünde hu kaynakların 
nasıl istismar edileceğini şimdiden haseheden 
çalışmalar varıdır, programlar vardır. Endüstri 
gelişmelerinde iptidaî maddeler, yeraltı -servet
leri büyük bir rol oynarlar. Fakat öyle bir an 
gelir ki, şimdi son derece önemli-olan bir yeral
tı serveti, teknolojik ıgelişnıe dolayısıyle 10 yıl 
'2:0 yıl 'Sonra bu önemini kaybeder; humun aksi de 

••cihetteki varittir. Biz henüz İbir reform tasarısı 
getirmiş olmakla iberaıber, Türkiye'nin yeraltı 
servdtlerini böyle Igeniş, derinlemesiıi'e hir pers
pektif içerisinde (belirli stratejiye dayamış deği
liz, bunu esefle hu kürsüden söylüyorum; hım a 
ihtiyacımız vardır. Bizim burada yaptığımız, bu 
imkânlara kapılarımızı kapamaımak. Dün de ar/z 
•ettim, kısır bir politika hiç olmazsa /gütmeyelim, 
kapılarımızı açık (bırakalım ve yürütme organ
larımızın h aşiretiyle hu kapılardan hu memleke
te en uygun olan imkânları sokalım, 

Bizdin, burada yapmak istediğimiz ve göster
diğimiz titizlik budur. Burada, mutlaka hir ya-
haiiıcı sermaye işlbirliği değir/, fakat yabancı 
kaynaklardan faydalanma imkânlarımızı, eğer 
basit 'bir şekilde ifade 'etmek lâzıim (gelirse bir 
pazarlık gücü yaratmayı şimdiden öngörmüş 
bulunuyoruz. 02 nci maddedeki yaibauıcı serma
yeye iş ve imkân veren espriyi hu şek'i.'ıde anla
mak ıgerekir. Bu, muıtlaka alelade hir işbirliği 
sekilinde değil, fakait hakikaten ileri teknolojiyi 
bu memleket'C sokmak için kapıları a/çık tutalım. 
Bir gün biz, yeraltı servetlerimiziğ özellikle ma
den alanında hakikaten millî çıkarlarımıza en 
uygun btr stratejiye 'bağladığımız zaman, 'tu
tarlı bir stratejiye bağladığımız zaman bu im
kânlardan istifade edelbilelim. 62 mici madde
deki espri Ibuclur. 

Arkadaşlarımın, hedefteki ortaklığına rağ
men, araçlarım tayinindeki farklarını küçüimse-
miyorum. Fakat Konıilsyonda hunun hu şekli 
almasındaki anaruh, bir yabancı (sermaye işti
rakini mutlaka (getirelim şeklinde değil, fakat 
yarın tayin edilecek böyle hir stratejiye hu b ı 
kanları açık tutalım. Bu amacı ıgütmüştür. 

Saygılar sunarim, 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini işleme koy
madan önce sıon 'söz milletvekilinindir hükmüne 
göre sırada Mevlüt Ocakçıoğlu var, ona söz ve
riyorum, buyurunuz Sayın Ocakçıoğlu. 

Sayım özgüner, sizfaı isminizi okuduğum sı
rada 'burada bulunmadığınız için onıı takibeden 
sıraya sizi kaydettim efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞtLU (Niğde) — Değer
li arkadaşlarım; 

Üzerinde çalıştığımız maddenin (d) bendin
de, «.Ortakları iaraısında .gerçek veya tüzel yalban-
cı kişi bulunduran şirketlere ve teşekküllere de 
ruhsat verileceği» anlaşılıyor; daiha doğrusu 
böylece bir hüküm getiriliyor. 

Bilz, Cu'mhuır'ilvıct Halik partililer ollaraik ve 
ben Ocakçıoğlu olanak millî bir .ekomoımıik poli-
tüka, sert biır ekonomik politika taklibe tm emik* 
lelhinde bir görüş sahibiyim; her zaman da bu
nu bu kürsüden ifade etmiekteyim, Ülkemiz 
geri kalmıştır, -halkımızın % 7'5'i yoksuldur. Bir 
fakirlik ZLineiri'ınii biran evvel ki ramak, bu lnaicli»-
reyi aşmak vo süratle çağdaş nygaKağa ulaş
mamız lâzımdır. Bunun için de, mjillî yanar gös- , 
teren her konuda en sent tedbirleri almak za
rar etifndey iz. 

Türkiye, yeraltı ve yerüsıtü servetleri iti
bariyle milliGt yararına şu veya bu teşekkülle, 
şuna. veya buna tıalaıı kapışıma tıkamak smrc-
tiylle, bu sıervetlemnıi millî Hazineye zerresi 
kaybolmaımak suretiyle dökltüğü ve oradan 
fakir ha;1.)k kitlelerinin hizmelbiıne götürdüğü 
taikdiirdo meselelerimıizikL balllolmayacak tartar 
fi yoktur. Ülkemiz zengindir aziz arkadaşla
rım ; bunm plânda 'da okuyoruz, teknik elcimam-
ların, bilginlerin yazılarında da okuyoa-ıız. Ye
ter 'ki, yabancıya kaptırmadan, menfaat şir-
ketlleırikıe talan etltirmediem 'milli hazineye dö-
kebüısllim. 

Simidi, madenlerimizin işletilmesinle yaban
cı sermayeyi ve yabancıyı sokaimı mı, sokma
yalım anı sekilinde ilki görüş var. Bizlerim, Cum
huriyet Halik partililerin görüşü, yera!ltı ve 
yerüstü seırv et İterimizin işletilmesinde ve ba
husus maden ve petrolümüzün işletilmesinde, 
pazarlanmasaıuda bütün gücümüzü kuHİamıarak 
kendimiz çalışalım, ne yabancı bir kimiyi veya 
şirketi ne de yabancı sermayeyi sokmayalım, 
omllaırım ipoteği altına veırmjeyeliiim, omlara sö-
mÜTttüıroeye1!!™; tümü bize kalsın. Bizim kar-
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I şımızdaki grupların ve arkadaşların görüşü de, 
I yabancı sermayeyi de çalıştıralım, yabancıyı da 
I çalıştıraHım, kalkınmamız bu yoldan daha sü-
I ratli oilur şeklinde ilki görüştür. Her ikisine de 
I hürmet etmek lâzımıdır. Burada Cumhuriyet 
I Halk Partisinin görüşü nedense tedirginlik 
I yaratıyor, Hükümette de tedirginlik yaratıyor. 
I Görüşümü ifade edebilirim, benrilm iktisat anla-
I yışım bu. Bu tedirginliğin sebebini anıl'ayaımı-
I yoruz. 

I Simidi aziz arkadaşlarım, bizim göriişümü-
I ze ka,rşı göriişe sıahilp olanların ileri sürdük

leri sebepler şunlar: Teknolojimiz geridir, ser-
I mayemiz yoktur, bu i ş | yapamayız, yürüteme-
I yüz... Bu mevzuda, 1956'larda teknolojimiz ge-
I ııi olabilir, o tarilhleırdeki Yabanıcı ıSermiaye Ka-
I numınu bu sebeple çıkarlmış olabiliriz, ama bu-
I gün 19&6'daki Türkiye değiliz. Teknik eleman-
I larun kom.'uşmalarım dinliyoruz, yazıiljaranı oku

yoruz, beyanatlarını işitiyoruz; bilhassa Sayın 
Kıratlıoğlu'ntın Petrol Reformu kanunu tasa-

I risı müzakere edilirken o komisyonda «Bugün-
I kü teknolojimizin bu işlerin üstesinden gele-
I bilecek seviyeye geldiğini» bizzat söylediğine 

şahit olmuşumdur. 

, Sermayeye gelince; plânda okuyoruz ve bi
liyoruz, hepimizin bildiği bir şey; Devletimi-

I zin yürütülmesi çok pahalı ve çok büyük is
raf ''içerisinde. Senelerden beri bu kürsüden her 
partiden bütün arkadaşlarım bunujdiie getirir-
'ler ve bu bir geır-çektir. Millî servet, Hazine bir 
. israfnıu içeı&ıinde sebilidir. Bir olumlu idare 
halline gelelim, israfı önleyelim, «Sermayemiz 

I yok, yabancı gelsin de çalıştırsın» dijyetceğiimi-
I ze, evvelâ bunu aklıımıza getirelim; ekseriyet 

olarak, Hükümet olarak iferafı önleyelim, rnijil-
ılelt yaranına olan % 7ö'i yoksulluk içinde bu
lunan bu milletin yoksulluk zincirlini kıra
lım. 

Şöyle yapalım: İdarede İslahat getirelim. 
«idarede reform» diyoruz, bütün reformların; 
kaynağı o. istediğin kadar toprak reformu 
getir, maden reformn getir; idare bu lâçkalık 
içimde olduğu müddetçe hiçbir faydası yok. 
Bunu aklımıza getirmiyoruz, ekseriyet olarak, 
Hükümet olarak, şu olarak, bu olarak, İdarî re-
formu, idarî ıslahatı, idarî israfı, hazinenin 
talan 'edilmesini önlemeyi aklımıza geitirmiyo-

I ruz. Bu yola gitsek, Meclis olarak, Hükümet 
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olarak, halk olarak cikljdî olarak üzıeırlnde dur-
ısafk bıı israfı önler, mjaden işletmesine!, peitrol 
.iişfetlm'esnne, ıdiğer sahalanumıza bol bol para bu-
laibiilirilz. Nedemıse bunn yapmak dsiteımdyonuz, 
bunlun 'üzeninde bir kelilme sarfetm|ek istenili
yoruz; eHdern gelsiin yüyelim. Taşıma suyla de
ğirmem dönjmez arkadiaş'Darım. Kendi kendimi
ze ıgeileıceğiiz, kemdi kendimizi bulacağız. Tek
nolojimiz var, paramız viar. İsraf leSttinmieisin. 
Nedense bu yolda gitlmayaraz, dalma, kolay yo
lu sekiyoruz. Mjirasçılık zihniyeti. Cinası yiye-
lilm veyahu't !honç laülalım yiyelim,. Bunun slonu 
oıe olur?., Arkası maluım. Senıeleree borç alıp 
yiyoruz, «(enderce dışarıdan alıp yiyoruz, Kri
tik anlarda getiriyoruz, mdilelte dağıitıyoruz, Ar
kasından ; «Ödeyeceğiz bunu; bir durum, bir va
ziyet' gelecek». Evvelâ özkaynaklariimızı, özme-
seleleııdmizi halledelim, blumum üzerinde daıra-
lım. İsteğimiz bu. Şimdüyıe kaıdar olduğu gübıi, 
bu konuda yine yabancıya el 'acımak değil. Aşa
ğı yukarı onun bdir şekli oluyor. «Buyur» der, 
millî konularımıza onun işti'railsinü sağlar ve 
onun parasının peşlinden koşarsak, ne zaman 
kendümıizıe gedeceğiz, ne zaman bi'r gıüç olabi
leceğiz, ne zaman meselelerimizin ters tali
himi yeneceğliz ?. 

Şimdi, teknoloji konusunda - (Sayın Kıratlı-
•oğkı'nun da sözünü şahit gösterldiğiimıe göre -
hiçbir düşüncemdz yok. «Teknolojimiz zayıftır» 
dllyeımeyiz. Yalnız burada bir ıhrıi'susıı sağlamak 
lâzım; teknik elemarilianı tatmlin. etmek. Bir 
çek (mevzularda tasarruf edelim, teknik ele-
mianları tatmin edelim, i'ştahlandırailım, heye-
canlandıraliıııı. 

Oazeite'lendîe okuyoruz;, Amierilka'nun bilmem 
hangi ünıiiveraitesinde Türk tekniker şu başaı-
rıyı göstermiş. Bunların üzeninde durur lişitâh-
lamldırırsalk, bu konumıuzda nıesellelerdlmâzi aşa
nız, 

Aziz arkadaşlarını, bizüm ide hiçbir surette 
art niyieiti)m:iz mevcut değildir. Bıizim de üze
rinde durduğumuz millî ımienfaattilr ve hepimiz 
köylere kadar gidiyoruz. Umum müdürlıen git-
ımiiyoa*, müsteşarlar giltıniyor, Hüküımıetin fciHit 
nokj talanında oturanlar gitmilyomllar, bilmez
ler onÛiar, 'biz bfilliriz. Millet Mıeelusıinıde oturan 
her gruptan 'arkadaşım bilıir. O sefaleti hatır-
ladığıımız zaiman burnumıuzıunı direği sızlıyor, 
vicdannmız, kıalbimiîz sızlıyor. 

Bu sıkıntılar yabancıya el açmakla gıiıderifl-
mez. Kendi Ikenjdimfe-e geleceğiz, kendi gücümü
zü kulllamıacağız. Bu arada, Sayın Bakanın 
müteaddit defalar üzerimde -durduğu bir mese
le üzerinde duılmak (istiyoruz.. 

Biz Cumhuriyet Halk partililer dlanak 'ejka-
liyetteyilz. G'önüşlerunijitzi, It'eklü'flerıimıizi bu Mec
listen geçirmek mülmjkün olunuyor. Karşıimızda 
elksıerilycttie o'llan, panmalk çoğunluğu oilan 'grup
lar var. Sayın Bakamı devamlı ekseriyete hita-
beder. Dieneibiliir ki, ı«Şu Mecliste ekseriyet kıim-
ıse, yarın ;m|i!l!let 'ekserıilyeti kiline verirse, ekse
riyet kendi görüşünü savunacak». Bjen, ekse
riyete İtaM olmak mlecburiyetindevdeğıiılıim. Bu 
kürsüden. düşüneederimi serbestlikle ve cesa
retle siöyleyeeeığKm. Hükümet de söylesin. Tabi 
mi Hükümet i . 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — 'Netice ekse-
niy etile oda.cak. 

MEVLÜT OOAKCiOĞLU (Devamla) — Ola
cak, tabiî olacak. Bir şey demiyoruz. 

Ne teklif getirirsek getirelim,, ne kanun 
getirirsek getirelim, ne. görüş .getirirsek geti
re] im, millet yararına şu şöyledir diyelim, kar
şımızda parmak sayısı faz'lia. /okluğu müddetçe 
reddedilecek. Bunu biz de IbiJiyoruz, Bunu de-
vaımlı hatTrlatlmjaınjin ne anlamı van?. Onu anla
mıyoruz. 

Aziz arkadaşllarım, İnşaüllalh kanşı<m:iızdaki 
vsevgıiüi ankadaşlıarıınıız da görüşl elinizin tersi
ne bâzı ilfceleırd kabul etmek, geltirımeik sure
tiyle 'mıilıletiıı vebaOi altında kalmazlar. 

Temennim budur, teşekkür 'edeniım. 

BıAŞKjAN — 62 meji madde üzeninde, »müza-
kerenin yelterli olduğuna, clailr önergeyi tak
dim ediyoruım. 

ıSayın Başkanlığa 
62 noi madde üzerindeki görüşımıeleriıii kifa

yetini anz lederim. 
Çanakkale 

Zekiye Gülıs-en 

BAŞKAN — Yeteırlik lönergesiinıi Yüce Mec-
disiln oyuna sunıuyoıruim. Kaibıu'l edenler... Kaıbui 
etJmeyeınleır... Kalbıul ledilmıiştir. 

'62 njcd madde üzeırdmde verilmliş önergeleri 
teitklk ettımil̂  bulunuyorınm. Bu önergeler, tet
kik netle esinde aynı amlaimı ifade etmekte
dir. 
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Sayın Sezai Orkııııt, vermiş olduğu önerge- J 
sinide, Madefnlcilik Reform/u kanun tasarısının I 
62 nci maddesinin Hükümet tasarısındaki şek
liyle kabulünü talel>etnııiştir. Bu önergeyi tak
dim ediyorum. I 

Miilllelb Meclisi! Başkanlığına 
Madencilik Ref ormu kanun tasarısının 1 nci I 

'maddesi altında sıırailanan madenlerden 62 nci I 
maddenin Hükümet tasansıudakfı şekliyle ka-
Iralünü a,rz ederim. 

Isjtanlbul 
'Sezai Orkunt I 

BAŞKAN — ISayını Hasan Çetinkaya da, ay
nı malhıiyeıtte bir ünerge vermiştir. Sayın Hü
seyin Baytürk ise, vermiş olldüğu önergede mad
deyi, Hükümetin telklilf 'e/timiş olduğu şekilde 
düzenlemiş ve yazdı halde bildirmiştir. O da, 
Hükümet teklifinin aynının oya konmasınıı ta-
lleb ediyor öyle ani efendim 1 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Hü
kümet teklifini aynen yazdım, doğrudur efen
dim. 

BAŞKAN — Bir değişiklik yoik, tetkik et
tim. Hükümet iteiklüfini yazmış göndermişsiniz. 

Saym Şinıasi özdeuoğlu da, 62 nıei madde-
ni)n Hükümetin getirmiş olduğu şekilde ka
bulünü talebediyor. 

ıSayın Turhan Özgüner, 62 nci m-aidıdeniıı 
(D) bendinin değiştirilmesini öneriyor. 62 nci 
maddenin (D) bendinin değiştlir ilmesi husu
sundaki teklifinde yazmış olduğu meltiln, Hü
kümetlin 62 nci! maddesinin (D) bendidir. O hal
de Sayım Özgünıer de, Hükümet teklifinin ka
bulünü İtale'bıediiyor. 

İSayıın Özgünıer, ilâveten vermiş 'olduğu 62 I 
nci madde ille ilgili bir önergede, (D) bendine 
den sonra yeni bir fıikra eklenmesini) talebe1-
diyor ve bu taılelbi neticesinde, «Yabancı, ger- I 
çek veya tüzel 'kişilerle Türk Ticaret Kanunu
na göre kurulmuş olsa bile, ortakları kıslmen 
veya tamamen yabancı gerçeik ve tüzel kişi! I 
olan şirketler mıadenı işletme ıııhsa^tnamesi I 
hakkı iktilsabedeımezler» diyor. Bu önergenin I 
kapsamı da, tahmin ediyorum eğer yamılıyor-
M i Hükümet lütfetsin - Hükümet teklifinde 
mevcut bulunmaktadır. Anlaşıliınayan bir du
rum varsa, tekrar edeyim. 

Sayın Özgüner, «izin bu beyanıma itirazı
nız var mı? j 

— 23 

2. â. im o •. ı 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Arz edeyim 

efendim: Şimdi Hükümet teklifimi madde ola-
ra!k böyle kabul ediyoru'm. (D) bendini ayrı 
olarak istiyorum. Bu kaibul edilmediği tak
dirde, bu ilâve fıkrayıı istiyorum, burada di
ğer arkadaışl a randamı aynlıyoruım. Yani, (D) 
fıkrası kaibul «dilmediği takdirde, bu D'yi de 
içine alan, diğer arkadaşların da kalıklığı Hü
kümet teklifmıdeki o maddenin aynen değil. 
bu ilâve fıkra ile iktifa ©diyorum. Değişilkli-
ğiın esası budur. Ayrı ayrı an/lamıaumza sebep 
olluyor. 

BAŞKAN —• Bu ilâve fıkra şayet kabul edi-
iirse, bu demek değil midir, Hükümet teldi fi 
aynen kabul edilecektir'? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şu -bakım
dan değildir Sayın Başkan. (D) fıkrası Hü
kümetin teklifi olarak değişmiş olmuyor. Yal
nız bu ilâve fıkra geliyor. Onun için Hüıkü-
ımet teklifinin aynı değildir. 

BAŞKAN — Ama kapsam ve mahiyeit itiba
riyle aynı oluyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — (D) fıkrası 
ayrı, bu ilâve fıkra ayrıdır. Onun liçıin ayrı ay
rı verdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Şimdi bir 
önergenin burada dikkat nazara alınma .kaydı 
içinde kaibul veya âdemi kabulü bahis konusu
dur. 

Şimdi, sizin verniıiış olduğunuz birincil öner
ge reddedilirse, bu mahiyet itibariyle redde 
uğrayan bir durum arz etmiyor mu? 

TURHAN ÖZGÜNER (Içiel) — Hayır. Mü
saade ederseniz bunu arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, oturunuz. Birin
ci muameleyi yapayımı. İkinci muamelede kar
şı karşıya geliniz. 

Şimdi ımjulhiterem arkadaşlarım; isimlerini 
okumuş olduğum önerge sahipleri, hepsi 'de Hü
kümet teklifinin 62 nci maddede esas alınma
sını 'uygun bulmakta ve taiebetmelktediirler. 
Şimdi, önergelerin hepsi de aynı mahiyette ol
duğuna göre, bu şekliyle oyunuza sunacağım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo-
rujm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika 'efendim. Sizinkini! 
ayrıca muame'leye koyacağım. Onu ela, görüşe
ceğiz, bu bar kere bitsin de. 
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, Şimdi '62 nci m/adde üzerinde (D) fıkraisı-
nan değişımesinı öngören veyahut da 62 nci 
/madldetnıin Hükümlerin getiridiiği! şekilde yazıl-
uıasiinı talebeden öneırıgeleır var, hepsi de aynı 
mahiyetti ifade etnıefctıeldir. 

62 nci maddemin, Hükümetin' teklif etımiş 
olduğu şekilde oylanmasını ve kabulünü Yüce 
Meselisin oyuna sunacağım. 62 nci maddemiin Hü
kümetini teklif etmiş olduğu sekilide oylanma
sını öaılgören bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu ? 

OBÇÎCİ KjOMjliSYON BAŞKANİ MKH'M'KT 
ALİ OKSAL (Trabzon) — Kati'lmııyoruz. 

BAŞKAN —• Koımisyouıı katılmıyor. Önerge
yi Yüce Meyillisin 'Oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul letmeyeınler... Kalbul edilmiş
tir. 

ıSaym 'Turhan üzgüne r, 62 nci1 uııadde ile il
gili! bir önerge vermiştir. Tiaikdim ediyorum. 

.Sayın Başkanlığa 
62 nci maddenin (D) bendinden sonra, ye

ni bir fıkra olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesi
ni Öneririm, Saygılarımla. 

İçel 
Turban Özıgüner 

«Yabancı gerçek veya tüzel kişilerlie, Türk 
Tic'aret Kanununa göre kurutoıuş dtea bile, or
ta/Man kısmen veya tamamen yabancı gerçek 
veya tüzel kişi olan şirketler maden işletimle ruh
satnamesi hakiki iktisahedıefnıezler.» 

BAŞKAN' — Nedir bu biraz evvel oyladl-
ğıımrz önerge ile bunun farkı? Buyurunuz. 

TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — Kürsüden 
ifade edeyim iSayını Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor unu 
efendi m. ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEıHMjET 
ALÎ OKSAL (Trabzon) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
;Saiyın Özgüner, mücmellen beyan hakkınız 

var, buyurunuz. 
Yalanız rica ediyorum: Bir •evvelki önerge 

reddedilmiş olduğunla göre, onunla farklı olan 
kıslmını yalnız izah edeceksiniz. 

TURHJAN ÖZGÜNER (Icel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarını; 

Evvelâ faırlklı olan ciheti kısaca arz ede--
yitoı. Şiim'di, 62 noi maddenin Hükümet tekli

fi şeklinde obuası hakkındaki teklifler red
dedildi. Anıeaik, Hükümet teklifi aynen kabul 
edlrliseydi, benim ilki tane önergemin iki tane
sinle ide hacet kalmayacak Mi. Şimdi, Hükümet 
teklifini esas allan önergeler tümü ile reddedil
diğime göre; ben bu iki tane .değişikliği öne-
raı önergelerimden birinin veya öbürünün 
teklifini ayrı ayrı yaptım, kastını budur. 

,Şİ)mdi, meselâ tekliflerimden, (D) bendin
den sonra ilâve edilen fıkrayı esas alıyorum. 
Benim bu önergeni kabul edilirse, demlin ki' ret 
kararanla aykırı değildir. Çünkü o ret kararı, 
(D) bendinin de içine alındığı bir öneri idi. 
Bunu arz ettim. Şimdi müsaade e/derseniz, esa
sı savunayım. 

ıSayın Başkan, sayın • arkadaşlarım; neden 
bu (D) bendimden sonra, yeni bir fıkra olarak 
ilave yapılmasını1 öneriyorum?. 

A'rlkaidaşlarifln, şimdi Hükümetlin teklifinde; 
«Yabancı gerçek veya tüzelkişilerle, Türk Ti
caret Kanununa göre kurulmuş olsa bile, or
takları kısmen veya taimamen yabancı gerçek 
ve tüzcilkişi olan şirketler maden işletme ruh
satnamesi hakkı iktıisabedenıezler» diye kesin 
bir hüküm getirildiği hailde, Geçici Kjomisyon 
;bunıı tamamen kaldırmıştır. Neden tamamen 
kaldırılan bu fıkrayı, yeni bir fıkra olarak (D) 
bendinden ısenraya koymak lâzım dır? Çünkü, 
şu tasarının mâna ve ruhuna, getiriliş sebebi
ne uygun bir hareket yapılnııış oılur. Aksi tak
dirde, bunlun adı «Reform» olanaktan çıkar. 
12 Martın Muhtıra olarak... 

BAŞKAN — »Sayın Özıgüner; bu konular 
müzakere edildi, tartışıldı ve Yüce Meclisin 
oyuna iktiran etti, Şim/di o .mesele 'bitti. Mec
lisimizde tekriri müzakere esası bahis konu
su olmadığına göre; siz münhasıran bu ver
miş olduğunuz önergenin, reddedilmiş olan 
önerge ile farkı nedir! Onu beyan eıdeeeksi-
nıiz. Rica ediyorum: Birbirimizle karşılıkllı iyi 
anlaşalım,. Benini de, kendime göre bir aklım, 
zekâm, muhakemem var; sizin de var. Yani, 
birbirimizi İkna için fazla gayret saırfetmeye-
lim. Birbirimizin vazifesini kolayılaştıralıın,. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — 'Sayın 
Başkan; evvelâ sizin ikna olduğunuz kanisiyle 
ben önergemi! savunmaya başladım; şu sebep
le, yanlış anlama hâlâ Sayın Başkanlık tara
fından devam ediyor. 
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Sikindi deimin 'reddedilen önergeler şu, Mi Sa
yın Başkan, tekrar edıiyoımım: Tüım'ü iiile Hükü
met teklifini o önergeler 'esas alıyordu; bu 
önergeler reddedildi. O öyfle kabul edilseydi, 
benim bu önergemin hiçbirine hacet kalmaz
dı. Oysaki bep, a 7 r ı ayrı i^i önerge veriyo
rum. Bıumun 'biri1 kabul edi'Iiirse, deminki ka
rara 'aykırı değil, iilkilsi kabul ledillirse aykırı-
dır. Dediğiniz doğrudur. Ama ben Önergemin 
••bir Itanasinden feragat ettiğim takdirde, şüp
hesiz demi'nlki karara da aykırı) düşmez. îki 
•önergeden bir tanesi kabul edülirae deminki 
karara aykırıdır. 

Şilmdi müsaade eder misliniz savunmama 
devam eldeyim? 

^BAŞKAN — Şimdi, bu şekilde savunmianı-
za (maalesef devam edemeyeceğim Çünkü, usu-
lî bir yöınıden ikimiizin arasında 'bir 'anılaşma
nın doğmasına ihtiyaç var. Şimdi, verilmiş bu
lunan ve redde uğrayan önergeler, aslımda Mec-
lis'çe ddfckat nazara alınıp, alınmamam hüviyeti 
içinde kabule ilktiran edip etmeyeceği belli olan 
önergelerdir. Önerge lâfzıye burada nihai hal 
çaresi olarak mutlak sureıütıe kabul edilmiş sayıl
maz. Önlerge, muhtevası (itibariyle kabule şayan 
olup oıimadığı Meclisçe kabul edilir. Biraz önce 
reddedilmiş olan önierge muhtevası ile sizin bir 
bii' fılkra eklenmesini öngören - usulü yön
den - yalnız (D) fıkrası 'değil de, (D) fıkrası 
aynen kabul edilişle daıhıi, sıonuna bir fıkra ek
lenmesini öngören önergeniz, muhteva itiba
riyle mahiyet itibariyle biraz önce Yüce Mec
lisçe reddedilen ömıergeye nijüşabıih önergedir. 
O sebeple, tekraır izah etmek imkânını kaza
namazsınız. Farkını lütfen... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkan, ama yine Başkanlık tarafından anşıl-
madığı kanısı var ve bunlar zabıtlara geçiyor. 
Bir sehiv olmasım, dikkatinize tekrar arz edi
yorum. Deminki relt kararı ile bu (D) bendi 
de ondan sonra benim ilâvesıind imlediğim şu 
bentle birlikte reddedildi. Oysaki 'birlikte tek
lif yapılmasaydı, benim teklifim tek (D) .'ben
di olarak gelse veya ilâve fıkra olarak gelsey
di belki Yüce Meclisin kararı başka türlü olur
du. O sebeple; bu, o 'karana ters değil. Yüce 
Meelita, tümüyle 'olan teklifi reddeder de, ama 
ayrı ayrı geldiği zaman teklifle* »i kabul iede-
bilir, siz, bunu böyle kabul adiniz... 
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I BAŞKAN — Siz, ilki madde arasında her-
I halde kıyaslamayı itam yapmadınız, Çünkü 
I 6'2 ncıi maddede Hükümetin tanzim etmiş ol

duğu hususla, Geçici Komisyonun tanzim et-
I miş olduğu husus «a, b, e» fıkralarında aynıı-
I dır; (D) fıkrasında muhteva ve mahiyet iti-
I barıyle ayrıldı, işte biraz 'evvel ımuhterem ar-
I kadaşliarımzın ve grubunuzun vermiş olduğu 
I önerge ile sizin vermiş olduğunuz bir öner-
I ge aynı mahiyette görüldüğü için oya sunul-
I du ve reddedildi. 
I Şimdi vermiş olduğunuz diğer önerge iso, 
I mahiyelt itibariyle aynıdır ve fakat yalnızca 
I bir fıkra eklenmesini uygun bulmaktadır... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen-
I dün, anlaşamadiğınııız nokta bu. Şimdi şu (D) 
I fıkrası reddedildi1; bu ila reddedildi, ama ıiki-
I si beraber olduğu için .reddedildi. Ayrı ayrı ol-
I sa reddediliımiydi? Kesin kanaatiniz var mı? 

I BAŞK1AN — Sizıin bu önergeniz, münhası-
I ran - daha derinine giırelilm - bu 62 nıci madde-
I de «yabancı şirketlere işletm'e ruhsatnamıesi! 
I venilebilmesini önleyebilecek» bir önemge değil 
I mi efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) - , ' Evet, 

I BAŞKAN — Aslı bu. Biraz evvelki redde-
I dillen önerge de aynı şekilde yabancılara iişlet-
I me ruhsatnamesini verilmesini önleyecek ma-
I hiyetıte önerge idi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamlla) — Ancak, 
I şu sebeple reddedildi; bu, yabancı şirketlerle 
I ruhsal bı anemi eden madde ile (D) bendi arasm-
I d'a fark var. İkisi beraber teklif edildiği için 
i reddedilmiş olamaz mı 'Sayın Başkan?.. 

I BAŞKAN —ı Yalnızca bu yönüyle mütalâa,-
I da bulunun, İşin mahiyetimi ve muhtevasını 
I tekrar tahlile tabii tutucu 'beyanda buluna-
I mayız, lütfen. Öteki meselle nualhlül hale getir-
I mistir ve Meclise iktiran etmiştir. 

. TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Haklı-
I sıınız Sayın Başkanım, yalnız işte bu farkı be-
I lirtmek için biraz esasa girmeme ide izan veri-
I nıiz. 
I BAŞKAN —- Esasa giremezsiniz. , 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Gire-
I mezsem hiç anlaşılmaz, Sayın Başkan. O hal-
I de imkân vermediğiniz kanısındayım.. 
I BAŞKAN — Evet, tamam.. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — .»ayın 
Başkan, usulsüzlük yaptınız, bunu zabıtlara 
geçirmek için arzedeyoinım ; imkân vermediniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlıari'm, Sa
yım Turhan üzgün er tarafından verilmiş bu-
lıınıan önergeyi tekrar okutuyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkıan, iimkân vermediniz, bunu da böylece 
zabıtlara geçirelim. Önergenin ayrı ayrı veril -
'miş olmasına rağmen bu Arnikanı vermediniz.. 

BASK; AN — Peki efendim, usulü yönden 
imkân yoldu. Önergeyi Itaıkdim eidiyoniım. 

(îçel Miiılletvekili Turhan Özgüner'iinı önerge
si tekrar okundu)' 

BAŞKAN — Evet efendim. Komilsyon bu 
önergeye katılmadığını beyan etti. Önerge, 
haddizatında Başkaulağım anlayışına güre bi
raz .öncıe reddedilmiş önerge mahiyetindedir. 

- Bu sebeple, tekrar1 oya ismim anı mümkün 'de
ğildir. Çün'kü, Meclisimizde tekriri müzaikere 
esası cari değildir; bu sebeple ünıeııgeyi nıua-
aneleye k o y a m ı y o ram. 

62 ııcli maddede haşka değişiklik önerge-
ısi oilmadığıına göre, 62 ııcıi maddeyi tasan (nıelt-
ıniııde, Geçici Komilsyonun değiştlrasi şeddin
de... 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — İki önergem 
var, onu da okuyun, efendini. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşalım. Bir önce
ki önergenizi diğer arkadaşlarını zın vermiş ol
duğu önergesi şeklinde anladığım, için olkuima-
dını. Eğer okumam ve tekrar 'muameleyle koy
mam gereken. bir ömengeniiz varsa onu da oku
tayım ve, onun üzeıindeiki nıuaımelemi de söy-
leyeyi'm. 

Sayın Turhan Özgün er'in bir önergesi da
ha var, onu ;da takdim edeceğini. 

Sayın Başkanlığa 

62 ııei 'maddenin (D) bendinin aşağıidaiki bi
çimde değiş m esıini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

'Turhan Özgüner 

(D) ortakları arasında gerçelk veya tüzel 
yabancı ki'şi bulunmayan, statüsünde taşıyana 
yazılı hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulun
mayan ve 'madencilik yapabileceği yazılı otlan 
limited veya anjonim şirketler. 
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BAŞKAN — Sayın Turhan Özgünler, şimdi 
bu okunan önerge, tıpa /tıp harfi harfine Hükü
met itarafinida.li hazırlanmış olan metnin. (D) 
fıkrasıidır ve biraz evvel ayım .mahiyette olan bir 
ço'k önergeler Yüce Midisin reddi İcarşıısıııı-
da kaldı. Onun için daha önce bu hususta ve
rilmiş olan önergeler reddedilmiş oliduğu ci
hetle hu önergenizi de tekrar oya ısunaimıyorum. 

62 ııci madde üzeninde başlka önerge 1)11-
lunjmafdığı cin etle, 62 ııci maddeyi tasarı 'met
ninde Geçici Komisyonun değişltirisi şeklinde 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul: iadeliler... Kjabul etmeyenler... 62 ııci 
madde Geçici Komisyonun değişti'riısi şeklin
de kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi taikdim ıedi yorum. 
İşletme imtiyazı alabil e eeik kişiler : 

Makide 64. — Maden işletme ümtüyazi1, du
rumları aşağıdaki bentlerde gösterilen ve mm-
denccilik yapmaya, teknik ve nıalî yöndıeın ye
terli olanakları bulunıaın tüzel kişilere verilir. 

A) Madencilik yapmak üzere Türk Tica
ret Kanununa göre. kurulmuş limiteıd veya ano
nim oota'kl'a.r, 

B) JMadenıciliık yapmak üzere ikurullmuş 
Kamu İktisadî Teşekkül ve teşebbüsleri, 

C) Kendi kanunlarına göre madencilik 
yapmaya yetkili kamu idareleri. 

BAŞKAN — 64 ncü mailde üzerinde söz İs
teyeni ısayın üye?.. Sayın Hüseyin Baytürk, grup 
adııma; Sayın Şinasi Özden oğlu şahısı adına, söz 
istemişlerdir, Buyurun Sayın Baytürk. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKIiAR BAKA
NI NURİ KODıAMANOftLU (Niğde) — Hükü
met adıına süz istiyorum,-efendim..' 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, bir da'kiika 
efendim, Hükümet adına Sayın Balkan ısrar edi
yor. Biliyorsunuz takdim en ve tercihan söz hak
kı var, o haklımdan hakikini 'kullanmak istiyor
lar, süz vereceğim,. Buyurun Sayın Balkan. 

ENERJİ YE ITAIBİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ IKODAMANOniiU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

(Maden Reformu Kanun tasarısının bir üçün
cü önemli maddesini müzakereye başlıyoruz. 
Gerçekten bu madde, «kimlere maden imtiyazı 
verileceğini tanzim etmektedir. Müzakerelerin 
başında da arz edildiği gibi, maden arama ruh
satnamesi, maden işletme ruhsatnamesi ve ma-
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den imtiyazı, bir zincirin halkaları gibi, birin
den ötekinin doğduğu müteselsil haklardan
dır. Dolayısıyle genellikle aynı gerekçelerin bu 
maddede itibarda olması lâzımgelir. Bunun 
içindir ki, bu maddelerin her birisine hâkim 
olan anlayış ve kıymet hükümleri birbirine ben
zemek lâzımdır. 

Oysa, daha önce müzakere ve Yüce Meclisçe 
kabul edilen 13 ncü maddede, «yabancılara ma
den arama ruhsatnamesi verilmesi» kabul edil
memiş ve bu anlayış Hükümetin getirdiği met
ne uygundu. 'Bunu müteakip müzakere edilen 
işletme ruhsatnamesinde ise, buna ters düşen 
bir başka anlayışa itibar olunarak maden işlet
me ruhsatnamesini yabancılara da vermek im
kânı tanınmış bulunuyor. 

Şimdi, bu madde bir üçüncü ve uzun süreli 
önemli bir hakkı tanzim ettiği için hangi anla
yışa göre düzenlenmelidir; bu konuda Hükü
met olarak Yüce Meclise kanaatimizi gerekçesi 
ile bir defa daha arz etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yabancılara maden iş
letme ruhsatnamesi neden verilmemelidir ? Bu
nu izah ederken bir noktaya özellikle dikkatini
zi çekmek istiyorum. Ruhsatnamelere ilişkin 
haklar başka şeydir, o ruhsatnameye dayanıla
rak yapılacak işletmeler ve kurulacak imtiyaz 
müesseselerinde ki sermayelere ortaklık başka 
şeydir. Binaenaleyh, bun dan sonra mütalâasını 
lütfedecek değerli arkadaşlarımdan bu iki şeyi 
özellikle tespit buyurmalarını ve mütalâalarını 
bu farklı unsurlar üzerinde ayrı ayrı lütfetme
lerini istirham ediyorum. O takdirde ancak Hü
kümetin anlayışı ile komisyonun değiştirisi ara
sındaki fark gereği kadar değerlenmiş veya tes
pit edilmiş olabilecektir. Bilindiği gibi yaban
cıların bir madenden bekledikleri iktisadî men
faat ile o madenden milletimizin beklediği ikti
sadî menfaatler daima aynı mahiyette değildir
ler. Bir yabancı kendi 'kaderini kendi ülkesinin 
amaçlarına bağladığı için bir yabancı ülkeden 
daha sınırlı birtakım kaygular ile daha yük
sek menfaatler bekleyebilir ve onun için hedef 
bu madenin kendisi için en yüksek iktisadî ve
rimi sağlayacak şekilde işletilmesidir. Oysa 
milletimiz için (hedef bu madenin son zerresine 
kadar imkânlarının kullanılması ve bu maden 
ocağında mevcut cevherin son zerresine kadar 
işletilip milletin hizmetine konulmasıdır. Oysa 
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yabancı imtiyaz olarak sahibolacağı bu müesse
sede madenin en değerli bölümlerini alarak da
ha yüksek kâr ve daha az emek ve sermayeyi 
tercih edebilir. Bu onun açısından haklı bir 
davranıştır. Fakat Türk Milletinin menfaatleri 
açısından bakıldığında onun için haklı görünen 
bu davranış bizim için son derece haksız olur 
ve böyle bir davranışı yürütmemek için lâzım-
gelen tedbirleri alnı ak bize düşer. Bu tedbirle
rin başında ilgililere ruhsat ile imtiyaz hakkı 
vermemek gelir. 'Neden ruhsat ile imtiyaz hakkı 
vermemekte fayda vardır? Çünkü işletme saf
hası için tanzim edeceğimiz iktisadî, malî ve 
teknik şartnameye riayetsizlik halinde karşımı
za bir yabancının çıkması zaman zaman o ya
bancının menfaatlerini korumakla kendisini 
mükellef addeden başka devletlerin de karşı
mıza çıkmasına sebebiyet verebilir.. Bu takdir
de meseleyi çözmek daha karışık ve bazen de 
iktisadî ve siyası zaruretler dolayısıyle daha da 
zor olabilir. İşte imtiyaz vermemek fikri böyle
sine bir sıkıntılı hali bertaraf etmeye yarayan 
değerli bir tedbirdir. Bununla acaba bu sahada 
yani yabancıya imtiyaz ruhsatnamesi vermemek 
ile acaba bu sahalarda yabancı sermayenin Türk 
imtiyaz sahipleri ile birlikte çalışmaları da en
gellenmiş oluyor mu? Bu soruyu da vuzuha ka
vuşturmak gerekecektir. Çünkü daha evvelki 
tartışmalardan bilmekteyiz, bir değerli siyasî 
partimizin 'kanaati 'böyle okluğu merkezindedir. 
Bir defa daha belirtmek istiyorum, ki, bir ya
bancıya imtiyaz vermemek, imtiyaz ruhsatna
mesi vermemek, bir yabancıya işletme ruhsat
namesi vermemek o yabancının Türk ruhsat sa
hibi ile sermaye ortaklığı yaparak çalışmasına 
engel değildir. ıŞimdi acaba yabancının ruhsat 
sahibi ile işbirliği yapması, sermaye ortaklığı 
yapması ruhsat vermemek yolu ile engellemek 
istediğimiz tehlikeleri bir başka yoldan getirir 
ini? Bu tereddüte değer bir nokta olarak öne 
sürüldüğü için bunun da cevabını kısaca arz et 
m ek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, imtiyaz sahibi bir 
Türk olursa, o imtiyaz da bir teknik, iktisadî ve 
malî şartnameye bağdı olarak verileceğine na
zaran, Hükümet bu teknik, iktisadî ve malî şart
nameye riayetsizlik halini tespit ettiğinde yine 
mevcut kanunun hükümlerine dayanarak ruh
satnameyi iptal eder. İptal edilmesi halinde o 
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işletmede semıı/aye olarak Ticaret Kanununa 'göre 
ortaklık 'kurmuş olan yabancı Hükümetin kar
şısına çıkıp; «efendim» bu imtiyaz ruhsatname
sinde ya da işletme ruhsatnamesinde, ikisinde 
de varit aynı şey, «benim sermayem vardı, ruh
sat salhibi ile sermaye ortaklığım vardı, siz bu 
ruhsatı iptal ettiniz benim sermayem ne olacak» 
diyemez. Hükümet ona; «senin sermayen ile il
gili bilcümle haık ve menfaatlerin ortağı bu
lunduğun şahıs ile ticaret mahkemesinde halle
dilecek (bir şahıslar arası hukukî ihtilâftır, git 
orada çöz,» diyebilir ve yabancı kişi sermaye
sine ilişkin ne istiyorsa ruhsatı iptal edilmiş 
Türk vatandaşı ile özel mahkemelerde hali ha
zırdaki binlerce emsali olan şahıslar araisı da
valar gibi meselesini arar, takibeder, oralarda 
•haklarını ne kadar o şahıs tarafından iade edi
lebilirse o kadarını alır. Binaenaleyh, ruhsat 
salhibi olmak ile ruhsat sahibi Türk ile Ticaret 
Kanununa ıgöre sermaye ortaklığı yapmak su
reti 'kafiyede aynı şey değildir. Aynı şeymiş 'gi
bi aynı mahzurlara ve aynı ithamlara muhatap 
kılınması haklı olma^z. İBen özellikle Hükümet 
adına maddenin basında söz alıp bu noktaları 
bir defa daha sizi işgal etmek pahasına arz et
mekten muradım, yeniden bu- kavram kargaşa
lığına sebebiyet veridmesini önlemektir ve lüt
fedeceğiniz mütalâalar da konuyu daha iyi de
ğerlendirmemize yardımcı olmasını sağlamak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, yabancıya ruhsat ver
mek, imtiyaz ruhsatı vermek, yabancıya işlet
me ruhsatı vermekten dalha sıkıntı getirecek 
bir ileri adımdır. Binaenaleyh, bu madde de, 
özellikle bu madde de hiç olmazsa 13 ncü mad
dedeki anlayışımıza itibar ederek yabancıya 
ruhsat verilmemesini tervicetmek son derecede 
istifadeli ve milletimizin hayrına olacaktır. 
Çünkü imtiyaz ruhsatnameleri mer'i kanuna 
göre 99 yıla kadar uzayabilmektedir. Komisyon 
bu maddeyi çıkarmakla bir bakıma 99 yıla ka
dar bu imtiyazların sürmesine imkân vermek 
durumunda oluyor. Gferçi bizim yeni sevk etti
ğimiz tasarıda bu imtiyazları 25 + 15 olmak 
üzere 40 yıla indirmek mümkün olacaktır. O 
maddeler de komisyonun kabulüne mazhar ol
du; eğer 'kanunlaşırsa, ıbu mesele 99 yıldan 40 
yıla inecektir. Fakat takdir buyuracağınız gibi 
40 yıla bile inse bir memleketin 40 yıl sonraki 
ihtiyaç ve şartlarının çoğu kere bugünden gö

rülmesi kolay olmaz. O halde memleketimizin 
40 yıl sonraki şart ve ihtiyaçlarını şimdiden 
büyük bir vuzuh ile tespit etmek imkânımız 
bulunmadığına göre, 40 yıl sonrasını, bir yaban
cıya ıhak vermek suretiyle, belli bir kaide içe
risinde .dondurmak, ileride geri alınması son 
derece güç, bazen imkânsız, bazen de çok büyük 
malî külfetleri ieabettiren birtakım bağlantılar 
'getirecektir. Oysa, bu kadar uzun gelecekler 
için (Devletin olan yeraltı servetleri üzerinde, 
karanlık görünen, yani /bugünden ne olacağı 
vazıh olarak bilinmeyen anlamında kullanıyo
rum, vazıh olmayan günler için şimdiden bağ
lantılar yapmak yanlış olur. 

G-erçekten Osmanlı Devleti hayatının son 
yılları ve başka 'memleketlerin ekonomik hayat
larından çıkarılan dersler odur ki, çok ileri ge
lecekler için millî imkânların bağlantıya alın
ması, o günün şartları çok büyük ölçülerle de
ğiştiğinde, pişman olunacak birtakım tasarruf
lar halinde önümüze çıkmakta, «Efendim mil
letlerin hayatında 40 yıl kısadır; insanların ha
yatı gibi ölçmeyiniz, 40 yıl nedir, asırlar ile 
ölçülecıelk hayattır bu» dıiye düşünenler olabi
lir. Bunun da cevabını izin verirseniz kısaca 
arz etmek istiyorum. 

'Bugün milletlerin hayatı, özellikle iktisadî 
hayat teknolojik gelişmelere yakından bağlı ola
rak değişmektedir. Teknolojik gelişmeler ise 
bizzat teknolojinin yeniliklerine ve özellikle te
mel bilimlerdeki gelişmelere göre süratle de
ğişmektedir. Meselâ /bir örnek vermek istiyo
rum, ıbütün bu teknolojinin temel müesseselerin
den olan matematik bilimi, son 200 yılda insan
lığın geri kalan tarihindeki gelişmesinden daha 
büyük bir hızla gelişmiştir. Son 35 yılda, son 
200 yıldaki gelişmesinden daha büyük bir ge
lişme ^getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda ise, bu 
bilimdeki gelişmede zaman periyodunun çok 
daha kısa olacağını söylemek kehanet sayılma
yacaktır. Böyle olunca, temel bilimlerin ibu git
tikçe tacilini, ivmesini artıran süratli /gelişme, 
hızlı gelişme teknolojiye sirayet etmekte; tek
nolojik değişme ve gelişmeler ekonomik haya
tı etkilemekte, dolayısıyle milletlerin hayat ve 
şartlarını ve ihtiyaçlarını altüst etmektedir. Bu 
büyük tekâmül potansiyeli dikkate alınınca mil
letlerin hayatları da 40 yıl daha evvelki ölçüle
rin içinde değil, bu tekâmülün ölçüleri içinde 
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kıymetlendirilmelidir ve gerçekten oldukça 
uzun bir zaman olarak itibar görmelidir. 

Değerli 'arkadaşlarım, böyle olunca bir yabancı 
hakikî ya da hükmî şahsa önümüzdeki 40 yıl süre
cek bir dönem için 'bizzat imtiyaz sahibi olarak 
muamele etmek, Hükümetin 'anlayışına göre, doğ
ru olmayan, sakıncaları şimdiden görülebilecek, 
hattâ şimdiden görülemeyen belki de daha vahim 
birtakım sakıncaları içinde bulunduran bir yan
lış tedvin tarzı görünümündedir. 

Şiandi değerli arkadaşlarım sözlerimi toparlı
yorum. Maruzatımda daima, dün de arza çalıştım, 
çeşitli ve birbirine tezat teşkil eden nokta i nazar
ların haksız yönlerini ayrı ayrı cevaplamak şek
linde olduğu için ıbenim mâruzâtım, hazan bir te
zadın haksızlığını, kanaatimize göre tabiî, haksız
lığını ifade etmek İçin öne sürdüğüm argüman
lar, bizde öteki tezadın haklı olduğu zannını yara
tacak argümanlar gibi muamele görebilmektedir 
veya 'bâzı arkadaşlarımız tarafından böyle tefsire 
tabi tutulmaktadır. Ben «bir defa daha rica edi
yorum. Bir görüş için, meselâ bir tefrit için ve
ya bir ifrat için, bir ifrat ya da tefrit sayılabi
lecek görüşün haksızlığını göstermeye çalışan ar
gümanlarımız bunun karşısındaki görüşe bak ver
mek için değildir. Biz mâruzâtım izm bir safha
sında bu vazifeyi yapıyoruz; ikinci safhasında 
da, karşı görüşün haksızlıklarını dile getiren, ta-
mamiyle 'başka •argümanlar dermeyan ediyoruz. 
Dolayısıyle görüşlerimiz birbirine zıt noktalara 
hak vermek şeklinde değil, birbirine zıt görüşlerin 
haksızlıklarını ispata çalışarak, 'bütün görüşlerde-
ki ihaklı noktaları belirtmek ve görüşlerdeki hak
lılıkların 'tamamını 'kombina eden en uygun çözüm 
yolunu göstermek içindir ve Hükümet tasarısı, iş
te herhangi bir siyasî parti kanaatine, herhangi 
bir doktrin İlkesine, herhangi bir önyargıya da
yanmaksızın; memleketin ihtiyaç ve şartlarına, 
ne ise cesaretle teşhis koymak ve bu ihtiyaç ve 
şartların uygun olan çözümü ne derece şu veya 
bu görüşe mutabık olursa olsun, hangi görüşe ne 
derece mutabık olduğuna bakmaksızın, memleke
tin ihtiyaç ve şartlarına en iyi çözümü getirip ge
tirmediği ile iktifa ederek ve bu kaygıyı başka 
hiçbir kaygıya değişmeyerek, herkesin haklı ol
duklarına bak vererek en uygun yolu bulmak şek
linde olmuştur ve tasarımızın bu istikamette oldu
ğu inancındayız. 

Binaenaleyh tasarımızı, birtakım görüşler ara
sında telif etme gayretinin igetirdiği derde 'deva 
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olmaz bir çözüm yolu gibi değerlendirmek de yan
lış olacaktır. Meseleyi böyle tavsif etmek yerine, 
muhtelif görüşlerin ifade ettiği haklılık derece
sine, mübalâğa etmeksizin varsa haklılık derece
sine itibar etmek, bu 'haklılıklar karşısında en uy
gun çözümün ne olacağını aramak ve onu göster
mekten ibarettir. 

Bu mâruzâtımı, bundan böyle yapacağımız mü
zakerelerde değerli arkadaşlarımın 'meseleyi eksik 
ya da yanlış yorumlayarak birtakım siyasî pole
miklere meydan vermemelerine yardımcı olmak 
için yapıyorum. 

Aziz arkadaşlarını, zannediyorum ki, yabancı
lara 40 yıla varacak kayıtlarla 'bağlanılmamasını 
Ve yabancılara maden imtiyaz ruhsatnamesi ve
rilmemesini gerektiren görüşlerimizin nedenlerini 
size arza çalıştım. Eğer tereddüt hâsıl olan nokta
lar var ise lütfedeceğiniz suallerle onları da tama-
mıyle aydınlatmaya Hükümet olarak amadeyim. 

Bu (maddede Hükümet 'görüşüne itibar edilerek. 
13 ncü madde hükmündeki anlayışımızın istikame
tinde, 62 nci maddede tedvin olunan anlayışın 
zıddına (bir yol tutarak, 'milletimiz için daha fay
dalı 'bir çözüm getirmenizi yürekten diliyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, daha 
önce söz istemiş bâzı arkadaşlarımız var, ister söz 
hakkınızı şimdi kullanın, isterseniz o arkadaşları
mızı dinledikten sonra daha rahatlıkla cevap ver
me imkânını bulursunuz. Hangisin i tercih ediyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ALİ OKSAL (Tra'bzon) — Müsaade buyurursa
nız gayet kısaca bir hususu açıklayayım efendim., 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALİ OKSAL (Trabzon) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Ben ıSaym Bakandan, sonra söz almayı zorun
lu gördüm. Bu kanun tasarısının müzakereleri 
sırasında dikkatimizi çeken bir husus, öyle sanı
yorum ki, burada bu tasarıyı kanunlaşUrırken göz-
önünde bulundurmamız lâzmrgelen çok önemli bir 
ilkeye değinmektedir. 

Biz 'madencilik anlarımda bir hamle- yapmak 
istiyoruz. Reform tasarısının hedefi budur. Bu 
hamleyi, hiç şüphesiz ki yalnız mevzuatı düzenle
mekle, Maden Kanununa yeni bâzı maddeler ekle
mek ve bâzı 'maddelerini değiştirmekle sağlayama-
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vız. Kanunun ele almışı bilhassa y ÜT ütme organ
larımızın, gerek Maden Kanununun öngördüğü 
ve gerekse kanunun uygulamasından sorumlu Hü
kümetin becemkiiliğiıi'e 'bağlıdır. Biz tasarıyı ne 
kadar mükemmel yaparsak yapalım, uygulamada 
aksaklıklar olursa birçok kanunlarda olduğu gi
bi ıbir netice alamayız. 

Burada devamlı olarak kanunun, soruna cevap 
glhi bir görüntüsü dikkati çekmekte. Biz uygu
lamayı da gözönündc 'bulundurmak zorundayız. 
Nitekim 'bugüne kadar Maden Dairemiz İyi çalış
madığı kim hakikaten maden sektöidinde büyük 
aksaklıklar olmuştur. Yüce Meclis, bu dairenin 
bir Genel Müdürlük şeklinde takviyesini öngör
müş «ve bu aksaklıkların 'giderilmesi için icrada et
ken olacak bir organ meydana getirilmiştir. 

Şimdi Sayın Bakanın görüşlerinde Komisyo
nun katılmayacağı bir 'husus var, o da; çözümü 
doğrudan doğruya kanunda görmek ve kanunun 
öngördüğü bâzı icra tedbirlerinin payına gereken 
'ehemmiyeti vermemek. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın buyur
dukları gl'bi, J3, 62 ve 64 ııcü, maddelerdeki, yani 
arama ve iişletme i'le ilgili bu "ruhsatlar bir zin
cirin birbirine çok bağlı halkalarıdır ve .1.3 ııcü 
madde işin menhaıdır. Arama, işin menbaıdır ve 
hareket'noktası da odur, aramadan başlar ve ara
ma ruhsatı almış 'bir kimseye, bulunan maden ve 
saha 'ile ilgili olarak, işletme ruhsatı verilir. Ona 
öndelik tanımışız. Hor ne kadar ılşl-etınc ruhsatla
rının devri söz konusu ise de ve hu devir esnasın
da bir yabancı kuruluşun faydalanması mümkünse 
de, arada denetleme vasıtalar], araçları var. Ara
ma ruhsatını Bakanlık 'verir, işletme ruhsatını Ba
kanlık verir; fakat işletme imtiyazı Bakanlar Ku
rulunun yetkisindedir. Süzgeçler konulmuştur. Bi
naenaleyh herhangi bir yabancıya bu sahada ko
laylıkla istismar imkânı verilmemiştir; fakat bir 
yabancı kaynak memleket ekonomisine faydalı 
olacak şekilde geliyorsa bu denet'leme güszgeçle-
rinde onun bu imkânları görülecektir; şayanı ka-
ıbiilse kabul edilecektir, değilse edilmeyecektir. 
Şartnameleri vardır ve bu karar organlarında 
(yabancı şirketler hangi şekilde gelecek olursa 
olsun, ister iştirak halinde ölsün, ister yalnızca 
olsun), bu süzgeçlerden -geçmek suretiyle bunların 
faydalılığı ve zararlılığı görülecektir. Eğer bi
zim yürütme organlarımız 'bu zarf içinde olursa 
biz kanunları ne kadar mükemmel yapareak ya
palım bir netice alamayız muhterem arkadaşlar. 
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Onun 'için 64 ııcü maddedeki hususu; sadece 
bir imtiyazdır ve imtiyazı da yabancılara ver
meyelim ''binaenaleyh ticaret 'mahkemelerinde hal
ledilecek bir konuyu daha başka alana kaydırma 
gibi bir endişeyi ben yerinde görmemi ekteyim. Ha
kikaten 13, 62 ve 64 ncü maddeleri bir bütün ola
rak kabul etmek ve bu bütünün menba noktası 
olan 13 ııcü maddeyi teminat altına aldığımızdan 
dolayı 64 ncü maddede fazla bir titizliğe veya 
endişeye lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Hüseyin Baytürk, buyurunuz efen
dim. 

C. II. P. GURUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

62 nci maddenin (biraz dalha genişetilmıiş 
şekli olan 64 ncü madde üzerende görüşlerimizi 
bildirmek için söz almış bulunuyorum. 

.Sözlerime başlamadan evvel ısayııı Komisyon 
Başkanının, 62 nci madde örün a seb etiyle, söyle
diği bir sözü kendi zaviyemden düzeltmek iste
rim. Sayın Başkan zannederin benim söyledi
ğimi yanlış anlamış. 

'62 nci madde .münasebetiyle ben - ki, 64 ncü 
madde de jbunun devamıdır, aynıdır - yabancı
lar madenlerimizi »heder leder, çarçur eder, ibuna 
'biz de ra'zı olmayız dedim. Ben, sayın Başkan ve
ya (bir arkadaşın raızı olacağı şeklinde bir şey 
'söylemedim. Buna hiç kimse razı olmaz; atına bi
zim ıb ilgimiz in dışında, (bizim irademizin dışında 
bu madenler çarçur okır demek istiyorum ve 
misal da verdim, dedÜm' ki, Amerikalılar kendi 
•memleketleri için her halde kötü birşey düşün
mezler. Bir insan kendi memleketinin haini ol
maz. Bulgun bütün Amerika'da tatbik ettikleri 
işletme sistemiyle madenlerinin büyük bir kıs
mını yer altında hapsediyorlar, yani çok azmi 
alıyorlar. Bunu bilmeden almıyorlar. Niye al
mıyorlar?... Rezervleri, çoktur, ibuıgün için ihiti-
yaçları yoktur. Belki yarın tekrar bu sahaya 
girmeyi düşünüyorlar; onun içim bu şekilde ça
lışıyorlar. Aynı Amerikalı kendi memleketine 
reva gördüğü sistemi (bizim memleketimize reva 
görse, o düşünce Ibizim memleketimiz ve maden
lerimiz için felâket olur dedim. Yoksa hiç kimse 
için «ıMadcnlerin felâket olmasını iîltiyor misti-
yor» şeklimde ıbir sözü ne düşündüm, ne de ben-
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den böyle ibir söz sadır olıır. Bunu tashih etmek 
islterim. Yanlış anlama, ibâzı şeylere de izin ve
rir. Bu bakımdan /tekrar ediyorum; «Bizim ira
demizin dışında, kanunların boşluğundan istifa
de etmek suretiyle, tekniğin veya kâr gayesiyle 
çalışma zihniyetinin bir neticesi olarak -madenle-
rjmizin büyük kısmı, alınması lâzım gelen bü
yük rezerv yer -altında kalır. O (bakımdan ya
bancılar madenlerimizi -harabederler, taıhribe-
derler» dedim; fakat memleketimizde bunu is
teyen bir adam düşüncesinde değilim, olmaması 
da lâzım. Bunu taslhilh etmek isterim. 

-Sayın arkadaşlar, bugün G4 ncü madde üze
rinde durmamızda fayda var. Gerçi, bu, f)2 nci 
maddenin ibir devamıdır; ama biraz daiha fark
lılık arz eder. 

Biz bir maden işletmesini çalıştırmak için 
teşebbüse geçeriz ve ıbu madeni çalıştırmaya baş
larız. Bugün dünya üzerinde iki (türlü madenci
lik var. Bunun ibir tanesi, Yüce Meclisin ve ma
denci olmayanların da bildiği, demir, (bakır, kur
şun, çinko, altın elmas gfbi madenler; makro 
madencilik yahut id a görünür madencilik dediği
miz medeneilik, 

İkincisi de, yine bu madenle nıaıhlûıt halinde 
bulunan nadir elementler dediğimiz ve maden
lerin Ibazan üst kısmında fazla, alt kısımlara, de
rinlere gidildikçe daha az, .'bazen üstte yalnız 
madenin kendisi vardır, mahlutu azdır, ama de
rinlere gittiğimiz zaman bu nadir elementler 
trest elementler çoğalır ve madenim kendisin
den daha kıymetli 'bir madencilik meydana ge-
lir. Bu ne zaman 'belli olur? Belki 5 sene sonra, 
'belki 10 sene sonra, belki de 310 sene sonra. 

Bunu şunun için söylemek istiyorum; bugün 
madeni yalnız suriface'ta dışarda görünür igübi 
kalbul etmemek lâzım. Her maden ibütün yönle
riyle ilk defa etüt edilen bir nesne değildir, za
manla etüt edilir, tesadüf en -görülür. 

Şimdi, 40 sene müddetle ibir ^madeni, bir 
yanıbancıya vermemizin mânası şu yönden de 
yok: Bugün dünya üzerinde ( biraz evvel 62 nci 
madde münasebetiyle okuduğum /gibi) ileri ül
keler, gelişmiş ülkeler, endüstrileşmiş ülkeler 
hammadde ihtiyaçlarını daha az gelişmiş mem
leketlerden temin etmek için binbir türlü dü
şünceler içerisine, 'bâzısı sermaye olarak gelmek 
istiyor, bâzısı ortaklık olarak gelmek istiyor,' 
bâzısı işletme olarak 'gelmek istiyor, bâzısı yar

dım ediyor, o sayede madenlerimize geliyor. Hü
lâsa, çok çeşitli yollarla kendi hammadde ihti
yaçlarını karşılıyorlar ve bu hammadde ihtiyaç
lar! da -günden güne artıyor; medeniyetle artı
yor, zamanla artıyor. 

Demek ki, hammadde ihtiyaçları dolayısıyla 
ve az evvel okuduğum raporda ela bulgun dün
yada Amerika da dalhil ileri, endüstrileşmiş ül
kelerde hiçbir -memleketin hammaddesi o memle
kete yetmemektedir. Bunu nasıl telâfi ediyor? 
Dışardan bu şekilde sermaye olarak geliyor ve
ya madeni bizzat alıp çalıştırmak suretiyle. 

Sayın milletvekilleri, bu yalbancılarm yahut 
da gelişmiş memleketlerin az (gelişmiş ülkeler
deki bu çalışmaları ve bu sermayeleri, o az ge
lişmiş memleketlerde de huzursuzluk uyandır
mış ve sanayide ileri ülkeler bu huzursuzluğu 
hissettiklerinden buna çare aramak düşüncele
ri içerisindeler. 

Burada sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
bir Amerika'lmm verdiği, «Pearson raporu» di
ye adlandırılan bir raporu okumak istiyorum. 
Bu raporda halka açık kuruluşlar teklif edi
yor, yani doğrudan doğruya siz o memlekete 
gittiğiniz zaman işletme yapmayın diyor. Bu 
biraz allerji uyandırıyor. Siz buraya gittiğiniz 
zaman sermayenizle tam hâkim olmayın, bu da 
allerji uyandırıyor, ama ne yapın? Yine bunla
rı yapın ama, bir kamuflaj edin, bir isim takın 
ve bunun en münasibi de, halka açık kuruluşlar 
kurun, o şekilde ya sermaye olarak veya ortak
lık olarak gidin. 

Bapor çolk kısa olduğu için sayın Başkanın 
müsamahasına sığınarak okuyorum : 

K<AZ gelişmiş ülkelere yapılan madencilik 
sektöründeki yatırımlar özellikle endüstri ülke
leri tarafından az gelişmiş ülkelere yardım gibi 
gösterilmek istenmektedir. Buna dayanarak bu 
konu (L. B. Pearson etal Viyana 1969) (Pear
son raporu) olarak nitelendirilen ve endüstri 
ülkelerinin az gelişmiş ülke politikalarını irde
leyen raporda geniş şekilde ele alınmıştır.» Ta
biî bu, o raporun hülâsası. 

«Bu raporda endüstri ülkeleriyle az geliş
miş ülkeler arasındaki uçurumun gittikçe art
makta olduğuna işaret edilerek» az evvel söy
lediğim gibi, «bunda daha çok kâr ve hammad
de gayesi güden endüstri ülkelerinin az geliş
miş ülkelerdeki madencilik sektöründe yapmış 
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oldulkları yatırımların tek taraflı değerlendiril
melerinin de rolü olduğu belirtilmektedir.» Be
lirten Amerika'lı. «Buna çözüm yolu tekliflerin
de yine •endüstri ülkeleri yararına öneriler ile
ri sürülmekte ve yeni formül olarak (Participi-
tation) önerilmektedir.» Panticipitation; halka 
açık kuruluşlar demeik, «Buna göre az gelişmiş 
ülkelerde yapılacak madencilik sektörü yatırım
larının endüstri ülke kapital temsilcisi önderli
ğinde» yani, sermayeyi veren memleketin ön
derliğinde, «(Halka açık kuruluşlar) şeklinde 
olması önerilmektedir.» öneren, kalıkmmış ül
kelerin sermayedarları, «Pearson raporu en
düstri ülkelerine bunun için gerekli hukukî ve 
siyasal ortamları yaratma'k yükümlülüğünü ge
tirmektedir. öneriden de anlaşılacağı gibi hal
ka açık şirketler görünümü altında az gelişmiş 
ülkelerdeki madencilik söktörünü kontrol altın
da bulundurmak ana gayedir». 

1969'da «Pearson raporu» diye isimlendiri
len bu rapor, nasılki bizde her zaman ismi ge
çen Max Ball veya diğer kişiler gibi, meşhur 
bir rapordur ve madencilik hakkında az geliş
miş ülkelerdeki sızıltılara cevap vermek için 
bulduğu formülü belirten bir rapordur. 

Cumhuriyet Gazetesinin 21 . 11 . 1972 Salı 
günkü nüshasında : «Yeraltı kaynakları saye
sinde kalkınmayı kolaylıkla başarırsınız» diye 
çıkan yazıyı hepiniz .okumuşsunuzdur. Yazarı : 
«Amerikan İhracat - İthalât Bankasının bıir sü
re önce yurdumuza gelen Genel Başkanı Henry 
Kearns..» tir. 

Sayın 'milletvekilleri, 'gerek Pearson raporu, 
gerek bu Henry Kearııs'in izah ettiklerine göre, 
«Siz madenleriniz sayesinde kalkmabilirsiniz» 
diyor. Az evvel yine 62 nci maddede söylediğim 
gibi, bütün dünyada mineral ateşeleri, maden 
ateşeleri vardır, tabiî bunlardan aldığı habere 
göre bunları söylüyorlar. Ama diyor, «Bunun 
yanında siz diğer kalkınmış milletlerle işbirliği 
yaparsanız, onların kârı olduğu (kadar da sizin 
kârınız olur.» Dolayisiyle hem madenlerimiz sa
yesinde ikalkmacağımızı bize telkin ediyor, hem 
•de : «Yabancılarla işbirliği yaparsanız onların 
kârı olur ama, sizin de büyük kârınız olur» di
yor. 

Az evvel söylediğim gibi, ben bizim kârımı
za reddetmem ama, yabancıların kârı meselesi
ne 'gelince, eğer biz bu işi yapabiliyorsak ya-

î bancıların ikâr etmesinin karşısındayım. Niye 
yabancılar kâr etsin? Eğer biz yabancıya ge
rek teknik bakımdan, gerek teknoloji bakımın
dan, gerek sermaye ba'kımından imtiyazımız 
yok ise.. 

Bir mühendis olarak, Türkiye madenlerini 
bilen bir arkadaşınız olarak Türtkiye'deki ma
denler için diyorum, başka bir maden dçin de
miyorum, bizim bildiğimiz görünür ve mevcut 
madenlerimiz için Türkiye'nin teknisyeni, mü
hendisi, Türkiye'nin teknolojisi ve sermayesi 
kifayetlidir. 

Bu bakımdan yabancılara ihtiyacımız yok:. 
Hele yabancının (Sayın Bakanın da izah et
tiği gibi) bir sermaye şeklinde gelişi var, bir 
de 62 nci ve -64 ncü maddelerde ruhsat alma 
hakkı doğuyor. Yani, bu şekilde eslki kanundan 
geriye gitmiş oluyoruz. Haliyle Yüce Meclis de 
takdir edeıiki, eski kanunu daha yeniye, daha 
ileriye gitsin diye değiştiriyoruz ve bu ileriye 
gitme özelliğinden dolayı da buna «Madencilik 
Rejform Kanunu tasarısı» diyoruz. Tabiî kanun
laşınca da madencilik reform kanunu olacak. 

Şimdi size sorarım, bu eskisinden de geriye 
gidiyor. Eskisinde yabancı sermayeyi açık ola
rak belirtmemişti, bunu burada belirtiyoruz. 
Eski Maden Kanununda kamu teşebbüsleriyle 
ortaklık yoktu, bu 13 ncü maddeye göre ıkamu 
teşebbüslerine aramada % 49'a kadar, kamu
nun dışında % 99,5'a kadar yabancı sermaye 
geliyor. Peki sorarım size, o zaman esfkâ kanu
nu niye değiştiriyoruz? Eski kanun kalsın da
ha iyi. Hiç olmazsa 13 ncü maddede rizkli olan 
maden aramasına yabancı da gelsin de, belki 
para harcadığı için 'ekonomik yönden kendi 
düşüncesine uygun kârı (olmasa dahi, parasını 
çıkartmaik için işletme yapar. Nasılsa biz 62 nci 
maddede buna işletme hakkı tanıdık. Nasılsa 
64 ncü maddede biz buna imtiyaz hakkı tanı
dık. Öyle ise, bunun en riskli, en masraflı en 
kapalı olan arama kısmına da gelsin... 62 nci 
maddeyle sermayesinin gelmesine müsaade edi
yorsun da, en riskli olan kısma niye müsaade 
etmiyorsun'? Bu tamamen ters bir tutum. 

Bu bakımdan eski kanuna 'göre geriye git
miş olan bu ikanun her halde reform ismi taşı
yamaz. Ama, bâzı arkadaşlarımız diyecekler ki, 
«Taşısa da kanun, taşımasa da kanun.» o ayrı 

| mesele. Ama, reform kanunu adı altında bu 
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Meclisten Madencilik Reform Kanunu çıkamaz. 
Kitabın başında «Reform Kanunu», dçi eskisin
den çok daha geri; belki Abdülhamit devrinde 
bir kanun çıikarılsaydı ancak bu kadar olurdu. 
Bunun reform neresinde1?.. 

Bu balkımdan 62 nci madde geçti, 64 ncü 
madde ile ilgili bugün için belli olmayan, iler
de çıkması mümkün, nadir elementler dediği
miz madencilik devreye girdi. Yani bunun halk 
arasındaki dsmi «eczane madenciliği» dir. Bu 
madencilik ilerde, 10 sene, 20 sene sonra çıka
cak ama bugünden bunun ipoteğini biz yaban-
ya veriyoruz. Bu mahzurlu değil de nedir? 

Yine komisyonda bir misal verdim, dedim 
k i ; «Meselâ bizim İskenderun civarında, Payas'* 
ta bir demir madenimiz varıdır ve zengin de de
ğildir, tenor itibariyle düşüktür. Bugün eğer 
konsantre etmezseniz, zenginleştirmezseniz fab
rikaların kullanacağı bir maden değildir. Fakat 
bir yabancı firma bunun içersinde bâzı maden
ler daha gördüğü için (demir madeninin dışın
da) Avrupa'ya satın almış 'götürmüş, tahliller 
yapmış, ya madenin içinde bulunan bizim bil
mediğimiz madenin zenginliğini beğenmemiş, 
veya iktisadîliğini beğenmemiş, bu bakımdan 
bir müddet sionra almaktan vazgeçmiş. 

Şimdi biz bunun farkına, ne zamanki Avus
turya'dan bir profesör getiriyoruz, Petroşek 
isminde, ondan sonra vardık ve madenin içer
sinde yabanc, bir maden (olduğunu öğrendik. 
Bunu biz kendi memleketimizde bilmiyoruz, ec
nebiler biliyorlar, bizden satın alıyorlar ve biz 
yine bir yabancı vasıtasıyla bunun farkına va
rıyoruz. 

Şimdi sayın milletvekilleri, bir madenin 40' 
senelik ipoteğini veriyoruz. İçinde bilhassa çin
ko, kurşun ve bir çoik yan bileşikler vardır, 
mahlutları vardır, bugün 'bizim tespit ettiğimiz, 
gördüğümüz yerde yoktur, fakat daha derinle
re gittikten sonra meydana çıkacak veya çık
mış olanlar vardır, misalleri vardır. O halde 
nasıl olur da on sene, yirmi sene sonra, halen 
teknolojimizin dışında, fakat bir zaman sonra 
teknolojimiz dahiline girecek bir madeni ne
den bugünden yabancıya ipotek edelim, vere
l im! . 

Bu bakımdan, 64 ncü madde de 62 nci mad
de gibi mahzurludur. Bunun kabulü, ikim ne 
derse desin, madenlerimizin ipoteğini bir baş-
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kasma vermelk demektir, bunun bir başka an-. 
lamı da yoktur. İhtiyacımız olmadığı halde biz 
bunu yabancıya niye veriyoruz? Verdiğimiz za
man da demek ki, madenlerimizi bile bile ya
bancılara ipotek ediyoruz. 

Elimde bir kitap var; Maden Yataklarının 
değerlendirilmesinde hangi elementler rol oy
nar» diye. İsteyen arkadaş Maden Mühendis
leri Odasından bunu temin edebilir. Burada gö
rün ki, bir madenin içersinde binde bir, milyon
da iki, lonbinde bir nisbetıinde bizim bilmediği
miz, madenler vardır ki, bunların . işletmesi, 
esas bizim, bildiğimiz madenin işletmesinden da
ha kârlı olduğu için ecnebi şirket bunu işleti
yor, veya konsantre ederken, flatasyon yapar
ken veya bakır madenleri eloktroliz yoluyla 
elde edilirken, altının, gümüşün elde edildiği 
gibi, bu tip veya kimya yoluyla veya bir başka 
mekanik yol ile elde edilirken, maden zengin
leştirilirken, bu madeni yabancılar içersinden 
alıyorlar öyle yapıyorlar ki, esas madenden da
ha kârlı olduğu için bir yan maden değil, esas 
maden yerine geçiyor. 

Türkiye'de de bunun bir çoik müracaatları 
var, Yüksek Fen Kurulunda çalışırken Maden 
Dairesinde, heyetler kurduk,, şimdi Bakanlığın 
yetkili hukuk müşaviri de bilir, o zaman başı
mızda idi, bunun altından çıkamadık. Bir ma
denci diyor; bu benimdir, adam çinko madeni 
için müracaat etmiş, diğer adam da eliyor ki, 
«Hayır burada kurşun var, ben de kurşun için 
müracaat ettim.» 

Bu kaba bir misaldir; bu bakımdan yarın 
bizim bilgimizin dışında ki bir maden nihayet 
Türkiye'de bir vatandaş Ali, diğer vatandaş 
Veli arasında gene Türkiye'de kalır; ama yarın 
bu bizim elimizden gidiyor, haberimiz (olmadan, 
maden bitinceye kadar; bir maden için verdik 
ama birkaç maden birden çalıştırmış olacaktır. 

Bu bakımdan imtiyazla ilgili bu 64 ncü mad
denin komisyondan geldiği gibi değil, Hüküme
tin teklifi gibi getirilmesinde büyük fayda var
dır. Bu hususta bir de önergem vardır; öner
geme iltifat buyurulmıasını veya Hükümetin 
getirdiği tasarıya itibar edilmesini diler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ş i misi özdencğlu, 'buyu
run. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) —Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri. 

Madde üzerinde mâruzâtım uzun olmayacak. 
Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımız bâzı teşhis
lerde 'bulundular, bunlara değineeeğıim. 

«Kanunların uygulanması, Hükümetin 'bece
rikli ©İmasına bağlıdır» 'buyurdular. Yani 64 ncü 
madde böyle geçebilir, 'imtiyaz konusunda kabul 
edilen prensip ne olursa olsun, bunu memleket 
yararına uygulayacak olan Hükümettir, Hükü
metin (becerikliliğidir, buyurdular.' 

Arkadaşlarımı, ıb'ir defa Türk ulusuna becerik
li Hükümeti Tanrı kolay kolay nasübetmıiyor. Ha
mi, «becerikli Hükümeti bulalım, bu meseleyi çö-
zümleyelim» desek daha kaç yıl bekleyeceğimizi 
kimse kestiremez. 

Kaldı ki, kanun yapılırken şüphesiz en olum
suz ihtimaller hesaba katılmak suretiyle yapılır. 
Devlet aleyhine, kamın yararı aleyhine bütün yol
ları tıkayacak hükümler 'getirilmek suretiyle ka
nunlar yapılır ve böylece kişisel tefsirlerle kanun
ları özünden, hedefinden şaşırtacak olan; kanun
ları gerçek felsefesinin dışına çıkaracak olan bir
takım teşebbüsler de kesinlikle önlenmiş, olur. 

Öyle 'ise, kamun her zaman için ve her ülkede 
en olumsuz ihtimalleri önleyecek biçimde getiri
lir ve o doğrultuda prensipler konur. 

Arkadaşımız buyurdular; «İşletmede imtiyazı 
Bakanlar Kurulu verecektir, bu bir teminat unsu
rudur öyle ise endişe etmemek lâzımdır.» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet etmek bir zih
niyet meselesidir. O zihniyet Bakanda ne ise, Ba
kanlar Kurulunda da odur. Önemli olan o felsefe
yi bulup tespit 'etmektir, ölçüsünü dozunu tespit 
etmektir, memleket yararına olup olmadığını tes
pit etmektir. Siz siyasal bir kuruluş, siyasal bir 
-grup olarak yabancı 'sermayeye buyur geç dedik
ten sonra gelecek Bakanınız da bumu söyleyecek
tir, gelecek Bakanlar Kurulunuz da bunu söyleye
cektir, bunda şüphe yoktur. 

Öyle dse; bir bakanın zihniyeti ile, davranışı 
ile tasarrufu üzerindeki hassasiyeti ile tüm Ba
kanlar Kurulunun zihniyeti, darvanışı ve hassa
siyeti arasında elbette bir bağıntı, bir paralellik 
kurmak lâzımdır. Biz 64 ncü madde ile tüm ola
rak meseleyi halletmek istiyoruz ve diyoruz ki, 62 
ncü madde ile siz zıt fikri savundunuz, Yüce Mec
lis o fikre iltifat etti. İşletme ruhsatı verme ko
nusunda, yabancı sermayeye imkân tanımayalım, 

bir tekel kuralım doğrudan doğruya kamu kuru
luşlarına, Devlete verelim, dedik ama geçti 62 noi 
madde şimdi bunu 64 ncü madde ile telâfi ede
lim diyoruz. Çünkü 64 ncü maddede süre uzun
dur memleketin çok uzun mesafedeki çıkarları 
bahis konusudur. Nedir o yarar? 63 ncü maddede 
gösterilmiş olan 25 yıl imtiyaz süresi 15 yıl da bu
nun eneök maksimum uzatılma süresi olmak üze
re 40 yıl bir imtiyaz vermiş oluyorsunuz. 

Arkadaşlarımı, 40 yıl bir ömürdür. Bir ma
deni 40 yıl bir yabancı şirkete verebiliyorsu
nuz ve ondan sonra da ondan hayır bekliyor
sunuz, bu. mümkün değildir. Çünkü bilindiği 
üzere, yabancı, bir madenin en verimli kısımla
rını işler, en verimli cevherimi işler ve geri 
kalan kısmı kaldırır atar. Bu nedenle 40 yıl gi
bi uzun bir süre ki millet hayatında da elbet-
tekii uzun bir süredir hiç şüphe yok. Bm süre 
içinde, hangi maden olursa olsun', devamlı işıle-
tiecek olan bir cevherden hayır gelmeyeceği
ni teknisyenler ifade etmektedirler. 

Nasıl bu imtiyaza mani olacaksınız? Teknik 
şartnameye riayetsizlik halinde mani olacaksı
nız. Arkadaşlarım, teknik şartnamelerim gere
ği gibi uygulanılp uygulanmadığını 'Türkiye'
de ciddî şekilde kontrol edebilmiş miyiz? ön
ce bu soruyu sormak lâzım. iG-erek özel teşeb
büs, gerek yabancı şirketler olsun, şimdiye ka
dar imzalamış oldukları teknik şartnameleri 
gerçek anlamda uygulayıp uygulamadıklarım 
sorabilmiş miyiz? Hangi ciddî teftiş kadrosu 
ile, teknik denetimle bunu yapabilmişiz? Yok 
böyle şey. Sayım Komisyon Başkanının söyle
dikleri ıgibi Maden Dairesinde (gerçekten şim
diye kadar Türkiye'nin yararlarına aykırı bir
takım tasarruflar olmuşltur. Oradaki değerli 
ve yetişmiş arkadaşlarımıza rağmen kabul et
mek lâzım ki, Devletin her kesiminde /görüldü
ğü ıgibi orada da lâubalilikler olmuştur, ciddî 
şekilde denetleme olmamıştır ve bu arada 
vurgunu vuran vurmuştur. Birçok ihbar, so
ruşturma gelmiştir, ama, sonuiç ne olmuştur? 
Sonucun da ne olduğu yüksek malûmunuzdur. 

Uzay çağında 15 - 20 yıl, 40 yıl çok uızun 
zamanıdır değerli arkadaşlarım, İsrail 15 yıl 
içinde kurulmuş ve kalkınmıştır, 14 yıl içerisin
de kalkman bir toplum görüyoruz. Uzay tekno
lojisinin 10 yıllık bir geçmişi vardır, misâlleri 
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artırmak mümlkündür, kağnı ile giderseniz 40 
yıllık bir sûre belki bir uzun zaman sayılmaz 
ama, füze ile giderseniz değil 40 yıl, değil 4 yıl, 
4 saat bile büyük zamandır arkadaşlarım. 

Isıtirhamım şudur; 62 ııci madde üzerinde 
söylediklerimizi tekrardan kaçınarak diyoruz 
ki, burada hükümetin getirdiği şelkil yabancı! 
şirketlere imtiyaz hakkı tanınmasına engel 
olan bir hüküm ihtiva etmektedir. Aksi halde, 
burada sayın Bakanın da açıkladığı gibi imti
yazlar da-j tıpkı işletme ruhsatnamelerinden do
ğan halklar gibi devri ve satın, alınması müm
kün olan haklardır, özel hukuk hükümlerinle 
ıgöre, Borçlar Kanunu hükümlerine ıgöre devri 
mümkün olan haklardır ve buna kesinlikle en
gel olmak lâzımdır .Bu haliyle aı<z ettiğim gibi 
62 nci maddede işletmeye yabancı sc)kuı!muş
tur, ama şu 64 ncü madde hiçolımazsa bunu telâ
fi etsin, çünkü maddede Türk Milletinin, çıkar
larıma ve haklarına gerçek anlamda ambargo 
konmuş olduğunu görüyoruz, uygulamadaki ör
nekleri de biliyoruz Hükümet de görüşünü bu
rada açı'kça beyan e'tmilşitir, maddenin bu şek
line "karışıdır. Bu maddeyi Hükümetin sevk et
tiği hükümle geçirelim, değilse arkadaşlarım 
şu kanun üzerindeki «Reform» kelimesini kal
dırmak suretiyle hiç olmazsa bu konuda sami
mi olduğumuzu ispat edelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın. Turhan özgün er, buyu

runuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

64 ncü maddenin müzakeresi bir ölçüde 
62 nci maddenin müzakeresi paralelinde olabi
liyor, gerçi Meclislerde takriri müzakere yok, 
ama, konu, yabancı sermayenin ne ölçüde 
bir katkıda bulunması yahut da herhangi bir 
suretle katkıda bulunamaması şeklinde özetle
nirse bu 64 ncü maddede 62 nci madde gibi 
ağırlık taşır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümet tasarısının 
(a) bendinin son fıkrasında sarih olarak; «sor-
tabları arasında gerçek veya tüzel yabancı 
kişi bulunmayan» deyimi ile bu imtiyaza maz-
har olamamasını temin 'etmek istemiştir. An
cak her nedense geçici komisyon (kararına 
saygılıyız) bunu sakıncalı gönmüş. Oysaki 
sakıncalı olan, şu haliyle çıkmasıdır. Adı re-
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form olan bir tasarıdır görüşmekte olduğu
muz tasarı. Arkadaşlarım, şimdi yabancı ser
mayeyi her haliyle Türkiye'nin yeraltı kaynak
larına getirip musallat 'edeceksiniz, musallat 
ise koyamayacaksınız, yeraltı kaynaklarına ta-
surraf edecek ve «Türkiye'de mevcut bir Ma
den Kanunu var, o Maden Kanununda biz re
form yapıyoruz» diyeceğiz. 

Arkadaşlarını, adı reform olsa da şüphe
siz reform olmayan bir tasarı kanunlaştığı za
man, kamuoyunu tatmin 'etmez. 

Ortakları arasında gerçek ve tüzel yabancı 
kişi bulunmayan, statüsünde taşıyana yazılı 
hisse senedi çıkarılacağı kaydı bulunmayan ve 
madencilik yapabileceği yazılı olan limited 
veya .anonim şirketlere ancak imtiyaz verilme
lidir. Yani burada yabancı . kişiden, hakikaten 
büyük ölçüde ayrılmanın zaruretini, buna karşı 
görünen arkadaşlarım da şüphesiz kabul 
ederler. Ancak neden, bir taassup içerisinde, 
(Zabıtlara başkaca geçmesini istemediğim için 
daha açık konuşmayı gerekli görmüyorum, hep 
anlıyoruz) yüreklerinin istediğinin aksine bir 
davranış içindedirler? Bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Bir tek sayın üye burada çıkıp da, ya
bancı şirketlerin yeraltı kaynaklarına musal
lat olmasına taraftar olamaz. Buna inananla
yız. Ama maddeler böyle tedvin ediliyor... 
Buna nasıl taraftar olunuluyor? Nasıl bir 
grup taassubu ya da bir önergenin karşısına 
çıkma davranışı? Bunu izah etmek mümkün 
değil. 

Arkadaşlar, geliniz bir noktada, hiç ol
mazsa bâzı imkânları tutalım. 62 nci madde
de, hakikaten benim saygı duymama rağ
men - Yüce Meclisin kararma şüphesiz hiçbi
rimiz saygısız olamayız ama gönlüme sindire
mediğim 62 nci maddeye rağmen, hiç değilse 
64 ncü maddede daha enine boyuna görüşerek, 
şu yabancı sermaye tasalludunu ve yeraltı 
kaynaklarına el uzatma imkânını önleyelim. 

Yeraltı seıvetloriııe yabancının tasa'lludu 
önlenirse sancak, hakikaten hâkimiyet diye nu
tuklarımızda çektiğimiz ve hepimizin taraftarı 
olduğumuz gerçek hâkimiyete kavuşmuş olu
ruz. . Yeraltına sahip olmayan yerüstüne sahi-
bolmaz, yeraltına hâkim olamayan ulusun yer
üstüne hâkim olduğu iddia edilemez. 
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Arkadaşlarım, belki bâzı arkadaşlarım ya- j 
dırgayacaktır; ancak bu kanun bu şekliyle çı- | 
karsa, yani Geçici Komisyonun değiştirdiği 
şekliyle çıkarsa, yeraltı servetlerine bugüne . 
kadar mevcu'i, adıma kapitülâsyon ddyeceği-
ımiz dmkânlar ayniyle devam edecektir ve 
bu madenlerdeki kapitülâsyonun bu mem
lekette daha uzun süre, bunun idrakine ka-
vuşulduğu ana kadar Türk Milletinin başın
da bir belâ gibi devam edeceği bir gerçektir. 

EMmize imkân gelmiş, Yüce Meclisin ka
pariyle gu madem kapitülâsyonundan kurtula
biliriz. Ne yapmak lâzım? Kafa kafaya ve
rip bunu en güzel şekilde çıkarmak gerekir
ken bir taassubun içerisinde Türk Milletinin 
yüco menfaatlerini görmezlikten gelmeyelim. 

Diyemiyorum hiçbir arkadaşa; - madde o 
şekilde çıkarsa Türk Milletinin menfaatine biz j 
aykırı mı hareket etmiş oluyoruz? Aykırı ha
reket ettiğinizin farkında olsanız, idrakine ol
sanız şüphesiz yapmazsınız. Ama geliniz biraz 
derinliğine deşelim şunu... Ne ddyor Hükümet 
tasarısında? Yabancı olan kişilerin, ortakları 
arasında yabancı olsa da böylesine şirketle
rin ve sakıncalı gördüğü için özellikle, statü
sünde «taşıyana yazılı» - eski deyimiyle emre 
muharrer - senetleri havi olan bir şirketin bu 
imtiyaza sahibolmamasını öngörüyor. Neden? 
Zaten emre muharrer hisse senetlerini topla
mak suretiyle yabancı şirketler veya yabancı 
kişiler, bu maddede bunu (böyle önıgörmesek za
ten imkânı 'ele alırlar diye igüzel madde tedvin 
edilmiş ve (getirilmiş idi. Fakat İrana Geçici Ko
misyon neden iltifat etmemiş? Anlayaıbilmek 
mümkün değil. 

Çok değerli ıbir arkadaşım Adalet Partisi
nin sözcüsü olarak çıktığı kürsüye; söylediği 
sözlerin alkışlanmayacak tarafı yok. Amıa rey 
verirken konuştuğunum aksine rey verdi. Ne- ! 
dit*? Diyor ki, «Hiçbir A. P.'li - ben de aynı ka
naatteyim- şüplheısiz millî menfaatlerin savunu
culuğunun şu veya bu !gru!bun ipoteğimde' 'oldu
ğunu ka'bul edemez.» Talbüî öyle.. Bu Yüce. Mec
lisim içindeki bütün ıgrupliar, grup olarak ve ki
şiler olarak 'hepimiz, millî menfaatlerim savunu
cusuyuz. Ama yalbancı şirketlerin yeraltı kay-
maklaırımdan elini, çekmesini savunurken neden | 
karşımızdasınız? Anlayabilmek mümkün mü 
bumu? O halde millî menlfaatlerin savunuculu

ğunu beraber yapltığımıızı söylerken de geliniz 
reylerimiz ıberalber olsun. Bu elimizde arkadaş
larım, işte imkân elimizde. Şurada geçen mad
delerin münakaşasına hakkımız yok, tekriri 
müzakere yok; ama 64 mcü madde, imtiyazı ya
bancıya vermeyelim; bu imkânı katiyen verme
yelim diye Hükümet taısarısıyle gelmiş; Geçici 
Komisyon 'buna iltifat etmemiş. Som söz kinin
dir? Yüce Meclisindir. Son sözü (beraber söyle
yelim. Kürsüye çıkıp da söylediğimizin aksine 
değiil, millî menfaatlerin savunuculuğunu be
raber yapıyoruz, anlaşıyoruz bumda, hiç bumun 
aksini iddia edemeyiz; değil gruplar, hiç bir ar
kadaşımızı, bir tek kişiyi kaıbul edemem ara
mızda. Millî partiler bunlar.. E, şimdi A. P.'nin 
sayın sözcüsüne Ibir içten ıgelem samimiyetimle 
ıhitabediyorum: Peki yabancı şirketlerin şu yer
altı kaynaklarından elini çekmesine neden taraf
tar olmazsınız?.. 

Millî menfaatlerin savunuculuğunu bir ipo
tek altımda 'görmüyoruz; filân ıg.rupta veya kişi
de.. Amıa buma rağmen kanunun 'bu maddeleri 
ıböyle çıkarsa millî menfaatlerimiz yabancıla
rın ipoteğimde olmaya devam 'edecek. Bumu an
latmaya 'çalışıyoruz. Bu ipotekten kurtaralım şu 
milleti diyoruz. Yarınki nesilleri kurtaralım, di
yoruz. Maden kapitülâsyonuna artık 'bir son ve
relim, imkân elimizde.. Bumu !biz yapacağız. Bu 
millet bize bu imkânı verdi, şu Yüce Mecliste şu 
kamunu çıkaraliim diyoruz. 

•Seçim sathı «milimdeyiz arkadaşlarım. Ko
nuştuğumuz ile eylemimiz bir olmadığı takdir
de millet bizi kınayacaktır. Çıkıp da kürsüye 
millî menfaatlerin savunuculuğumu beralber ya
pıyoruz. Fakat millî menfaatlerin 'hiç de parale
linde 'olmayan 'maddeler .tedvinine bir ıgrup ta
assubu mu, yoksa dalha evvel yanlış bir kanaa
tin eibkisi ile mi? (Başka türlü tefsir edemem, 
Ihiç. de kötü niyete bağlayamam.. Hakkım yok ve 
zaten 'buma imkân yok.. 

BAŞKAN —• Sayın özgüner, aynı beyanı 
mükerrer defa ifade ediyorsunuz; hep aynı şeyi 
defaatle söylüyorsunuz... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ondan 
vazjgeçeliım; söylemiyeyim. 

Arkadaşlarım, neden bumda böyle hassas 
olmak .gerektiği hususumda ıbir misal vermek is
terim. 
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Konuşumuz İran'da vaktiyle ıbir Musaddık 
çıkmış, ama madenlerin ve petrolün millileştiril-
taesi konusunda -akı'beıti malûm; Şahım hısımına 
uğramış, içeri (girmişti. Zaman igeçti aynı İran' 
da şimdi millileştirilmeye ve 'bir ölçüde devlet
leştirilmeyle gidiliyor. Demek ki, er ıgeç bu ger
çek anlaşılacaktır, ama geçen zamana yazık. Şa
hısların kıymeti yok; geçen zamana yazıktır. 
Bunu bir 'misal olarak veriyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, değil yalnız Türki
ye'de, bütün Dünyada sanayi doğal (kaynaklara 
dayalı olmaya mecburdur. Doğal kaynaklar, 
yeraltı kaynakları Jbaşta olmak üzere, buna da
yalı 'olacaktır ve ."buna ilâveten şunu söyleyelim 
ki, şimdi yetkili kiVilerin beyan ettiği bir gerçek 
olarak artık Dünya kamuoyuna akseden durum 
şu: 2O00 yılında Dünya maden sıkıntısı çekecek
tir. Şimdi Dünya ÔOO nci yıla yaklaşmakta ol
duğu sırada Yüce Meclisten bir kanun çıkıyor 
ki, ıbu kanun, sıkıntısını çekeceğimiz yllarıın 
yaklaşmakta olduğu sırada yaibaneı şirketleri 
yeraltı kaynaklarına musallat etmekte devam 
ediyoruz. Bunu anlayabilmek mümkün değil. 

Arkadaşlarım, ;bu tasarının saihiibi Hükümet. 
Hükümet 12 Mart muhtırasının ışığında bir ta
sarı -geıtirdi. Reform. Hakikaten 'getirdiği tasarı 
aynen çıksa reform. Ama Hükümet, çok ciddî 
'bir .samimiyetle şu tasarısına ıserıl'mıyor ki.. Ta
sarı, olsa da olmasa da farketmez Ibir hale 'geli
ver. Çünkü, eskiden beri Madem Kanunu vardı, 
o Maden Kanunumda olmayan neler getiriyor-
duk ihiız? İşte ıbu yabancıyı, imtiyaz bakımından 
da, işletme bakımından da uzaklaştırabilmek. 
Reform bu olacaktı. Bunlar olmuyor. E, 'bunlar 
olmayınca bunun adı reform kalaıbıilir mi? Hü
kümet 'buna rağmen, ya kamuoyunu hakikaten 
böylece 'geçiştireceği kanısındadır, yahut da 
kendisi birşeyler 'biliyor ıda biz anlamıyoruz bu
nu. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özigüner, yalnız 
rica 'edeceğim, Hükümet adıma Sayın Bakan be
yanda bulunurken, zâtııâlinizin 'görüşlerini ih
tiva eden beyanda bulundu. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efendim, 
ıbiz Hükümet deyince 'bakandan toalhsetmiyorıız. 
Sayın Bakanı 'bu konuda samimî 'gördüğümü
zü... 

BAŞKAN — Hükümet burada 64 mcü mad
de ile temsil edilir, kendisini /gösterir. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efendim, 
şimdi... 

BAŞKANN — 64 ncü maddeyi müzakere 
ediyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Zaten 
tuhaf olanı bu. Hükümetin tüzel kişiliğine rağ
men, bakanlar... 

BAŞKAN —• Hükümetin ıhükmî şahsiyeti.. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tüzel 

kişilik deriz biz. 
BAŞKAN — Evet. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hükü

metin tüzel kişiliğine rağmen Sayın Bakanın 
!bu davranışı, Hükümet tarafımdan kucaklammı-
yor. Eğer Hükümet, Bakanın şu çektiği sıkıntı 
içerisinde ise, yapılacak iki şey vardır; «Benim 
tasarım reform olmiaktam çıktı, geri çekiyorum» 
der. Hâlâ Hükümet, «İşte, gelenler, Meclisten 
ıgeçsin» havasında ise ki, öyle, reform yapıyo
rum diye bu milleti aldaJtamayacaktıır 'bu Hükü
met arkadaşlar. 

1'2 Mart Muhtırasının ışığı altında 'gelmiş ta
sarı yo'zlaşırsa, Hükümet de bunu görmezlikten, 
duymazlıktan gelirse, 'bunları Ibu kürsüden ka-
mn.uo.yuna duyurmaya meciburuz. Hükümet, ' ya 
reform tasarılarımda samimî değildir veya Hü
kümet bunu, bir bakam ağzıyle onun diliyle kür
süde., işte ıgününü 'geçirme kaibilinden, seçime 
kadar, işte, «reform yapıyorum, filân filân ta
sarıları çıkardım» deme hevesi içerisindedir. 
Kamuoyu meyin reform olduğunu, meyin 'olma
dığını bilir ve ibile'cektir, gerçekler açığa çıkarı
lacaktır arkadaşlarım. 

Bu tasarunm şu maddesi ide (böylesine, Geçi
ci Komisyondan geldiği ıgibi çıkarsa, bu bir ma
den reformu olmaktan çıkacaktır. Hâlâ Hükü
met, yetkili ağzıyle çıkıp da, işte (Senatoda dün 
dinledik «ıen kısa zamanda reformların yapıldı
ğını tgöreceksiniz ve reformların yapılmadığı 
iddiasını yapanlar maJhçuibalacaklardır..» di
yor. 'Sayın Ferid Melen [gelse de 'görse, reform 
dedikleri ne hale gelmiştir? Kamuoyunu aldat
mak mümkün değildir. Ferid Melen ve kalbine-
si de 'bu kamuoyunu aldatamayacaktır. Kürsü
den söylüyoruz; reform adı altında getirdikle'ri, 
yozlaşarak, eski halini aratan bir duruma geti-
rilımektedir ve bu çaba Yüce Mecliste, şüphesiz, 
bütün gayretimize rağmen semere vermese da
hi, biz görevimizi yaptığımız kanısındayız. An-
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cak, bunun böylece çıkması millete hayır ge
tirmeyeceği gibi, şüphesiz yabancı sermayeyi 
biraz daha uzun müddet, kapitülâsyon şeklinde 
nitelendirdiğimıiz ölçüde Türk Milletinin yüce 
yararlarına aykırı davranmaya deivam ettirme 
imkânını verecektir. Bunun nazarı itibare alın-
'mıasını ve tasarıda, Hükümetin ıgetirdiği madde
nin tedvininin isabetli olacağının gözönünde tu
tulmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —- Bu 'miadde üzeninde başka söz is
teyen? Buyurun Sayın Kıratlıoğlu, Adalet Partisi 
Grubu adına, 

A. P. GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞ
LU (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Burada bâzı arkada şiarımız belki de kendi 
parti programlarının icabı olarak, (ki ibıınu hiç
bir zaman, kınatmak doğru değildir), karşı gö
rüşte bulunan insanları alabildiğine suçlama ar
zusu içerisinde bulunmaktadırlar. Parlâmento, el-
bette ki, en liyiyi bulabilecek, en güzeli, en doğru
yu bulabilecek münakaşaların yapıldığı bir ze
mindir. Karşı fikirlere müsamahalı olabilmek de, 
Parlâmentonun uyması lâzımgelen hususlardan bir 
tanesidir. Her şeye rağmen, hu kürsüde konuş
ma yapan değerli arkadaşlarımın fikirleri, ne ka
dar bizlerin fikirlerime karşı olsa ve bizleri suçla
ma edebiyatı içerisinde bulunsalar, bunları müsa
maha ile karşılamak mecburiyetindeyiz, çünkü 
Parlâmentonun gereği bunu icabettirmektedir. 

Bu düşünce altında şu hususlara değinmeme 
müsaade buyurmanızı istirham edeceğim Sayın 
Başkanım. Her şeyden evvel, «tasarıya şu fikir
ler gelmedi, bizim görüşümüz gelmedi» düşünce
siyle bunun yozlaştığmı ve reform niteliğinde bu
lunmadığını iddia etmenin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu şöylece kısaca bir teşrihe çalışa
lım. Aslında, inanın, Adalet Partisi Grubu adına 
sureti katiyede söz almak niyetinde değildik. Sab
rınızı da fazla taşırmayarak, kısa kesmeye gay
ret ederek şunu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, reform, mutlak mânada 
bir devletçilik zihniyetini getirmek demek değil
dir. Eğer reformun adı Devletçilik olmuş olsaydı, 
o zaman bunun adına Devletçilik diyerek bunu ge
tirir ve meseleyi de o yönden halle çalışırdık. Kal
dı ki, bizim Anayasamız karma ekonomi prensibi
ne açık olan bir düzeni getirdiği için, her şeyde 
devletçiliği müdafaa etmenin de Anayasamız mu-
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vacehesinde mümkün olmadığını ifade etmek is
terim. Kaldı ki, reform, iyileştirmek demektir, 
doğruyu getirmek demektir, millî menfaate 'güzel 
hizmetleri temin etmek demektir, gayrisâfi millî 
hâsılaya katkıda bulunmak 'demektir. Eğer ma
den mevzuunda ise bu, madeni en iyi işletebilmek, 
madeni en iyi şekilde değerlendirebilmek ve ma
deni, Türk millî menfaatine uygun olarak en ve
rimli şekilde çalıştırabilmek demektir. .Eğer 
biz, bu fikrin arkasında olarak düşüncele
rimizi kuvveden fiile 'getirmek arzusund bu
lunuyorsak ve bunu müdafaa ederken bir
takım argümanlar ortaya getiriyorsak, bun
ların karşısına sırf (kendilerinin ifadesiy
le, buradaki arkad aşlarımızın ifade ettiği 
gibi) parti taassubu ile çıkmanın doğru olmaya
cağı kanaatindeyiz. Biz, hiçbir zaman burada 
parti taassubu ile hareket etmiyoruz. Neyi mü
dafaa ediyoruz? Maden mevzuunda en iyiyi ya
palım, reform budur. 

Öyle ise, gayrisâfi millî hâsılada topyefcûn 
madenin yüzdesi 1,7 ile 2,5 arasında değişiyor. 
Bâzı istatistikler buna 1,7 diyor Türkiye için, 
bâzı yapılan istatistikler 2,5 diyor. Türkiye Cum
huriyetinin gayrisâfi millî hâsılası, câri hesaplar
la 1972 yılı itibariyle (aklımda eğer yanlış kal
mamışsa) 180 milyar Türk lirası civarındadır. 
Bunun içerisinde topyekûn 'maden sektörünün du
rumu % 1,5 ilâ % 2 civarında ise, bunun, gayri-
safi millî hâsılada büyük bir yekûn tutmadığını 
görerek, yekûn tutturabilecek şekle getirmenin yol 
olduğunu bulmak durumundayız. 

İşte, diyoruz ki, biz, bu mânada, Devletin, 
özel teşebbüsün bir arada yaptığı çalışmayı, yerin 
altında kaldığı 'takdirde bir mâna ifade ötmeyen 
madeni yerin üstüne çıkartarak, o şekilde çalışa
rak değerlendirmek, acaba reform niteliğinde de
ğil demek midir? Yahut da bunu reform değildir 
diye suçlamanın insafla, bağdaşır bir tarafı var 
mı? Bunu yozlaştırmak demekle, ncaba karşı fi
kirde bulunan insanları suçlama cihetine 'gitme
nin doğru olduğunu kabul etmek mümkün mü
dür? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ilerlemiş şu saat
te bu durumlara yüzlerce defa temas etmiş insan
lar olarak Parlâmentoda inanın ben şahsen sı
kıntı duyuyorum. Sizlerin de sıkıntı duyduğunu
zu tahmin ediyorum. Şurada konuşulan lâflar 
belki 50 nci defa tekrar edilmiştir; ama her defa-
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sında yeni bir cevap verme zemini neden aran
maktadır? Neden illâki bu kürsüden bu tekrar 
edilmektedir? 50 nci defa inanın yapılmıştır bu 
konuşmalar burda, Şu benim söylediğim sözler 
de belki 50 nci defa söylenmiştir, bunun bir ina
nası yok beyler. Yani bizim fikrimiz kabul edil
miyor diye, bunu yozlaştırmak, bu reform değil
dir demekle, sizin fikriniz ortaya geldiği zaman 
da biz de bunun karşısına.çıktığımız takdirde; bu 
yozlaşmıştır, bu reform değil demek, aynı mâna
yı taşır. Ama biz iyiyi, güzeli, ve doğruyu seç
mek mecburiyetindeyiz. 

«Yabancı sermayenin millî menfaate uygun 
olarak getirilmesi, yeraltı servetini değerlendir-
ımek bakımından, reform niteliğinde bir husus
tur.» diyoruz. Niye? Çünkü yerin altındaki serve
ti yerin üstüne çıkartarak gayrisâfi millî hâsılaya 
yabancı sermayenin gelmesiyle, yabancı tekniğin 
gelmesiyle faydası olacağı kanaatindeyiz. Niye ka
naatindeyiz? Bu kanaatte yalnız biz mijdz? Hayır. 
50 nci defa tekrar edilmiş olmasına rağmen yine 
tekrar ediyorum. Yani mecbur bırakılıyoruz, sı
kılarak tekrar ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bep aynı misaller, hep 
aynı konuşmalar. Bugün dünyada Amerika ile 
teknik bakımdan, 'sermaye baklanından yarışan bir 
Rusya, aynı zamanda bir ideolojiye sahip bulu
nan bir Rusya bu maden mevzuunda Amerika' 
ya diyor ki, «Benlim 'Sibiryada nikelim var, ba
kır madenlerim var. Ben, bunu kendi tekniğim
le, kendi sermayemle tam mânasıyle işletemeyece-
ğime kaniim. Sizinle bir anlaşmaya girelim.» Na
sıl bir anlaşmaya girelim? Sermaye ve teknik yar
dım sizden, işgücü de benden. Buyuıun gelin, Rus
ya'daki nikeli ve bakıt'i işletelim. 

Değerli arkadaşlarım, bunu Rusya, ideolojik 
bir savaş ile karşı karşıya olan ve aynı zamanda 
teknik güçte bir yarışma iddiasında bulunduğu 
Amerika'ya karşı yaparsa ve ondan teknik güç 
ve sermaye getirmeyi taahhüt altına alırsa, Yu
goslavya bunun benzerini yaparsa, Macaristan 
bunun benzerini yaparsa, Bulgaristan bunun ben
zerini yaparsa, bunlar acaba kendi acılarından 
millî menfaatlerine aykırı mı hareket ediyorlar? 
Acaba onları da aynı şekilde suçlamak mı lâzım-
gelir? Burada kalkıp denecek ki, «efendim onların 
durumu başka,, onlar süper Devlet, onlar bunu 
yapabilir, bizim durumumuz böyle mi?» Beyefen
diler, şunu ifade edeyim, bu meselede prensip I 
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aynıdır. Süper Devlet - müper De\let bunların 
hepsinde bugün bir birlik, beraber kurulmuş bir 
birlik çerçevesi içerisinde aynı hakların müdafi-
iiği durumuna geçilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Rusya imti
yaz vermez, istihdam eder. Aradaki fark bura
dadır. 

BAŞKAN — Sayın üzgüner, size sıra gelmedi 
ki... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Rusya imtiyaz 
vermez, onu ikaz etmek için söylüyorum. 

BAŞKAN —• Lüzum yok, o kelimeye ihtiyaç 
yok. 

Sayın Kıratlıoğlu, siz de lütfen madde üze
rindeki sözlerinizi ikmal edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, sözlerimi bitireceğim. 

İstihdam eder değil, oradaki madeni çıkartır 
ve karşılıklı istifade ederler. Onu iyi tetkik et
mek lâzımgelir. Kelimeleri iyi kullanmak lâzım-
gelir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Türkiye gibi 
imtiyaz vermez, Rusya. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Lüt
fen tetkik etme durumu hâsıl olursa, bu duru
mun sizin görüşünüzün tamamen aksine oldu
ğunu ve bizim burada konuştuğumuz şekilde 
olduğu meydana çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü bağlıyorum. 
öyle ise; bunlardan dolayı evet Türkiye'mizin 
gelişmiş bir teknik gücü vardır, bir sermaye du
rumu vardır, ama yukarıdaki arz ettiğim misal
ler itibariyle el elden üstündür misali fehvasın
ca bu durumun en iyi şekilde yapılmasının bu
na vabeste olduğunu dünya ekonomik geliş
mesi ve karşılıklı anlaşmalar göstermiş bulun
duğundan, bizim de millî menfaatlerimizi ka
nunla korumak suretiyle yabancı sermayeden 
istifade, yabancı teknikten istifade yoluna gir
memizi, müdafaa etmemizi diliyor ve kanunu 
yozlaştırmak veyahutta reform niteliğinde de
ğildir demeyi de, nihayet bir parti görüşünün, 
kabul edilmemesinden duyulan sıkıntının izharı 
olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Bu bakım
dan parti taassubunun asıl bu olduğunu beyan 
ederek gerçeğin, gerçek reformun millî menfa
ati, gayrisâfi millî hâsılayı, verimi ve değeri ge
liştirmek niteliğinde olduğu için, biz bunu bu 
mânada anladığımızdan, yabancı sermayenin 
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de misalleri dünyada bulunduğu şekliyle biz de 
bu imkânı bu şekilde istediğimizden, bunu mü
dafaa ediyoruz ve sizleri bu duygular altında 
selâmlayarak komisyonun getirmiş olduğu du
rumun yozlaşmakla, reforma karşı olmakla bir 
alâkası bulunmadığının, bunun karşısında iddia 
etmenin bir parti taassubu olduğunu beyan ede
rek saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen?... Yok. 

Verilmiş bulunan değişiklik önergelerini tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Madencilik reformu kanun tasarısının 1 nei 
maddesi altında sıralanan maddelerden 64 ncü 
maddenin Hükümet tasarısında olduğu şekliyle 
kabul olunmasını arz ederim. 

istanbul 
Sezai Orkunt 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, siz de, vermiş 
olduğunuz önergede Hükümet tarafından 64 ncü 
maddenin düzenlenmiş şeklini aynen yazmışsı
nız. Talebinizde Hükümetin 64 ncü maddenin 
düzenlenmiş şeklini mi oya konulmasını istiyor
sunuz ? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Evet, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Şinasi özdenoğlu da, vermiş olduğu 

önergede tasarının 64 ncü maddesinin Geçici 
Komisyonca düzenlenmiş şekli yerine, Hüküme
tin aynı madde için sevk ettiği metnin oylanma
sını .talebediyor. 

Her üç önerge aynı mahiyettedir. Bu sebeple 
sayın arkadaşlarım, Sayın Sezai Orkunt, Sayın 
Hüseyin Baytürk ve Sayın Şinasi özdenoğlu, 
Geçici Komisyon değiştirisinin 64 ncü maddesi 
yerine Hükümet tasarısında mevcut 64 ncü 
maddenin kabulünü öngören önergeler aynı ma
hiyettedir. 

Bu önergelere komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALt OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul eednler... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) _ Hü
kümet katılıyor mu, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hükümetin kendi teklifi, ga
yet tabiî katılacaktır. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer iki önerge vardır, birisi Sayın Hüdai 
Oral tarafından verilmiş, diğeri Sayın Hasan 
Çetinkaya tarafından verilmiştir. İkisi de aynı 
mahiyettedir. 

Sayın Hüdai Oral'm önergesini takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Hükümet tasarısının 64 ncü maddesine (d) 
bendi olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederim. 

Denizli 
Hüdai Oral 

«Madde 64. — d) Maden sahalarına her ne 
surette ve biçimde olursa olsun, yabancı serma
ye giremez.» 

BAŞKAN — Sayın Hasan Çetinkaya'nm 
önergesi de aynı mahiyettedir. O da (d) fıkrası 
olarak «maden işletme imtiyazı hiçbir surette 
yabancılara verilemez,» kaydının konulmasını 
talebediyor. 

Bu,... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, ikinci önerge farklı efendim. 

BAŞKAN — Farklı mı efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Birin
cisi Hükümet teklifi gibi, ikinci önerge yabancı 
sermayeyi meneder. 

. BAŞKAN — Hangisi Hükümet teklifi gibi? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) —^İkinci 
önerge imtiyaz verilmesini, ruhsat verilmesini 
engelliyor. 

BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi, Sayın Hasan Çetinkaya, Hükümet 

teklifinde öngörülen (d) fıkrasını talebettiğine 
göre, biraz önce oyladığım muameleye müşabih 
bir durum hâsıl oluyor. Bu sebeple önergenizi 
muameleye koyamıyorum. 

Hükümet diyor ki, bu (d) fıkrası, Sayın Ha
san Çetinkaya'nm talebettiği önergedeki (d) 
fıkrası, Hükümetin teklifindeki (d) fıkrası şek
lindedir diyor. 
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HASAN ÇBTİNKAYA (Erzincan) — Bu hü
kümet teklifinde öyle bir teklif şeklinde yok, 
yabancılara işletme ruhsatı verilemez, yahutta 
işletme hakkı verilemez diye bir hüküm yok. 

BAŞKAN — Verilemez diyor. 
Bizim getirdiğimiz teklifte diyor, maden iş

letme imtiyazı hiçbir surette yabancılara verile
mez diyor. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Ta
mam. 

BAŞKAN — Hükümet diyor ki, getirdiği
miz 64 ncü maddede esasen bu hüküm vardır, 
madde metninde mündemiçtir diyor. 

HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Hükü
met katılsın öyle ise. 

BAŞKAN — Hükümet biraz evvel katıldı. 
Tekrar oylamış oluyoruz, biraz evvel reddedil
di diyorum; aynı anlamda olduğu için muame
leye koymuyorum. Sayın Hüdai Oral'ın öner
gesi ise, değişik diyor; onu takdim ediyorum. 

(Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hüdai Oral, Hü
kümet tasarısının 64 ncü maddesine (d) bendi 
olarak fıkra ilâvesini uygun buluyor. Halbuki 
simdi görüştüğümüz ve oya koyacağımız mua
mele, Geçici Komisyonun değiştirdiği 64 ncü 
madde. 

Buna katılıyor musunuz Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

ALÎ OKSAL (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet olarak?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

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

64 ncü madde üzerinde başka değişiklik 
önergesi yok. 

Bu sebeple; 
64 ncü maddeyi, Geçici Komisyon değiştirisi 

şeklinde Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 64 ncü madde Ge
çici Komisyonun değiştirmiş olduğu şekilde ka
bul edilmiştir. 

67 nci madde olarak, tasarı metnine ilâvesi 
öngörülen bir önerge var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümet tasarısında mevcudiken Komisyon 
tarafından tasarıdan çıkarılan «Birinci Bölüm» 
de yer alan 67 nci maddenin tasarıya ithal edil
mek maksadiyle müzakereye konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak 
Hüseyin Baytürk 

BAŞKAN — Komisyon, hazırlamış olduğu 
raporun 4 ncü maddesinde, «Hükümet tasarısı 
mevcut iken Komisyonumuzca metinden çıkarı
lan 67 nci maddenin metne ithal edilmesine dair 
Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk tara
fından verilen önergeye katılmamıştır.» şeklin
de raporunu koymuştur. 

Sayın Baytürk, bu hususta beyanda bu
lunacak mısınız? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ha
yır. önergem okunsun. 

BAŞKAN — Şimdi okundu önerge, önerge
ye Komisyon katılmadığını beyan ediyor rapo
runda. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Kısa 
bir söz rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde, her hangi bir sahada işletme 
hakkımın bir selbapile sıona ermesi halimde veya 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün o sahada 
(bir madeni bulması halinde veya bulucusunun 
imletme isteği herhangi hukukî bir sebeple red
dedilmesi halimde veya re'ısen bulunmuş saha sa
yılmam gibi sebeplerle; bir salhada kişilerin hu
kukları sona ermiş, Devlete dönmüş madeni eğer 
Devlet işletmek istiyor ise onu Devlete verelim, 
istemiyor ise, şahıslar adına kur'a çekelim istiyo
ruz. Bu madde o .maksıatla tedvin edildi. 

Eğer, maddeyi reddederseniz, Komisyonun 
temayülünde olduğu gribi, o zaman Maden Tet
kik Arama Enstitüsü tarafımdan Devletin gay-
ret ve himmetiyle bulunmuş bir maden veya-
Ibir başka şahıs tarafından bulunmuş da işletme 
ihaikkı şu veya bu sebeple sona ermiş veya bu-
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lucusuınun: işletime arzusu, ruhsatı herihanigıi bir 
sebeple feshedilmiş veya re'sen bulunmuş sayıl
mış bir sahada Devlet de hakiki şahıslar gibi 
kuraya talbi olaca'k. Bu, kanaatimce adaletli 
değildir. Devlet, orada elbette bir kamu yaran
ına büyük işletme kurmak isteği ile ortaya çık
mıştır. Kimsenin hukukunu elinden alıyor de
ğil. Bilâkis, Maden Tetkik Arama Enstitüsü bu
nu bulmuşsa Devletin imkânlarıyle bu bulun
muştur. Devlete bu imkân verilmelidir. Çünkü, 
tahmin buyuracağınız gibi Devlet bu imkânı 
Hükümetinin elliyle kullanır. Hükümet şu kadar 
milyon halkın, milletin sözcüsüdür ve menfaat
lerinin gözcüsüdür. Hükümeti herhangi bir şa
hıs gibi muameleye talbi tutmak yanlış olur. 
Ve rica ediyorum; milletin kendi seçtiği iktidar 
ile ve ona dayanarak kuracağı Hükümet, eğer 
ibir istekte bulunuyorsa, şu sahayı ben Devlet 
eliyle işleteyim diyor ise buna bir ağırlık tanı
mak lâzımdır değerli arkadaşlarımı. Başka çeşit 
millet iradesini, menfaatini nasıl dile getirerek? 
Tasavvur buyurun, bir seçim yapacak, emek ve 
gayret çekecek, Meclise bir çoğunluk göndere
cek, bu çoğunluk bir Hükümet kuracak, bu 
Hükümet bir ihtiyaç tespit edecek, diyecek ki, 
Ibu saha, kimsenin hakkı yok, kimsenin huku-' 
kunu almıyorum, Devlete mal olmuş bir im
kân var, bunu Devlet eliyle işleteyim. Hayır. 
Sem gerçi Hükümetsin; ama herhangi bir şahıs 
gibi seni muameleye tabi tutacağım diyeee-
ıgiz. Bu adaletli olmaz, uygun olmaz. Öyle zan
nederim ki, bunun uygulaması yarın bu hak
sızlığı sivrilterek örneklerile önünüze getireceği 
için değiştirmeye mecibur olacaksınız. Kanaa
timce buna itibar buyurun. Hiç birşey yok. 
(Sadece, Komisyonun metnini, daha doğrusu çı
karma isteğini reddederseniz otdmatik olarak 
hu madde işleyecek, metne girecek ve Hükümet 
teşekkülleri öncelik kazanacak. 

Buna .imfkân vermenizi rica ediyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Bayltürk tarafından verilmiş olan bir öner
gede, Hükümet tasarısında önceden mevcut iken 
Komisyon tarafından daiha sonra tasarıdan çı
karılan «Birimci Bölüm» de yer alan 67 nci mad
denin tasalıya tekrar ithal edilm'esi amacıyle 
verilmiş önergeye Koımisıyon katılmamaktadır, 
Hükümet ise buna taraftar bulunmaktadır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. .Kajbul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Bu selbeple; 67 nci maddenin tekrar tasarı 
metnine ithali mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Madencilik Re
formu kanun tasarısının «Birinci Bölüm» ünde 
yer alan bütün maddeleri Meclisçe kabul edil
miş bulunmaktadır. «Değiştirilen maddeler» 
haslığını taşıyan 1 nci çerçeve maddeyi bütün 
Ibu kalbul edilen maddeler muhtevasına göre 
Yüce Meclislin oyuna sunuyorum. Kahul eden
ler... Kahul etmeyenler... 1 nci çerçeve madde 
bu şekliyle kalbul edilmiş bulunmaktadır. 

•«•Üçüncü Bölüm»e geçiyorum. 
Madde 10, Okutuyoırum. 

BÖLÜM : III 

Maden Kanununa ve bu kanuna bâzı elk ve 
ıgeçici maddeler eklenmesi 

Madde 10. — 6309 sayılı Maden Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Maden sahalarında Bakanlıkça re'sen yaptı
rılacak istikşaf, tetkik ve aramalar : 

Ek Madde 1. — Takaddüm hakiki, arama 
ve işletme ruhsatnameli, imtiyazlı ve işletime 
hakkı talepli sahalarla bulunmuş maden sahala
rında lüzum görülen hallerfde Enerji ve TaJbiî 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından, istikşaf, tet
kik ve arama ameliyeleri re'sen yaptırılabilir. 

Bakanlıkça yaptırılacak bu ameliyelerle saha 
hak sahibi engel olmaz. Ancak, bu hususta gi
rişilecek faaliyetin sahadaki işletme faaliyeti
ne zarar verımemesi şarttır. 

İşletme hakkı talepli, işletme ruhsatnameli 
veya işletme imtiyazlı maden sahalarında Ba
kanlıkça re'sen yaptırılacak tetkik ve aramalar 
sonunda elde edilecek sonuçlara göre işletme 
şartnamesi hükümlerinde gerekli değişiklikler 
yapılalbiliir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci 
fıkran hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Ek 1 ned madde üzerinde söz 
isteyen sayın milletvekili? 

İLHAN ERISOY (Kütahya) -— Bir sual sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, 

«Maden Kanununa ve bu Kanuna» ibaresine lü-
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zum var mı? Kanun tekniği bakımından bende- j 
iıiz yadırgadım da efendim. 

BAŞKAN — Maden Kanunu esas kanun. Bu 
kanun onu değiştirici mahiyette olan bir kanun. 
Bu bakımdan, «Maden Kanununa ve bu kanu
na bâzı ek ve geçici maddeelr eklenmesi» di
yor. Çünkü, aslında bu ek maddeler evvelâ bu 
kanuna konuyor. Dolayısıyle, Madem Kanunu
na da, yapılan değişiklikle irtilb ati andırılmış 
»oluyor. O, kodifikasyon bakımından gereklidir 
tahmin ediyoruım. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
Yolk. 

Ek 1 nci maddeyi tasarı metninde yazılı 
şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Be
nim önergem olacaktı efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Tasa
rının ek 1 nci maddesinin esas alınması hak
kında teklif, olacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Baytürlk, siz önergeniz- | 
de ne demek istiyordunuz, lütfeder misiniz? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Önjengeım, Hükümet teklifinden çıkarılan kısım
ların tekrar metne, ithali şeklindedir. Bu ek 
1 nci maddeden bâzı hükümler çıkarıldı. 

BAŞKAN — Hanlgi çıkarılan kısımlar be
yefendi ? 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ek 
1 nci maddeden, «Bu kanunun 13 ncü maddesi
nin (B) ve (C) bentlerinde gösterilen kamu tü- l 
zel kişileri..,» çıkarıldı. Bu çıkarılan kısımların 
tekrar ithalini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi okutmuş olduğum mad
de ek madde 1. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, zannediyorum Hükümeti tasarısındaki 
Ek 1 nci ve ek 2 nci maddenin tasarıya ithalini 
tazammun ediyotr önergeler. I 

Biraz evvel okuttuğunuz madde Hükümetin 
ek 3 ncü maddesidir. Diğer maddeler Komis
yonca reddedildiği için, Hükümet teklifindeki 
ek 3 ncü madeyi ek 1 nci madde olarak müza
kere ve oya sundunuz. 

BAŞKAN — Efendim, ben madde numara
larını oyilamıyorum. Maddeyi, dikkat ederseniz, I 
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okutuyorum. O madde üzerinde milletvekilinin 
Komisyonun, Hükümetin beyanı varsa, çıkıp 
burada muhteva itibarîyle maddeyi tahlil ede
cek.. 

Şimdi, okutmuş olduğum ek 1 nci madde 
muhteva itibariyle müzakereye tabi olacak 
madde midir? Üzerinde konuşmak islteyen var 
mı? Madde nümaratajı üzerinde varsa başka 
bir görüş, onu dikkat nazara alırım. O ayrı bir 
mesele. 

Şimdi ek 1 nci maddeyi okutmuş bulunu
yorum. Okutmuş olduğum ek 1 nci madde üze
rinde söz isteyen var mı ? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, izin verirseniz bir noktayı arz ede
yim. 

Bu Komisyonun ek 1 nci maddesinin okunup 
oylanmasından önce, Hükümetin ek 1 nci ve ek 
2 nci maddelerinin tasarıya ithalini isteyen Sa
yın Baytürk'ün önergelerinin görüşme konusu 
yapılması lâzımdı. Bunu arz etmek istedim efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, biz burada 
şu anda, daha önce çıkarılmış bulunan madde
ler muvacehesinde, aslında tasarı metninde Hü
kümet teklifi şeklinde 3 ncü madde olarak ya
zılmış olan ve fakat bâzı madıelerin çıkarılması 
yüzünden şu anda ek 1 nci madde olarak okun
ması zaruret keslbeden maddeyi okutmuş bu
lunuyorum. 

Bu madde üzerinde zatıâlinizin veya sayın 
milletvekillilerinin bir beyanı var mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Olmadığına göre, müsaade 
ederseniz, bu muhteva itibariyle maddeleri önce 
halledelim, onu takiben, şayet bâzı maddeler 
eklenmesi, ilâvesi uygun bulunuyor, öngörülü
yorsa, o zaman onları muhteva itibariyle tetkik 
ederiz, kararlaştırız ve şayet numarataj iti
bariyle bir değişiklik intacı daha sonra gereki
yorsa, o zaman onu da intacıedebiliriz; İçtüzü
ğün 109 ncu maddesi uyarınca, ama şimdi mü
saade ederseniz, tanzim edilen bir sistem dahi
linde, dalha önce çıkarılmış olan maddelerin dı
şındaki maddeleri okutalım ve ona göre muame
le yapalım. 
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Şimdi o halde, Hükümetlin teklifi olarak gel
miş, ek madde 3 şeklimde basılmış olan ve fa
kat daiha önce çıkarılmış bulunan bâzı maddeler 
muvacehesinde ek 1 nci madde nüsmiarasmı alan 
ve okutmuş olduğulm madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

O halde, bu maddeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad-
ıde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, ek madde 2. 

Daha önce Hükümetin teklifinde ek madde 
4 olarak tasarı metninde yazılmış olan ve fakat 
Komisyon tarafından çıkarılmış olan iki madde 
yüzünden şimdi ek madde 2 numarasını almış 
ollan maddeyi okutuyorum. 

Kanunda süre tayin edilmemiş haller : 

Ek Madde 2. — Maden Kanununun veya di
ğer kanunların maden arama ve işletme hakkı 
sahiplerine yüklediği bir yüküm, görev veya 

_ mükellefiyetin yerine getirilmesi için, Kanu
nun süre tayin etmemiş olduğu hallerde, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca işin icabı
na göre bir aydan az, bir yıldan çok olmamak 
üzere bir süre tayin edilmek suretiyle gereke
nin yerine getirilmesi lüzumu, aksi takdirde 
uygulanacak müeyyide ilgiliye tebliğ olunur. 

Süresi içinde gereğinin yeırine getirilme
mesi halinde, tebliğde gösterilen müeyyidenin 
uygulanması yoluna gidilir. 

BAŞKAN — Şimdi okutmuş bulunduğum 
ve ek madde 2 olarak Komisyonca düzenlen
miş bulunan bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili 1 Yok. 

Bu maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kalbnl edenler... Etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ek madde 3'ü 
Geçici Komisyonun değiştirmiş olduğu şekilde 
takdim ediyorum. 

Devletçe .işletilecek madenler : 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi okutmuş olduğum ek 
3 ncü madde üzeninde söz isteyenler var. 

Bunu mütedair Komisyonun raporu dağıtıl
mış bulunmakla beraber, tekrar, bu maddenin 
neden tedvin edildiğine dair raporun o kısmını 
okutacağım. Onu takiben Sayın Bakan zatıâli-
nize söz vereceğim. 

«5. — Üçüncü bölümde yer alan vie evvelce 
Komisyonumuzca metinden çıkarılmış bulunan 
ek madde 5, 6 ve 7'nin yerine kaim olmak üze
re Komisyon Başkanlığına sunulan ve Sayın Se-
lâhattin Kılıca ait önengeye uygun biçimde ve 
evvelce kalbul olunan madde numaraları teselsül 
•etıtirilerek ek madde 3 ve ek madde 4 olarak 
yeni metinler tedvin edilmiştir.» 

BAŞKAN —Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı buyurunuz efendim. Şimdi, okutul
muş bulunan ek madde 3 üzerinde; «Devletçe 
işletilecek madenler.» 

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

Bu madde üzerindeki maruzatıma özellikle 
Adalet Partili arkadaşlarımın dikkat buyurıma-
larmı yürekten istirham ediyorum. Çünkü bu 
madde esas itibariyle, mantığı ve muhtevası iti
bariyle, önergenin anlayışı itibariyle Hükümet
te Komisyonun ve önerge salhibinin mutaibılk 
olduğu, fakat yazılışından ve bâzı eksiklerin
den ötürü bizim özellikle istirhamda bulunaca
ğımız bir maddedir. 

Şimdi konu nedir? Bunu bir defa daha 
Yüce Meclisin dikkatline sunmak istiyorum. 
Konu, elektrik enerjisi için Devlet eliyle işletil
mesi lâzıımıgelen linyit yataklarının Devlet eliy
le işletilmesidir. Gerçekten bu madde, eğer ek
siği olmasaydı tamamiyle Hükümetin görüşünü 
ve plân hükmünü buraya getiriyor idi ve ger
çekten maddede de yazıldığı gibi elektrik ener
jisi için kullanılmasının zorunlu olduğuna veya, 
bu bir şart Plânda var, Hükümet katılıyor, Yü
ce Meclis kabul etti ,veya yurt ekonomisine 
uygun ve verimli biçimde işletilmediğine, bu 
da diğer bir şart Plânda var, Hükümetin görü
şüne uygun, Yüce Meclis kalbul buyurdu; bu 
iki duruma ilgili bakanlığın ve Devlet Plânlama 

Ek Madde 3 .— Elektrik enerjisi için kul
lanılmasının zorunlu olduğunu veya yurt ekono-
anisime uylgun ve verimli biçimde işletilmedi
ğine, ilgili Bakanlığın ve Devlet Plânlama Teş
kilâtının görüşü alınarak Balkanlar Kurulun
ca karar verilen linyit yatakları Devlet tarafın
dan doğrudan doğruya veya özel sektörle or
taklaşa işletilir. 
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Teşkilâtının görüşü almaralk, mesele değdi, Ba
kanlar Kurulunca karar verilen, mutabıkız, lin
yit yatakları Devlelt tarafından doğrudan doğ
ruya vieıya özel sektörle ortaklaşa işletilir. 

Deımek ki, maddenin muhtevasındaki unsur
lara Hükümet tamamiyle muitalbık. Plânda ka
bul edilen hüküm de böyle; ama değerli arka

daşlarım mesele bundan ibare kalıma, bu mad
deyi tedvine değmez bir akıbet beklemektedir. 
Bu nedir? 

Şimdi, bu madde halen linyit yataklarında 
hak sahibi olan ve bu hakları mevcut kanun
lara göre tescil edilmiş bulunan yataklar için 
işlelmez. Neden işlemez? iki sebepten işlemez: 

1. İBu maddede bu vasıflara, maddede be
ğendiğimiz, koyduğuımıız hükümlere tamamiyle 
uygun olan ve fakat başkaları tarafından işletil
mekte olan yatakların Devlet eliyle işletileceği
ne dair bir sarahat yoktur. Halbuki bir hakkı 
müktesep üzerinde Hükümettin bir tasarrufta 
bulunması bir sarahat ile olur, yorum ile ola
maz. Madde bu şekliyle bu kadarlıkla kalırsa, 
mevcut yataklardan hiçbirisini alıp da onun 
üzerinde bugünkü Hükümet veya yarınki Hü-
ikiimelt eileiktrik santralı kuramaz. Çünlkü bura
da sarahat yoktur. Nedir beklediğimiz sarahat? 
Şndur: Bu hüküm bu kanunun neşri tarihinde 
mevcudolan ve özel şahıslar adına tescil edil
miş olan yataklara da uygulanır diye bir sara-
hata, bir açılklığa ihtiyacımız var. 

2. Bir kısım arkadaşlarımız Komisyondaki 
müzakere sırasında, efendim bu sarahat olmasa 
da olur, buna lüzum yoktur, bunu uygulaya
bilirsiniz dediler. Geırçekten bu kanaati samimi
yetle savunan arıkadaşjlarıma hitabediyorüm. 
Bu kanaat yanlıştır. Niyetimiz bu ise, bu sara
hati getirmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü yo7 

ram yoluyle bir hakkı müktesep üzerinde bir 
madde işletmek mümkün değildir. Ayrıca, bu 
maddenin mevcut haklar üzerinde işlemesini 
engelleyen bir başka hüküm varıdır. O da ka
nunun yürürlük maddesidir. Kanunun yürür
lük maddesi ne diyor? 

«Bu kanun neşri tarihimden muteberdir». 
Yani koyduğunuz şu güzel hükümler, benim
sediğiniz emek verdiğiniz, kaibul buyurduğu
nuz bu güzel hükümler kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra işleyecektir. E, kanun ne zaman 
yürürlüğe girecek? Kabul buyurursanız önü-
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müzdeki günllerde girecek. Öyleyse o tarihten 
sonraki yataklar için bu madde işleyebilir. 
Yani bu kanunun yürürlük tarihinden önce 
ımevcut yataklar üzerinde bu kabul buyurdu
ğunuz Plân hükmü işlemeyecektir. 

işte bu iki sebepten ötürü bu maddeyi bu 
şekliyle kaibul etımek hiçbir şeyi kabul etmek 
değildir. Çok istirham ediyorum, gerçekten bu 
maddenin Hükümetle, Plânla mutabık olduğu
nuz bu maddenin geçerli olması, yürüyebilmesi 
için, bu kanunun neşri tarihinde tescil edilmiş 
linyit yataklarına da bunun uygulanabileceğine 
dair hüküm koymalıyız. Bunu yapmazsanız 
Ibirşey koyar görüneceğiz, fakat hiçbir şey koy
muş olmayacağız. Yorum yoluyle bunun işleye
bileceği yolundaki mütalâalar geçersizdir. İşte 
o zaman C. H. P.'ne mensup arkadaşlarımızın 
başından beri haksız olarak tekrarladıkları it
ham burada haklı olarak geçerli olacaktır. 

Şimdi çok rica ediyorum değerli arkadaşla
rım, açıkça muradımız ne ise bunu sarahatan 
söyleyelim. Bu kanun yarın uygulayacakların 
başına gene dert çıkartmasın. Tekrar ediyorum, 
ısrarla istirhamı ediyorum; hükümde beraberiz, 
bu hükümde beraberiz, Hükümet mutabıktır, bu 
ıhüküm Plân hükmüdür, dolayısıyle Meclis mu
tabıktır bu hükümde. Öyleyse nedir ayrılık? Ayrı
lık şu noktada oluyor: Bu hükmün mevcut linyit 
yataklarına uygulanabileceğine dair sarahat ge
tirmekte oluyor. Efendim, bu hüküm bu sara-
hata muhltacoilmaksızm işler buyuran arkadaş
larımız var ve zannederim Komisyon Başkanı 
biraz sonra çıkacaklar, daha evvelki müzakere
lerden biliyorum, bu sarahat olmasa da mevcut 
yataklara bu uygulanabilir, müsterih olunuz di
yeceklerdir. Fakat aziz arkadşlarım bir Komis
yon Başkanının müzakerelerde böyle beyanda 
bulunması elbette bir faydadır; fakat yeterli dıe-
ğıildir, bir müktesep haka dokunulacaktır, buna 
sarih olarak yetki vermek lâzımdır. Kamuoyun
da gerçekten tereddüt yaratacak, suitefsire uğ
rayacak bu noktadan tasarıyı kurtarmanızı rica 
ediyorum. Madem ki, bunun böyle olduğuna ka-
niyseniz, böyle olması gerektiğine hep birlikte 
inanmaktayız, o halde bunun böyle olarak söy
lenmesinde hiçbir sakınca yoktur. 

Israrla istirham ediyoruz, istediğiniz ne ise 
olduğu gibi yazalım ve bu maddeyi Hükümetin 
ide multabakatıyle çıkaralım ve bu Reform Ka-
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nununıun şu veya bu tarzda suitefsiri suretiyle 
bundan birtakım siyasî menfat çıkarmak iste
yenlere fırsat vermeyelim. Bu kanunun, bu mad
desinle mutıalbık okluğaıimuz bu anlayışın mevcut 
yataklar içki geçerli okluğuna daıir sarahat 
koyalım ve böylece bu noktadaki bütün yanlış 
acılamaları ve bütün istismarları kapayalım, 
Gerçe'kten en mâkul çizgide birleştiğimize ina-
nayoraıim. Bern'deniz yarın sabah muhtemelen 
radyolardan ' vatandaşlarımdan kullandıkları 
elektriğin bir .kısmını kullanmamalarını, am
pullerinin bir kısmını söndürmelerini istifham 
'edeceğim. Memleket büyük bir enerji sıkıntısı 
içindedir. Havalar kurak gitmiştir. Bu sıkıntı
lar, eğer 77 yıllık kuraklık devresinde isek; önü
müzdeki yıllar için daha da büyük ölçülerde 
gelecektir. E, Türkiye'nin yabancılara avuç do
lusu döviz ödeyerek fuell - oil getirtip santral 
yapması pek kolay olmayacaktır. Bu santralı 
yapsak bile bunun inşaatı birkaç sene sürecek
tir. Öyleyse mevcut linyit yataklarımıza daya
nıp kendi millî kaynaklarımızla santral işletmek 
durulmamda olacağız; aıma bir tarihte 70 - 80 
milyon tonluk rezerve imtiyaz olarak: t es aıhüb et
miş bir vatandaşımızın gücü yetmediği için o 
yataklar 70, 80, 100 sene atıl kalamaz arkadaş
larım. Halbuki fikirde mutabıkız, bunu görü
yorum, mıetinde de mutabıkız, ama bir şeyde 
endişetoıiz var; bu sarahat gelmezse bu kanunu 
mevcut yataklara uygoılayamayacağaz. Bunun 
akıbeti nıe olacak? Size bu kürsüden misal de 
ver.elbilirim isim vermemek üzere. Türkiyenin 
en değerli kömür yataklarından 70, 80 milyon 
tonluk bir tanesine şu anda bir vatandaşımız 
yıllardan beri sahiptir, malî takati yetmediği 
için buradan üretim yapamıyor bol miktarda, 
çünkü ürettiği kışımın, toz kömürünü satamı
yor, dolayısıyle bu yatak muattal duruyor. Ama 
T ufkiye elektrik için kavranmaktadır. E, rica 
öderim, bu vatandaşımaza bütün halklarına para 
olarak Devlet ödesin, şu 70 - 80 milyon tonluk 
rezervi daha büyük kapasitelerde işletmek im
kânını bulalım. 1,5 milyon tonu Devlet ordan 
işletebilecektıir. Dolayısıyle iki büyü'k mıenfaat 
sağlayacağız. 

1. Bu elektrik sanrali için elde ettiğimiz 
toz kömür, simdi vatandaşın elinde yanıyor. Dağ
lar gibi yığılmış kalmış, gözümle gördüm. Onu 
kullanacağız, yakmayacağız. Santraklan elekt
rik elde edeeğiz ve vatandaşa çıkıp üç ampul-

. den birini söndür demeyeceğiz. Ayrıca bu istih
salin yanında elde edilen parça kömürü, kö
mür sıkıntısı çeken belde!erimize yakmak için 
göndereceğiz. O vatandaşımıza da ne ise, ne 
kadarsa, oraya yatırdığı sermaye, onu verece
ğiz. O da istiyorsa bu büyük sermaye ile ken
di takati içinde yapabileceği daha faydalı bir 
işe gidecek. 

Bu kadar büyük bir faydanın karşısında 
bu sarahati esirgememenizi rica ediyorum. Ger
çekten, Türkiye yarınlar için çok sıkıntılı bir 

'idareye girecektir yakıt ve elektrik yönünden. 
Size daha açık kalple bir şey ifade edeyim. Hü
kümetlerin ömrü genellikle kısadır. Gerçi bunu 
Yüce Meclis bilir. Yarın seçimle Türk Milleti 
bilecek ve bir iktidar getirecektir. Fakat, o ik
tidar geldiği gün, gelene kadar kaybedilen ay
ları telâfi etmetk imkânı olmayacak arkadaşla
rım. Şu anıda biz bizden önce atılmış adımların 
mieyvesini topluyor, bin kere şükrediyoruz o 
adımları atanlara ve acılamamış adımlar yüzün
den de yarın ampullerinizin bir kasımını kul
lanmayınız diye halkımıza başvuracağız, milleti
mize ricacı olacağız. 

Ben korkarım ki, yarın bu kürsüde bu hiz
metin sahibi olacak Bakan, gerekli tedbirieri, 
ben alamadığım için mazur bile görse ben vic
dan azabı çekeceğim. Bu elektrik üretilecek ar
kadaşlarım, Bunun kömürü de bir vatandaşın 
elinde. Bunu geçerli kılmazsanız alamayacağız 
o kömürü. O yatağı, Devlet eliyle işleıtemeyece-
ğiz. Gücü yetmiyor. Şimdiye kadar işlettiği 
kömürün tozu yığılmış kalmış orada arkadaş
lar, dağlar gibi, satamıyor. Neden satamıyor? 
Çünkü vatandaş emniyet telkin edemiyor bu 
zayıf malî güçle ki, onun toz kömürüne daya
narak Devlet elektrik fabrikası kursun. Veya
hut bir başka sermaye sahibi gelip de meselâ 
çimento fabrikası kurup onun toz kömürünü 
kullansın. Çünkü üç gün işletiyor, beş gün iş
letmiyor. Aslanda o vatandaşa işlettiği miktar 
ıda yetiyor. Adam bir kaç milyon kazanda ma 
bana yeter diyor. Şimdi adaman sahibo'lduğu 
yatağan serveti, adaman kültürünü ve bu an-
dalki malî takatini aştığı için bu bana yeter 
diyor. Ama millet kömürsüzlükten karılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir hizmetin muha
taba olarak hepinizden biraz daha fazla kömür 
tahsisi için ne kadar tazyik gördüğümü ben 
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hatırlıyorum. Her geçen gün yeni apartmanlar 
yapılıyor. Köylerden şehirlere göç oluyoır. Köy
lüler kömür yakmaya başladılar. E. bu kömü
rü nereden bulacağız'? Şu anda taş kömürü ko
ka yetmediği için zaman zaman Demiryolları
nın işletmesini sıkıntıya sokmamak için ne çek
tiğimizi teknisyenlerle beraber biliyorum. Bu 
hizmeti içinizde daha evvel ehliyetle bizden çoik 
daha iyi yürüten arkadaşlarımız oldu veya bu
nun teknisyenleri aranızda oturuyorlar, söyle
sinler..» Gerçekten büyük kömür sıkıntısı için
deyiz. Ve yarınki hükümetler çok daha büyük 
kömür sıkıntıları iğinde olacaklarıdır. Ama hiz
metin sıkıntısı başımıza geldiği gün, şu bizim 
derdimizi anlatamadığımız için kaybettiğimiz 
ayları geri getirmek mümkün olmayacaıktır. 

Ve değerli arkadaşlarım, tekrar tekrar istir
ham ediyorum; Türkiye bir büyük yakıt soru
nu ile karşı karşıyadır. Hükümetler bu tazyi
kin altında ezilecek kadar bunalıma içindedirler. 
Yarınki hükümetler için bu q\dk da/ha şiddetli 
olacaktır. Elektrik için ise halimizi arz ettim. 
Kaybedilecek bıir günümüz yoktur. Size bir ör
nek vereyim aziz arkadaşlarım. 

Ben göreve başladığım zaman, anahtar tes
limi Tunebilek'te bir santral ihalesi gereği anla
tıldı. Elektrik enerjisi sıkıntımızı öğrenir öğren
mez, büyük bir tehalük, heyecan ve biraz da 
kusurlu olmamanın gayreti ile bu işe sarıldık. 
Bakanlar Kurulundan anahtar teslimi bu sant
ralı kısa zamanda çıkarmak için, inşa ettirebil
mek için Balkanlar Kurulundan olağanüstü yet
kiler tanıdık: arkadaşlar daireye. Ve şu ana ka
dar anca/k ihalesi son safhaya gelebildi değerli 
arkadaşlarım. Bu 400 - 500 milyonluk bir iş. 
En azından sadece santrala taallûk eden kısmı. 
Bütün gayretimize, heyecanımıza rağmen yeni 
ihale edebilir hale getirdik. Daha bunun 30 ay 
görüyoruz inşaat süresini. Pek çok teknisyen 
arkadaşım uyarıyor, ayağınızı yere basın bu 
30 ayda olmaz diyor. Bu ancak 40 ayda olabi
lir diyor. Eğer gerçekten 30 ayda bunu başara
maz isek, geri kalan 10 ayın ne büyük bir sı
kıntı olduğunu size arz etmek için benim anlat
ma gücüm, hitabet güeüm yetmez. O derece va
himdir. 

Şimdi, bir 10 ay kazanmak için ne büyük 
gayretler göstermek icaibediyor, ne büyük sı/km-
tıları göğüslemek gerekiyor. Şimdi bu sarahatin 

2 . 2 . 1973 0 : 1 

olmayışı yüzünden milletimiz bir 8 - 10 ay se
çimlere kadar kaybedecektir. Bunu kaybettir
memenizi rica ediyorum. Bazan değerli arkadaş
larım, elektrik enerjisi sıkıntısı, on gün için 
bir buhran getirebiliyor. 

Size bir örnek daha vereyim: Biliyorum bu 
saatte "bu kadar uzun konuşulmaz; fakat bir ihti
yacı gereği gibi söyleyemezsem ve bir yanlış 
adım atılırsa, bunun vicdan azabına muhatalbol-
mak istemediğim için ısrar ile ifade ediyorum. 

Bir örnek daha arz edeyim: Şu anda yağışlı 
aylar başladı. Fa*kat kar şeklinde düştü ve so
ğuk da şiddetli olduğu için buz çekti bütün ba
raj bölgeleri. Ve şu anda barajlarımıza bu ta
biat şartları dolayısıyle su gelemiyor. Bunun 
daha bir buçuk ay böyle olması beklenebilir. 
.Şubat ve Mart aylarının ilk günlerinin de don 
geçmesi beklenebilir. Eğer bu şanssızlık böyle 
devam ederse, yağmur şekline dönüşemezse, 
barajlarımızdaıki su tehlikeli derecede düştü
ğü için, elektrik sıkıntımız had safhayı bula
caktır ve biz bu bir buçuk: ayı kazanmak için 
büyük gayretlerin ve büyük risklerin muhatabı 
olduk. Bu, gün meselesi olabiliyor bazan. 

Şu sarahati de sözlerime eklemek istiyorum. 
Acaba Bakan, bu metnin çıkması için bu derece 
hararetli müdafaa yapıyor, gerçeği mi söylü
yor, yoksa bizlerin duygularımızı veya kıymet 
hükümlerimizi tahrik ederek sonuç mu almak 
istiyor. Sizi temin ederim, bu kürsüden bir Ba
kana düşeee'k en derin mesuliyet duygusu ile 
hitabediyorum. Bu arz ettiklerimde zerre kadar 
hissi unsurlar karıştırarak netice almak kay-
gusu yokıbur. Tamamıyle gerçekleri arz ediyo
rum ve istirham ediyorum, lütfedip sarahat ge
tiriniz, mevcut yatalklara bunun uygulanabilece
ğini söyleyiniz. Zaten bunlar büyük, pek çok 
sayı da tutmaz. Bir yatak, şu anda bile biliyo
rum, bundan sonra ikincisi olur mu olmaz mı 
onu da bilmem, fakat elektrik için buna muhta
cız. 

Hükümetin zannediyorum önerge verme yet
kisi yoktur; fakat milletvekili arkadaşlarımın 
önerge yermeik yetkisi vardır. Lütfen bu mad
deye; «yulkardaki fılkra hükümleri bu kanunun 
neşri tarihinde şahıslar, kamu sektörü dışında
ki yataklara da uygulanır ve bunun gerektirdi
ği tazminat özel kanunla ödenir» şeklinde bir 
hüküm getiriniz. 
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Bunu sizden istiribam ediyorum. Mâruzâtım 
tamıamayle şu anda taşıdığım mesuliyettin ve 
tespit ettiğim gerçeklerin neticesidir. Katiyen 
mübalâğa yoktur. Hiç şüphesiz bir Bakanın 
yapabileceği de şunları söylemekten ibarettir. 
îlitıfat etmenizi istirham eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,30'a gelmiştir. Aslında bu kanunu bugün bi-
tireeeğimliz ümidindeydim. Ancak, ek madde 

olarak tanzimi düşünülen on ayrı önerge var, ge
çici maddeler hariç. Bu sebeple çok kısa bir 
müddet ıiçerişinde biteceği ihtimalini düşünmü
yorum. Gelecek birleşim sonuna kadar bitdre-
blilirsek ne multlu. 

Saat 19,30'a gelmiş olduğu için, Meclisçe alı
nan karara muvazi olarak 5 Şubat 1973 Pazar
tesi günü saat 15,00^te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,30 

. . . .> . . . >&< 
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I 
A - BAŞKANLIK (DİVANININ IGENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. 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 İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/538, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 

695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nenmin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmar ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair. Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773 ve 773'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 19 . 12 . 1972, 31 . 1 . 1973) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (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 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Ticaret, 
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 - HAKLARINDA 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 S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı.: 1341) 
(Dağıtma tarihleri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi 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 
3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

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. — Gayrimenkul 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 tezke
resi 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) (Dağtıma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 


