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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Sayfa 
784 

784:785 

785,786,802,820,827 

GENEL KURU 
786 

786 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

LA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Yetki kanun tasarısının 20 Eylül 1978 

tarihli 167 nci Birleşiminde açıklanan oy sonu
cu ile açıkoy tablosunun düzenlenmesinden 
sonra meydana gelen farka ilişkin Başkanın 
açıklaması. 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 

1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi 
Aksakal ye 9 arkadaşının; uyguladığı yanlış 
taban fiyat politikası ile üzüm üreticisinin za
rarına hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakam 
Teoman Köprülüler hakkında, Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/10) 786:787 

786 

786 

Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman 

ve 9 arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı 
cinayetleri önleyemediği ve Balgat olaylarında 
gerekli önlemleri zamanında almadığı iddia
sıyla İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı hakkın
da, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Genso
ru açılmasına ilişkin önergesi. (11/11) 787:788 

3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait 
Göker ve 9 arkadaşının; ülkede şiddet olayla
rını önleyemediği ve uyguladığı fiili sivil sı
kıyönetim ile halkın özgürlüklerini kısıtladığı 
iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı hak
kında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11/12) 788:789 

C) Danışma Kurulu Teklifleri. 

a) Başkanlık önerileri. 

789 

789 

1. — 11/10, 11/11 ve 11/12 esas sayılı Gen
soru önergelerinin görüşülme gün ve gündemi
ne ilişkin Başkanlık önerisi. 789 
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Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 789,818,820,827 
1. — Devletçe işletilecek madenler hakkın

da kanun tasarı ve Plan ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları. (1/102) 
S. Sayısı : 73) 789:802,803:817,818:820,823,827, 

827:840 

Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 840 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 840 
1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin' 

in, Gaziantep ili altyapı hizmetlerine ilişkin 
sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/229) 8401:856 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 

Feyzioğlu'nun görevinden çekilmesi nedeniyle boşa
lan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Dev
let Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

CHP Millet Meclisi Grupunun : 
Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik 

ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek ama
cıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı. (1/97) (S. Sayısı : 66 ve 
66'ya 1 nci ek) 

Devletçe işletilecek madenler hakkında. (1/102) 
(S. Sayısı : 73) ve 

Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına 
ilişkin. (1/126) (S. Sayısı : 111) kanun tasarılarının 
görüşülmesine; adı geçen tasarılar üzerindeki görüş
melerin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun 
Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri de dahil ol
mak üzere haftanın bütün günlerinde 14.00 ile 24.00 
arasında çalışmasına ve Başkanlıkça gerekli görüle
cek sunuşlar dışında başkaca bir konunun görüşül
memesine dair önerisi kabul edildi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 33 ncü Dö
nem toplantılarına Konya Milletvekili Agâh Oktay 
Güncr'in katılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu Başkanvekili ve 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 milletve
kilinin; İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/9) geri 
alındığına dair MHP Grup Başkanvekili Faruk De-
mirtola'nın önergesi okundu; Gensoru önergesinin 
geri verildiği bildirildi. 

Kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve 
verimlUiği sağlamak ve savurganlığı önlemek ama
cıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkında 
yetki kanunu tasarısı (1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 
1 nci ek) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak mad
deleri kabul edildi, tümü açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonunda kabul olunduğu açıklandı. 

Alınan karar gereğince : 
21 Eylül 1978 Perşembe günü saat Î4.00'te top

lanılmak üzere Birleşime ( 2 1 . 9 . 1978) saat 02.05'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentas 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Eksi 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

No. : 85 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekilli Ekrem Ceyhun'un, Da 

nıştay ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/326) 

21 . 9 . 1978 Perşembe 

2. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ve 1 , 9 . 1978 tarihleri itibariyle kamu 
sektöründe çahşanlara ilişkin Başbakandan yazık so
ru önergesi. (7/327) 
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3. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 , 1978 tarihleri arasında meyda
na gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/328) 

4. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/329) 

Gensoru Önergeleri 

1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa
kal ve 9 arkadaşmm; uyguladığı yanlış taban fiyat 
politikası ile üzüm üreticisinin zararına hareket etti
ği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hak
kında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü-

"•¥-..<.«m>m <m •<••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ: Mustafa Gazalcı (Denizli), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

• 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Millet Meclisi Genel Kurulunun 168 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın 
üyelerin, «Burada» demek suretiyle yoklamaya katıl
malarım rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan başka sa

yın üye var mı? Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 

•»»• m»>9 <m •*'• 
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nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılma
sına ilişkin önergesi. (11/10) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 
arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri ön
leyemediği ve Balgat olaylarında gerekli önlemleri 
zamanında almadığı iddiasıyla, İçişleri Bakam İr
fan Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/11) 

3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 
9 arkadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği 
ve uyguladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgür
lüklerini kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakam İrfan 
Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi. (11/12) 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonun
da, Genel Kurul salonunda görüşmeler için yeterli 
çoğunluğun bulunmadığını saptadık; 223 sayın arka
daşımız var. 

Saat 15.15'te toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati: 14.40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15.15 

BAŞKAN : Başkanvefcili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Bolu), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

» • 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 168 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Burada bulunan sayın milletveldllerinin 
varlıklarını belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Yetki kanun tasarısının 20 Eylül 1978 tarihli J 
167 nci Birleşiminde açıklanan oy sonucu ile açık py 
tablosunun düzenlenmesinden sonra meydana gelen I 
farka ilişkin Başkanın açıklaması. 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden evvel bir : 
hususu arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu yönetiminde ve har
camalarında etkinlik ve verimliliği sağlamak ve sa
vurganlığı önlemek amacıyla alınacak ekonomik ve 
mali önlemler hakkında Yetki kanun tasarısının, dün 
akşam oy pusulalarıyla yaptığımız açık oylama so
nucunu Başkanlık olarak «231 katılma» ifade ettik. 

Bu sayım, daha sonra döküm yapılmak suretiyle 
ad ad kontrol edilmektedir. Burada fazla veya yanlış 
sayılma, bilahara yapılan dikkatli inceleme sonunda 
ortaya çıkmaktadır. 

Divan üyesi arkadaşlarımızın yaptığı sayımda, 225 
sayın üyenin oylamaya katıldığı anlaşılmıştır. Başka
nınız olarak bendeniz, yoklamaya elbette dahilim, 
ancak oy kullanamıyorum. Bu nedenle, Genel Kurul J 

1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal 
ve 9 arkadaşının; uyguladığı yanlış taban fiyat politi
kası ile üzüm üreticisinin zararına hareket ettiği id
diasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkın
da, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi. (11/10) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda, Genel Kurul salonunda 228 sayın 
üyenin bulunduğunu saptadık; görüşmeler için yeterli 
çoğunluğumuz var. 

salonunda, Anayasamızın 86 ncı maddesinin gerektir
diği yeterli çoğunluğumuz, bendeniz oy kullanmadı
ğım için 225 olmuştur, benimle birlikte 226'dır. Yasa, 
224 kabul, 1 ret oyu ile Meclilsfeıîzce kabul edilmiş
tir. Bu nedenle, oylamanın tekrarına yenilenmesine 
gerek yoktur efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
ben Divan Üyesi olarak bir hususu sormak istiyo
rum: Bu sayılan oyların içerisinde mükerrer oy var 
mıdır, yok mudur? Bunun tespitini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Karaatlı 
Divan Üyesi olarak oy sayımına katılmış bir değerli 
arkadaşımızdır. Ancak, bendeniz, Başkanınız olarak, 
mükerrer oy konusunu yetkili arkadaşlarımdan öğ
renemedim; belki var veya yok; o zaten oylamanın 
sonucunu etkilemiyor Say m Karaatlı; zatıâliniz de 
sayımdaydınız. 

Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelerin gündem 
dışı söz istemeleri var. Ancak g,ümdemin yüklü olma
sı nedeniyle bu sayın arkadaşlarıma söz verme ola
nağından yoksunum; hoşgörmeîerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 

Üç gensoru önergesi vardır; gensoru önergeleri 
bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergelerini, Başkanlığa geliş sırasıyla 
okutacağım efendim: 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

— 786 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin yanlış işlediği politika? ve aldığı hata

lı tedbirler dolayısıyla, Ekonomi tam bir çıkmaza 
girmiştir. 

Hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelmiş, pahalı
lığı bizzat Hükümetin zaruri temel mallara yaptığı 
zamlar körüklemiştir. 

Buna mukabil, işçinin ve özelikle memurun ge
lirlerinde bir artış olmadığı için, zam ve pahalılık 
aranda ezilmişlerdir. Ard arda yapılan devalüasyon 
ve pahalılık vatandaşın cebindeki 100 TL. m 20 Ura 
değerine düşürmüştür. Toplu sözleşmelerle işçiye 
kaşıkla verilen öbür yandan kepçe ile geri alınmıştır. 

Bu arada, kırsal alanda ve sadece tarım sahasında 
üretim yapan ve geçimi genellikte bir veya iki mah
sûle dayanan köylümüzde zam ve pahalılık furyası 
altında yıkılmışlardır. 

Gerek gübre sıkıntısı, gübre fiyatlarındaki artış 
ve gerekse, tarım ilaçlarınım bulunamaması, kısmen 
bulunması hafinde de, genellikle karaborsadan çok 
yüksek fiyatla alma zorunhığu bu yıkıntıyı daha da 
artırmıştırj 

Tarım alanlarında, kullanılan çeşitli tanım araçla
rının ve yedek parçalarının fiyatlarındaki artış köy
lüyü ezmiş bitirmiştir. 

Hükümetin yanlış ve fiyatlardaki artışla, para de
ğerindeki düşmeyi nazara almadan takîbettiği taban 
fiyat politikası, köylümüzün nefes alma imkânını dahi 
bırakmamış, gerek bugün ve gerekse gelecek için 
üretim şevkini, yaşama heyecanını kırmıştır. 

Üzüm için verilen fiyat, bu şekilde yanlış ve üre
ticiyi ezici mahiyette tipik bir örnektir. 

Bilindiği üzere, bu yıl (9) numara çekirdeksiz 
kuru üzüme, Hükümetçe (17,5) lira destekleme fi
yatı verilmiştir. 

Hükümet çevrelerinin verilen fiyatın tatminkâr ol
duğu, uygulanan politikadan üreticinin de memnun 
bulunduğu imajım, sistemli bir tarzda yaratmak is
temelerine rağmen, 

— Dolamı fiyatlarının 16,50 TL. den 25 TL. na 
çıkması, 

— Bir ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümün 
dış piyasa değerinin 1100 $ olması, 

— Tarım girdi fiyatlarının (işçi ücreti, sulama, 
gübre ve zirai ilaç) geçen yıla oranla (% 100) artmış 
olması, 

— Rekoltenin geçen seneye kıyasla ortalama (% 
30) noksan bulunması, 

— Toptan eşya ve tüketici fiyatlarının son yılar
da görülmemiş derecede artış göstermiş olması, dik

kate alındığında, verilen taban fiyatlarının son de
rece düşük olduğu kolayca anlaşılmaktadır. 

Bu durum, üreticilerce de genellikle kavranmış 
bulunmaktadır. 

Nitekim, tüccar kuru üzümü TARİŞ'in verdiği 
fiyatın üzerinde bir fiyatla almaktadır. 

TARİŞ, (9) numara üzümü (17,5) lira üzerinden 
aldığı halde, tüccar 3 - 4 lira fazlası ile 20 - 21 TL. 
na almaktadır. 

Bu durumda, Hükümetin destekleme ahm politi
kası izlediğini iddia etmek mümkün değildir. 

Tariş ortakları, üzümlerinin önemli bir bölümünü 
TARİŞ'e değil tüccara satmaktadır. 

Tariş halen, geçen yıllara oranla bu yıl çok az ku
ru üzüm almış durumdadır. 

Üzüm üreticisini ezecek, üretim şevk ve heyecanı
nı tüketecek, üretimi düşürecek şekilde yanlış ve 
hatalı olarak tespit edilmiş bulunan üzüm taban fi
yat politikasından dolayı siyasi sorumluluğu bulunan 
Ticaret Bakanı, Teoman Köprülüler hakkında, Ana
yasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gere
ğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Trabzon Çorum 

Vecdi Aksakal Kemal Biberoğlu 
Ankara Bursa 

İ. Hakkı Köylüoğlu AH Elverdi 
Ağrı Çorum 

Kerem Şahin Ahmet Çimbek 
Erzurum Nevşehir 

Rıfkı Danışman İbrahim Boz 
Ağrı Kayseri 

A. Hamdi Şam * Zeki Okur 

2. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 
arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri ön
leyemediği ye Balgat olaylarında gerekli önlemleri 
zamanında almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İr
fan Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün' 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) 

BAŞKAN — Bir diğer Gensoru önergesi var; 
okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanhğnıa 
Ülkede hergün, ideolojik maksatlı cinayetler iş

lenmekte, vatandaşlar duraklarda, kahvelerde, oto
büslerde, evlerinin önünde topluca taranarak kurşun
lanmaktadır. Vatan sathı baştan başa öz vatan ço
cuklarının kanlan ile sulanmakta, kan gölü gün geç
tikçe büyümektedir. 

— 787 — 
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Evlere baskınlar yapılmakta, Bankalar peşi peşi 
sıra soyulmaktadır. Gazeteler (Dün Yine İstanbul'da 
Devlet yoktu) diye manşet atabilmektedir. 

Devlet otoritesine çeşitli rakipler türemiştir. Dev
let otoritesi hergün biraz daha zaafa uğramaktadır. 
Hükümet Devlet otoritesine rakip çetelere karşı mü
samahakârdır. Olaylara seyircidir. 

Anarşiyi İstismar ederek, ana ve babaların göz
yaşlarını basamak yaparak, ayıplar üzerine kurulan 
Hükümet tam bir aciz içindedir. 

Hükümet olaylara, inatçı bîr tutum ve düşünce 
içinde yanhş teşhisler koymaya devam etmektedir. 
Beyanları ile Hükümet, olayların kökündeki nedeni 
saptırmaya, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. 

Bizzat Hükümet yarattığı bazı olaylar ve iddialarla 
kamuoyunun dikkatlerini başka noktalara çekmeye 
çalışmaktadır. Böylece tedhişin ve anarşik olayla
rın temelindeki gerçek neden, her gün biraz daha güç 
kazanarak, büyüme ve yayılma fırsat ve imkânını 
bulmaktadır. 

Hükümet bu olayların karşısında etkin ve yansız 
önlemler alındığını ileri sürmekte, olayların hayali 
failerinin yakalandığını iddia etmekte, fakat bir tür
lü olayların önlenmesi bir yana, büyümesine vaha
met kesbedecek boyutlara ulaşmasına engel olama
maktadır. 

Bu olaylardan birisi de, Devlet Merkezi Anka
ra'da Balgat semtinde bir kahvenin taranarak kurşun-
lanınaşıdır. Bu olayda vatandaşlarımız canım kaybet
miş ve gerek bu surette ve gerekse tüm Ankara'da 
genel tedhiş ve güvensizlik havasına sebep olunmuş
tur^ 

Balgat olaylarında, zamanında gerekli önleyici 
tedbirlerin alınmaması ve olaydan sonra da gerçek 
faillerin ciddi şekilde takip edilerek yakalanmaması 
sebebiyle cezai sorumluluğu yanında, İçişleri Balkanı 
İrfan özaydınh'mn siyasi sorumluluğunun bulundu
ğu açıktır. Bu sebeple İçişleri Bakam hakkında Ana
yasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğin
ce Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Nevşehir 
Esat Kırathoğlu 

Bingöl 
M. Sait Göker 

Zonguldak 
Gültekin Kızıhşık 

Bursa 
Ali Elverdi 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

(Kütahya 
İrfan Haznedar 

3. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 
9 arkadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği 
Ve uyguladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgür
lüklerini kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan öz-
aydinli hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/12) 

BAŞKAN — Bir başka gensoru önergesi var; 
onu da okutuyorum efendim: 

21.9.1978 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bugünkü CHP ağırlıklı Hükümetin iş başına gel
diği sekiz ayı mütecaviz bir zamamdanberi ülke tam 
bir kargaşa içine girmiştir. 

Gaflet, acz ve hatta bizatihi tahrikler içerisin
de bulunan Hükümetin tutum ve davranışları sonu
cu, tedhiş hareketlerinin ötesinde ülke, genel bir 
asayişsizlik ve güvensizliğin hâkim olduğu, vatan
daşların mal ve can derdine düştüğü çok tehlikeli bir 
duruma girmiştir. 
• Birtakım" dış mihrakların ve onun yerli işbirlikçi
lerinin yardım, himaye ve tahrikleri ite mili birliği
mizi ve bütünlüğümüzü bozmayı, parçalamayı, kar
deş kavgası yaratmayı hedef almış fili hareketler, 
terörist eylemler hat safhaya varmıştır. 

MiMi bütünlüğümüzü bozmayı, Devletimizi zaafa 
düşürmeyi ve parçalamayı amaçlayan, Devlete ve 
millete düşman güçler gördükleri müsamaha ve bun
lara karşı tedbir alınmaması arasında cüret kazan
mışlardır. 

Hükümet, Devletten yana tedbir aldığım dahi 
söylemek cesaretini gösterememektedir. Olaylar ve 
alçakça işlenen cinayetler ve milli varlığımıza karşı 
girişilen tahribat karşısında Hükümet ve onun başı 
ve İçişleri Bakanı olayları tevile, tahrife kaçan bir 
tutum ve davranış içine girmekte, yaratdiları hayali 
faillerle gerçek failleri ve onların hareketlerini dolay
lı olarak himayelerine almaktadırlar. 

Bu perişanlık, . bu ciddiyetsizlik, bu himayeci 
tavır, bu olaylarda gerçek nedeni saptırma, tedbir
leri masum insanlara karşı çevirme, bu kamuoyunu 
yanıltana, olayların il, il, mahalle, mahalle, sokak, 
sokak yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. 

Çeşitli illerimizde, örnek olarak, Kars'ta, Ma
latya'da, Gaziantep'te, Sivas'ta, Elazığ'da bu olaylar 
olağan hale gelme niteliğini kazanmaktadır. 
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Hükümet gerçek teşhise varacağına, olayları da
ha önceden önleyeceğine, olayların büyümesine ma
ni olacağına seyirci kalmakta, olaylardan sonra acz 
İçinde, hukuk dışı yöntemlere başvurmaktadır. 

Olaylardan sonra, Kars ve Sivas illerinde okluğu 
gibi vilayet kararı ile dışarı çıkma yasağı konmuş 
bir nevi sıkıyönetim konmuştur. Esasen Hükümet 
sivil sıkıyönetim uyguladığım da çekinmeden ileri 
sürebilmektedir. 

Oysaki, sıkıyönetimin hukukumuzda. Anayasa
mızda yeri vardır ve ilave belki bir hukuki prosedü
re bağlıdır. 

Bu prosedüre uymadan, sıkıyönetim ilan etme
den ve parlamentodan geçirmeden, vatandaş özgür
lüğünü özünde ağır sekide tahdit, Anayasaya da, 
hukuka da aykırıdır. 

Tedhişçi il ve ilçelerimizde, vatandaşa dışarı çık
ma yasağı koyarak uyguladığı fiili sıkıyönetimi önle
yecek yerde, hukuk ve Anayasa dışı bir nevi sıkıyö-

ia) 'Başkamlblk Ömerlileri 

1. — 11110, 11/11 ve 11/12 esas saydı Gensoru 
önergelerinin görüşülme gün ve gündemine ilişkin 
Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — Değarffii aaikaldiaşlanm, o&unlıuuş bu* 
luman 11/10, 11/11 ve 11/12 elsals numaralı Gensoru 
ömsrgtelenMn görüşme gulu ve gündemimin sapıtıaiMîia-
tsı rîçiın, Başkanlıkça toplanltıya çağrılan Danışma! 
iKurulIunıdia bir Ömerli hazırlama olanağı bulunamadı^ 
ğımdıan, İçtüzüğüm 19 ncu mialdd'eısli uyanliuaa, bu kornu-ı 
daki Başkanlık önerisini onayınıza sumactağum. 

IBaŞkamlîlkça hazırlanan öneri şudur ©fenldûm1: 
Okuman Gensoru önergelerimin, gündemim, özel güm-ı 
dlelmıdie yer alacak üsler knsmjmdıa yer aüimaisı; buniaırH 

V. — GÖRÜŞE 

/. — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 73) (1) 

IBAŞIKAN — Değerli arkadaşlarım, gümdemıiilmizljn, 
kamun, tatsarı ive teiklifleırlimin görüşülmesi bölümüne 
geçiliyoruẑ  

Güındıeanıimllzlln, kanun tasarısı ve tekifflerjıyle, komıiis-
yionlardam gelen düğer işler kısmının birinci sırasında 

(1) 73 Sıra Sayılı basma yazı tutanağa eklidir. 

netimle ve valilik kararlarıyla dışarı çıkma yasağı 
koyma cezai sorumluluğu yanında İçişleri Bakam İr
fan Özaydınh için siyasi sorumluluk doğurmaktadır. 

Bu sebeple, İçişleri Bakam Sayın İrfan özaydınh 
hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyanınca Gensoru açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bingöl Bursa 
M. Sait Göker Ali Elverdi 

Erzurum Nevşehir 
Rıfkı Danışman Esat Kırathoğlu 

Zonguldak Zonguldak 
Gültekin Kızılışık AbdüJimuttafip Gül 

Çorum Nevşehir 
Kemal Biberoğlu İbrahim Boz 

Sakarya Kütahya 
Nuri Bayar İrfan Haznedar 

dan Erzurum Milletvekilli Rıükı Danışıma ve 9 aırlkıalı 
daşının 11/11 esas nıumıarallı Gemisioru Önergı&s'nfon 
22 . 9 1978 Cuma günkü birleşimde; Trabzon Mİ-
ietvelkili İbrahim Vecdü Aksakla! ve 9 arikıadıaşi'iıırı 
11/10 esals numaralı Gensoru önergesinfin 23.9.1978 
ıGumarliasi günkü ıbMeşilmıde; Bingöl Mffieltvıeiklilli Meilı-
met ıSaüıt Göker ve 9 arkadaşının 11/12 esaıs nuimiaıran 
Geüssoru önergeıslinSn 24.9.1978 Pazar günkü bLirlIê  
şiirmdıe, günjdemıe ahıaıp alınnDarruası komuisumida görüşe 
ımefleıfin yapıSiması Başkanlıkça ömeırtömiişilir. 

Adı geçen Ömerliyi Yüce Heyetin onayıma sunun 
yorum: Kabul edenler,. Kabul etaeyenler... Kabul 
'•eldıiflmtöştir. 

Gensoru önergeleri, bu, gün ve saatlerde giörüşün 
leceklir efendimi. 

LEN İŞLER 

yer alan 73 Sıra Sayılı Devletçe İşletilecek Madenler 
Hakkımda Kamun Tasanisı'mım görüşmelerine başlı
yoruz. 

Sayın Hükümet?. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Aofflatya) — Sayım Başkam, HÛ* 
Ikünıet burada. 

IBAŞKAN — Hiikiirnjöt adıma Sayın Baykal buM 
rada. 

Sayın Komisyon, yerlerjmdelerj 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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Görüşmelere başlıyoruz efendim. 
iSayım arikaldaşiaınm, komisyon raporunun okunup 

okiHinuaimaismıı onayımıza sunacağım: Koanl'ısyıoım ra* 
potunum okummalsım kabul edenler.. Komisyon rapo-
runun okumnıamıasını kabul edenler.. Komisyon ra<-
porunıutıı okunlmaimıaısı klalbulî eldliîmOşlilir, 

Değerli arkdaşîarıım, Ibiraız evvel ifade ettitlğkn ka
mınım tümü üzeıtindekii görüşmelere gıeçliıyoa-uız. 

ıDalba evvelde Söz almış bulunan sayın üyıeîeırö 
sunmak İstiyorum: Adfciîelt Partisi Grupu adıma Sayın 
Esat Kırathoğlu, kişisel olarak Sayın Niizameıttim ço-
Ibam, Sayım Siaforö Öztürk ive Sayın Zslki Eroğlu söz 
ıistıemlîşileffldür. 

Milliyeitçii Hareket Paırliisi Gnııpu adıma Sayın Paw 
ruik DeanlMıola< 

Söz Adalet Fantimi Grupu ajdınıa Sayın Esajt Kirala 
Iıoğhı'nla. 

Süreniz 20 dakikadır; buyurun Sayın KaraltlııoğSu. 
i(AP) ısııralanMdan aükıtşiar) 

AP. GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayım 'Baksan dıeğerSi «rkaıdıaışlarıım; 

Görüşmekte olduğumuz maden kanunuma geçme* 
iden efvvel, bu hususla söze bir fıkra anlaliımayı arzu 
ediyorum. Biliyorsunuz, Amerlika'da vatandaşlığa 
geçmek İçin bazı kusa, basit ve kolay sorular sorulur 
ve ondıan sonra, o soruların nelicesindie Amerikan 
vaiandaşlığmıa geçmek isteyenler geçebilir. Güney Af-
dkadian, Orta Afrikadaı.ı bir zenci, iki üç ffıalkülte büu 
Itöırmöş; Anıierlkan valtanıdalşlığMiıa geçmielk için müra
caat ediyor. BalsM bir liki sorunun muhalteibı oGlafbl&ce» 
ğimli zammediliyor. Yani, Amıeatlka'nım kaç yılında keş
fedildiği, İlk Reisicumhurunun kim oîduğu filaıa glilbi.. 
ıBu zenıdlyie bir metin uzaıttyoüîar, «bunu Ataamıea'y»' 
Itercüme edeoeksiin» diyorlar. Heımem şakır salkır Aî-
mamıcatyıa tercüme ediyor; «Eramlsıızca'yıa tercüme ede* 
cdkslinı» diyorlar, omu da yiaıpıyor; «italyanca'ya ter-
eümıe edeüekısfîn>>!dliyıosılıar, onu da yapıyor; «Rusça'ya 
ıtercüme edeceksin» diyorlar, ofnıu da yapıyor Bir me>-
i'm daha veniyıorlar ive «Ibumu Çiracetye tercülmıe ede-; 
çeksin» dleyünoe, zenıci altıma yazuyor: «Hiç uğraşımla, 
eseni Amerika valtandaşhğına kabul eltmeyecekler.» 
Böylece, vaftamdlaşhğa kafbuÜ etmıamek içlin nasıl ibfir 
stkınltınna 'BçerilSlırtdie olduğunu ifade etmek Isliliyıor. 

Burada bunu ben şunun İçin arz eltmeye çalıştım, 
İki günden beri Büyük Millet Meclisinde cidden f©v-
teflalde sikmltılı bir müzakere tarzı cereyan dtmlelklleH 
!dk. Bu müzakere tarzuysa, Meclisin, bir oldu böllîliye 
getirilmek suretiyle, arzu edilen kamumun değişiri* 
meıden bütün maddelerlinik çıkartılması öngörtilmek-* 
fledlir. 

HalbuM, burada muhalefete mensup arkadaşlar 
adına çaşffii değiştirme jönıeırgeîeri ver'ÜHliği halde, 
bunun dahil konuşulmıalsıtna tahammül edlikımıiyoır. 

Sayın Bütçe Plan Komisyonu Başkıamııımiız gaıyeıt 
güzeli bir usul buldu; değiŞtirmıe önlergeleııti verildiği 
zaman hemen kendisi bunu kajbul ediyor, Tüzüğe 
gözle; arkasından oya sunuluyor ve reddieidiMilyar. Men 
sele, önerge sahlibinli konıu t̂urimalmalktır. 

Değerli asikadaşlaırıim, Mecliste öıaaıtge sahlplsıiM 
konuşturmamak içlin (bir yol tutulması değil, bilakis, 
konuşmayı sağlamak iıçİn ©Simizden gelen gayretü gös
termek lazım gelir* 

SÜLEYMAN ıSABRt ÖZNAL (Edirne) — Söz 
savurganlığı yok ama». 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önergeler 
de gayri ddldlldlr. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Davamla) — Değerli ar* 
kadaşlarım, önergelerin gayrı ciddi veyahut da ciddü 
olması, önerge sahihi arkadaşımızın, süzlere arz et
tikten sonra» durumu ıtakldlilrjimiize sunmalktır; halbuki 
Ibulma dahi gUdiîeımiiyor, 

Değerli arkadaşlarım, hukuka saygının değerini 
talidir ettiğinizi zannediyorum ve her hususta da 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak daimi surette huku
kun üstünlüğü prensibini savunagelmektesiniz; ama 
mesele, bunu söylemek değil, savunma bu değil; söy
lenen sözü gerçekleştirebimektir, söylenen sözün neti
cesini alabilmektir. O bakımdan, değerli Cumhuriyet 
Halk Partisi arkadaşlarıma, sözlerinin tatbikatta de
ğerlendirilmesine fırsat vermelerini rica ediyorum. 

ETEM EKEN (Çorum) — Biz de, Adalet Par
tili arkadaşların Meclisi çalıştırmalarına fırsat verme
lerini rica ediyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, zamanında Meclisin çalıştı
rılmaması için burada nelerin nasıl tezgâhlandığını 
değerli arkadaşlarım gayet iyi bilirler. Bize, yani bun
ları sizler öğrettiniz; kusura bakmayın. 

TLYAS KILIÇ (Samsun) — Bizden öğrendiniz, 
siz de yapıyorsunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, şimdi Maden Kanununun müzakeresi
ne geçmeden evvel, Maden Kanununun umumi hü
kümleri itibariyle neleri düşündüğümüzü ve bu mad
dede nelerin değiştirilmesi lazım geldiğini sizlere yi
ne önergelerimizle yol göstermeye çalışacağız; ama 
öyle anlaşılıyor ki, yine bu önergelerin alışılagelmiş 
usuller ile reddedilmesi yoluna gidilecektir. İnşallah 
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bu yolu tutmamanız ve hakikaten, Maden Kanunu 
gibi, hakkın ve hukukun saygınlığını, devlet müesse
sesinin saygınlığını bir arada birleştirmek suretiyle 
değerlendiren bir kanunu eksiksiz olarak çıkartmak 
yoluna gidelim ve bunda hepimiz yardımcı olmaya 
çalışalım. 

Değerli arkadaşlarım, Maden Kanunu, her şey
den evvel, ifade ettiğim gibi, hakkın üstünlüğü pren
sibini koruyucu şekilde hazırlanmalı ve ona göre de
ğerlendirilmelidir. Halbuki, işin başlangıcından iti
baren, otuza yakın maddesi itibariyle bunların de
ğerlendirilmediğini ve hatta çok yanlışlıklar yapıldı
ğım, hukuki hatalar işlendiğini görmekteyiz. 

Şimdi biz, aslında Maden Kanununun tamamen... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — ideolojik... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın Bah

ri Dağdaş arkadaşımın sözüne itşirak ediyorum. Ma
den Kanununun burada, madenin hakikaten Devle
tin yararına işletilmesinden, hakikaten, madenlerimi
zin rantabilite ve fizibilitesini göz önünde tutarak de
ğerlendirilmesinden daha ziyade, hiç bir surette bun
lara fırsat verilmeden, ideolojik bir fikrin gerçekleş
tirilmesini temin maksadıyla Maden aKnununun ha
zırlandığım görmekteyiz. (AP sıralarından alkışlar) 

Aslında, bugün elbette ki, partilerimizin çeşitli 
görüşleri vardır. Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin 
sosyalist bir düzene yakın bir fikrin müdafii olma
sını, kendi görüşleri itibariyle tabii karşılarız ama; 
biz, Adalet Partisi olarak, bunun karşısında bulunan 
bir parti olarak, elbette ki, sizin buraya zararlı bir 
şekilde getirmeye çalıştığınız ideolojik bir kanunun 
Meclisten çıkmamasını sağlamak da, Adalet Partisi 
olarak bizini üzerimize düşen bir vecibedir. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın 
Hayri Domaniç'ten mi öğrendiniz bunları? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz ar
kadaşım, ben ideoloji doktoruyum ve maden mev
zuunu, zannediyorum, biliyorum. Aynı zamanda, 
sahalarda çalışmış bir tatbikatçıyım. (CHP sıraların
dan «Domaniç'in fikrini de aldınız» sesleri) Elbette 
ki, ilim adamlarımızın da fikirlerinden de istifade et
tik, Sayın Domaniç'in de fikrinden istifade ettik; za-
tıâlinizin bu hususta fikri olursa, elbette ki, sizden de 
istifade ederiz. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Lütfe
din beraber çalışalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, ben ümit ederim ki, şimdiye kadar olduğu 
gibi olmasın, gerek petrol, gerekse maden mevzuları, 

petrolü gaz tenekesinde gören insanlar marifetiyle 
değil, petrolü gaz tenekesinde gören bir insan olarak 
değil, madeni kulaktan duymuş bir insan olarak de
ğil, o petrolün çıkartılmasında ve madenin çıkartıl
masında fikri ve aym zamanda yol gösterici olarak 
çalışmış insanlardan istifade etmek suretiyle değer
lendirmek, memleketimize daha hayırlı neticeler geti
recektir. 

Aziz arkadaşlarım, burada Maden Kanununun 
bir taşınmaz mülk, gayri menkul bir mülk olarak de
ğerlendirilmesi icabettiği kanaatini taşıyoruz. Bu hu
susta, elbette ki, değerli hukukçularımızdan yeterince 
istifade ettik. Hukukçularımız ifade ediyorlar ki, Ma
den Kanunu, bir izin halikından öte, bir gayri men
kul hakkının devri gibi bir şeydir. 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Hoppala.., 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çünkü... 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Yüz sene 

önce idi, öyle. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Değiştirilemez. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşım, değiştirilebilir bunlar ama, bugünkü mevzua
tımızda böyle görülüyor. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Değiştirilirse za
rarınız olur. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yani, ile
ride de değitşirilebilir, bugün de değitşirilebilir; ama 
bunlar bugünkü mevzuatımızda, hukuk olarak böyle 
görülüyor; ben ona temas etmek istiyorum. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen hatibi sükûnetle dinleyelim 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Medeni 
Kanunumuzun 632 nci maddesi gereğince, gayri men
kûle tesir eden üç tane esas husustan bir tanesi, ma
den olarak değerîlendıirlyor. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Ana
yasanın 130 ncu maddesi ne diyor Sayın Kıratîtoğiu? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Anayasa
nın 130 ncu maddesi, madenlerin, Devletin hüküm 
ve tasarrufu aîhnda olduğunu söylüyor ama, 39 ncu 
ve 40 ncı maddelere dıe baktığımız zaman oradaki 
ımydeJer de, Anayasanın özel hukuk prensipleri içe
risinde yapılmış mukavelelerin değer taşıyacağına 
döEuınuyor ve 39 ncu madde müzakere edilirken, bu
gün sizin aramızda bulunan değerli bir hukukçu Sa
yın Profesör Muammer Alkisoy Kurucu Mecliste bu 
mevzular müzakere edilirken bunlar geliyor ortaya 
ve diyor ki, «Özel hukuk prensipleri ile birtakım hu-
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kuki melcelere bağlanmış olan hususlar, alide vefa 
prensibi itibarîyle, Anayasanın prensiplerinden önce 
gelmesi icap eden hususlardır» buyuruyor. Bunu del
miş mi, deşmemiş mi? Öğrenmek içlin, lütfen 39 ncu 
maddenin müzakeresinin zabıtlarım tetkik etmek fır
satını bulursanız bunları göreceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, işıte bundan dolayı, gerek Me
deni Kanunun 633 ncü maddesi ve gerekse hali ha
zırdaki cari Maden Kanununun pek çok maddeleri, 
Maden Kanununun bir gayri menkûl hukukunu kap
sadığım ve onun içeri&ıindie mütalâa edilmesi lazım 
geldiğini bildirmektedir. 

Bu balkımdan, değiştirıilımerniş olan bu hususların 
hali hazırda nazarı dikkate alınması icap ettiğini, el
bette ki, sayın arkadaşlarım gayet yakinen takdir ede
bilecek durumdadırlar. 

Biraz evvel de ifade ettiğini gibi, 130 ncu madde
nin icabı, madenler Devletin hüküm ve tasarrufu alu 

tındadır. Devlet bunu verirken, elbette ki, birtakımı, 
kayıtlara bağlamıştır; ama bunu alırken de vatanda
şın hakkının ve hukukunun zarardide olmaması la
zım geldiğine azami dikkat etmek icabında bulundu
ğunu hatırdan çıkartmamak gerekir. 

Değerli arkaidaşlarım, bu böyle mi olmuştur? Şöy
le umumiyet itibariyle duruma bir nazar atarsak ve 
sükûnetle dinlemek llütfunlda bulunursanız.... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Daha nasıl sü
kûnetle dinleyecekmişiz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — ... Böyle^ 
ce, şöyle bir, hani, belki bir neticeye varabilme du- -
romunu sağlamış oluruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Anayasanın her maddesi
ni ayrı ayrı değerlemdirmiek lâzım gelir; 130ı ncu mad
desini, 39 ncu maddesini, 40 ncı maddesini, yine bu
nunla ilgili 114 ncü maddesini, hepsini ayrı ayrı de
ğerlendirmek kızım gelir; ama birisini alır diğerim 
hiç yok farz ederseniz, bundan bir netice çıkartma
nız mümkün değildir. 

Şimdi bakalım... Tazminat mevzuu ve aynı za
manda madenin devralınması mevzuu bahis iken, 
görüyoruz ki, burada hakkın hukuku zarara uğra
maktadır. Evet alınsın, eğer icap ediyorsa, Devletin 
menfaatine ise, milletin menfaatine ise gereği yapıl
sın ama, hakkın ve hukukun çiğnenmemesine riayet ' 
edilmesi lâzım gelir. Biz burada bunun mücadelesini 
yapmaktayız. Prensip itilbariyle başta bunun üzerin
de anlaşmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, işte bir gayrimenkul huku
kuna bağlı olduğunu ifade ettiğim Maden Kanunu, 

birtakım üçüncü şahısları da maden imtiyaz sahibiyle 
birlkte gözümüzün önüne getirmektedir. Nasıl ge
tirmektedir? Madenci, almış olduğu bu ruhsat itiba
riyle, imtiyazlı arama ruhsatı itibariyle, Maden Ka
nununun /ilgili hükümlerine göre, aşağı yukarı 125 
seneye yakın bir müddet içerisinde o madeni tasar
rufu altında bufunduraJbiliyor. Kanun bu hakkı ver
miş ve o vatandaş da bunu kullanmak için harekete 
geçmiş, Ne yapmış neticede? Kredi müesseselerine 
müracaat etmiş, birtakım kimselerden borç almış, 
harikaları araya koymuş; onun ötesinde, birtakım 
kimselere satış mukavelesiyle bağlanmış işçi çalış
tırmak için, madenleri içerisinde birtakım yükümlü
lüklere girmiş... Bunların hiçbirini nazardan uzak tu
tamayız; ama bugünkü Maden Kanunu bunları ta
mamen ceffel kalem ortadan kaldırmaktadır. Nasıl 
kaldırmaktadır? Maden sahibine, 6 ila 12 aylık bir 
kâr zararını telâfi etmek hakkını tanımak suretiyle 
değerlendirmeye çalışmaktadır. Halbuki, baktığımız 
zaman bunun tamamen aksini görmekteyiz. Nasıl 
görmekteyiz? Maden Kanunu tasarısının başlangıcın
da dokunulduğu gibi... Neye dokunuluyor? Deniyor 
ki, «Bu kanun tasarısı hazırlanırken, 1940 senelerin
de Ereğli madenlerinin devletleştirilmesi ve aynı za
manda Fransa Devletinin madenler hakkındaki orta
ya getirmiş bulunduğu devletleştirme kanununu da 
nazarı itibara alarak, vatandaş, mümkün mertebe 
zarara uğratılmamak yolu seçilmek suretiyle değer
lendirilmiştir.:» 

Bunun böyle olmadığını görüyoruz. 1940 senesin
de, bugünkü işçi haklarının veyahut da kanunların, 
hukukun daha serbest şekilde düşünülmediği bir za
manda dahi, işçi hakkı ve aynı zamanda madeni iş
letenin hakkı korunmuştur. Nasıl korunmuştur 5 
yıllık kâr haddi 7 ile çarpılmak suretiyle ruhsat sa
hibine tazminat ödenmiştir. Aynı zamanda, orada 
çalışan işçilerin muayyen bir zaman içerisinde asıl iş
çi olarak yeniden çalışmaya devam etmesi lâzım gel
diği statüye bağlanmıştır. Bu, 1940 senes'nde, rah
metli İsmet Paşa'nın zamanında çıkmış ve değerlen
dirilmiş bir kanundur; ama bugün, aradan aşağı yu
karı tam 40 sene geçmiş olmasına rağmen, fevkalâ
de feci bir hukuki hata işlenerek, hakikaten, 1978 se
nesinde düşünülmemesi lâzım gelen bir hukuki hata 
işlenerek değerlendirme yoluna gidilmektedir. Neden 
vatandaşı bu kadar ayak altına alıyoruz? Elbette ki, 
bir sosyal görüşün sahibi olabilirsiniz. Devletin, bu 
sosyal görünüşe uygun hareket tarzı olabilir; ama, 
maden imtiyazını haliz olan o şahıs, o hakkı Maden 
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Kanununun kendisine vermiş okluğu hak olarak kul-
knınalktadır. Dolayısıyla, bunu ceffel kaleni ortadan 
kaldıramayız. Biz burada - hiçîbir zaman aklınıza 
gelmesin - falanın Manın maden hakkını değil, ha
yır; değerlendirilsin, hukuki hata işlenmesin ve lazım 
gelen yapılsın; bunun mücadelesini yapıyoruz; hu
kukun üstünlüğü prensibinin, ferdiyetçiliğin ayak al
tına alınmamasının mücadelesini yapıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, yine Fransa Devletleştirme 
Kanunu da aynı şekilde ortadadır ve onlar da neyin 
devletleştirileceğini ve neyin devletleştirilmemesi la
zım geldiğine dair kanunu çıkartma durumu mevzuu 
bahisken, bunları ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, iki dakikanız kal
dı efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Halbuki 
bu Maden Kanununda hiçbir zaman ve surette, ne
lerin ve ne şekiMe devletleştirilmesi lazım geldıiği 
bahsedilmemiş; Hükümet, istediği anda istediği ma
deni devletleştirme hakkına haiz olmuştur. 

Halbuki, bugün fert - devlet münasebetleri itiba
riyle baktığımız zaman, Devletin elinde bulunan bir
takım madenler hakikaten zarar görmektedir; zarar
lı bir işletme tarzıyla işletilmektedir; ama bunun 
karşısında bazı ferdiyetçi işletmelerin hakikaten fev
kalade rantabl olduğu ortadadır. Neden, bir kont
rol sistemi kurulmak suretiyle, ferdi düzen içerisin
de rantabl işletilen, kanunlara hakkıyla riayet ede
rek değerlendiren işletmeleri bu safhada görtmieye-
Mm ve bugün zarar halinde bulunan devlet işletme
leri içerisine, ferdin elinde bulunan maden işletme
lerini bırakmak durumuna gelelim? 

Aziz kardeşierim, devletçilik anlayışı, devletin 
zararına işIememeMdir. Devletçilik anlayışı ne za
manki devletin, milletin zararına işler; sizin de bu
nun karşısında olmanız lazım gelir. (AP sıraların
dan «•Bravo» sesleri) Çünkü sizin de damarınızda 
Türk kanının dolaştığı muhakkaktır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, devletin elinde bulunan bü
tün gücü ve kuvveti, milleti, memleketi birlikte mü
talaa etmek suretiyle değerlendirmek lazım gelir. 
Eğer devleti ayrı, milleti ayrı, ayrı ayrı bir mütalaa
nın içerisine girersek, o zaman bu rantalMiteyi de-
ğerîendireaneyiz. İşte, bugün kanunun başlangıcında 
dokunduğunuz, tasarı olarak dokunduğunuz, 1940,' 
daki kömür madeninin devletleştirilmesi ve Fransa' 
daki maden devletleştirilmesi, sizin tatbikatınızın ta
mamen aksine, ferdin hukukunu koruyucu nitelikte 
olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkanım, 1 dakika müsaade ederseniz bağlayayım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Kıymetli 

arkadaşlarım, lütfen, hakikaten birtakım meseleler
de birleştirici ve bağlayıcı olalım. 

Akıl için tarlik birdir. Cidden, bu kanunun içeri-
SJndte bazı hukuk prensipleri hakikaten alenen çiğ-
nenımîştir. Bir 16 ncı maddeye bakın; sonunda diyor 
ki, «Danıştay yolu açıktır. Danıştay buna ivedilik ve 
öncelikle bakar» dıiyor noktayı koyuyor; arkasından 
ilave ediyor, «Danıştay tehiri icra kararı alamaz» di
yor. „ 

Aziz arkadaşlarım, biz burada, Danıştaya veril
miş bir hakkın ortadan kaldırılmasını, yeni bir kanun 
düzenlemek suretiyle sağlamak mı istiyoruz? Hak
kın hukukunu, Danıştayın, «Tehiri icra kararı ala
maz» diye kanuna bağlamanızı hangi hukuki pren
sipte arıyorsunuz? Lütfen bunu da izah eder misiniz 
Maden Kanunu, bugün gerek hukuki, gerek rantabi-
lite ve gerekse fert - devlet münasebetleri bakımın
dan fevkalâde yaralayıcı niteliktedir. 

O bakımdan, lütfen bu kanun tasarısını geri alın 
ve birlikte ve beraberlikte yeniden, memleketin ger
çeklerine uygun bir kanun tasarısını hazırlamak sure
tiyle bunu değerlendirme yoluna gidelim; ne hukuk 
zarar görsün, ne de ideolojik birtakım prensipler iti-
baıiıyle, memleketimizde fena neticelere ve fena yol
lara sevkedeibilecek birtakım kararları almak ve bun
dan dolayı da yol göstermek durumunda buluna
lım. 

BAŞKAN — Sayın Kmtthoğıu, 2 dakika geçir
diniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın bu anlayışı 
göstereceğinden emin olarak, devlet - millet müna
sebetlerini iyi düzenleyici olarak milleti devlete ez
dirmemeye gayret edelim. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğ
lu. 

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adı
na Sayın Faruk Demirtola'da 

Buyurunuz Sayın Demirtola. 

MHP GRUPU ADINA FARUK DEMİRTO
LA (Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 
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Devletçe işletilecek madenler hakkındaki kanun 
tasarısının görüşülmesinde, Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu Sözcüsü olarak görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Madenlerimiz veya yeraltında saklı tabii kaynak
larımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi, milletçe 
ve Devletçe arzu ettiğimiz ortak bir görüştür. Sa
nayileşmenin temel unsuru olan madenlerin bugün
kü teknik gelişmeler içerisinde milletlerin kaderinde 
ve ekonomisinde oynadıkları önemli rolleri tekrar et
meye gerek yoktur. 

1954 yılında çıkarılan 6309 sayılı Maden Kanu
nu, madenlerin, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da olduğunu ortaya koymuştur; 1961 Anayasasının 
130 ncu maddesi ise, bütün tabii servetlerin Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ilkesini 
taşır. 

Bu kanunların ışığı altında, «Yeraltı servetleri
miz ne şekilde işletilirse en iyi bir sonuç alınır, or
taya getirilen bu tasarı ne gibi yeni hükümler getir
mektedir?» bunların değerlendirilmesine lüzum var
dır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ekonomimiz ve 
işletmelerimizi devlet sektörü, millet sektörü ve özel 
sektör olmak üzere üç grupta toplamaktayız ve her 
işletmecilikle de bunlar arasında bir ahenk kurmak, 
en verimli yolu bulmak başlıca görüşümüzdür. 

Konuya geçmeden önce, kısaca, evvela yeraltı ser
vetlerimizin durumuna birkaç satırla temas etmek is
tiyorum. 

Taşkömürü durumu : Rezerv olarak 1 milyar 400 
milyon ton; bunun % 100'ü Devlet tarafından işle
tilmektedir. Linyit, 8 milyar ton; bunun % 85'i Dev
let tarafından, % 15'i özel sektör tarafından işletil
mektedir. Krom, 100 milyon ton; bunun % 50'si 
Devlet tarafından, % 50'si özel sektör tarafından iş
letilmektedir. Bakır, 100 milyon ton; bunun % 95'i 
Devlet, % 5'i özel sektör tarafından işletilmektedir. 
Bor tuzları, 1 milyar 150 milyon ton; bunun % 95'i 
Devlet, 1% 5'i özel sektör tarafından işletilmektedir 
ve böylece devam ediyor; vaktinizi fazla almamak 
için okumuyorum. 

Bunlardan şu sonuç çıkıyor : Halihazır işletme
lerin büyük bir kısmı Devletin elindedir. Biz gene 
de, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeraltı servetle
rimizin devletleştirilmesinden yana olduğumuzu, ağır
lığın gene Devletin elinde olmasını arzu ettiğimizi 
huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Burada, öncelikle işaret etmek istediğim bir hu
sus var. Kanunlarımız, 500 lira bir bedelle, bir arazi
de maden arama, sonra da işletme hakkını bir kişi
ye veya bir şirkete tanıyor. Bu kişi, bu hakkı aldık
tan sonra, artık, onu işletsin veya işletmesin, araştır
ma yapsın veya yapmasın, bütün bu yönleri bir ta
rafa itiliyor; icabında bu hak yüksek fiyatlarla el 
değiştiriyor, yani yeraltı servetlerimizin alınmış ruh
satları memlekette bir borsa kuruyor. Öncelikle bu 
tekelin ortadan kaldırılmasını arzu etmekteyiz. 

Tasarının 1 nci maddesi, «Daha önce özel ve tü
zelkişilere verilmiş olan arama ruhsatname hakları
nın geri alınmasında Bakanlar Kurulu yetkilidir» der. 

Bu, madenlerin devletleştirilmesi mi oluyor, yok
sa hükümetleştirilmesi mi oluyor? Böylesine keyfilik 
getiren bir kanunun her şeyden evvel siyasi amaçlı, 
tek yanlı ve maksatlı olduğu kanaatindeyiz. 

Gönül isterdi ki, bu tasarıda kesin hükümler bu
lunsun. Bilumum ruhsatnameler ve işletmeye başla
mamış haklar bir ölçü dahilinde geri alınsın. Bunu 
yapamayacaksak, hiç olmazsa bir süre tanıyıp, bu
nu yine Devlete intikali yönünden ya bölge bölge, 
veya maddelerini açıklayarak kesin hükümlere ka
vuşturmamız gerekti. 

Kanunda sarahat yoktur; kanun, doğrudan doğ
ruya Bakanlar Kuruluna yetki veren bir hükmü amir
dir. 

Madenleri devletleştirmeyi tasarıya koyuyoruz; 
nereyi ve ne zaman devletleştireceğimizden bir satır 
bile bahsetmiyoruz. Bu hangi madenlerin hangi esa
sa göre devletleştirileceğinden söz edilmeyişi bir key
filik getirmektedir. 

İkinci işaret edeceğim husus : Halihazırda özel 
sektörün işletmekte bulunduğu madenleri kaba bir 
tasnifle üç grupa ayırabiliriz : Çok kâr eden maden
ler; az kâr eden madenler; zarar eden madenler di
ye bir bölüm yaparsak, Hükümet bunları devletleş-
tirirken hangisinden başlayacaktır? Buna ait bir sa
rahat yoktur. Belki de, ilk fırsatta zarar eden maden
lerden başlayacak, bazı şirketler bu işten faydalan
mış olacak; belki de, çok kâr eden, randımanlı ça
lışan, vergisini layıkıyla veren bir işletmeden başla
yacak ve böylece çok istihdam şekliyle randımandan 
düşmüş olacaktır. 

Bu bakımdan, tasarıda bunlara da bir sarahat 
konmamıştır, kanun tasarısı kapalıdır ve nasıl ola
cağı belli olmayan hükümlerden ibarettir. 

Bugün, yeraltı servetleri yönünden dünyada Tür
kiye'miz sayılı ülkelerden biridir. Bor tuzları yönün-
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den bütün dünya rezervlerinin % 25'i Türkiye'dedir, 
mermer yatakları yönünden ve mermer cinsi bakı
mından dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biriyiz. 
Ayrıca, krom, cıva, volfram, kurşun, çinko, perlit ve 
manganez gibi madenler bakımından da dünyada 
değerli bir derece almaktayız. 

Madenler ve rezervleri yönünden diğer ülkelere 
nispetle memleketimizin bu kadar fazla zengin ol
masına rağmen, maden tetkik ve aramada ileri de
recede bir araştırma ve inceleme yoktur. Bunların 
araştırılması suretiyle, Devlet, kendi işletmeciliğini, 
kendi araştırıp, bulup, yürütebilir. 

Şimdi biz, bu tasan ile ne yapmak istiyoruz? 
«Madenleri devletleştireceğiz» diye ortaya çıkarken, 
işletilmeyen maden cevherlerimizi, yeraltı servetleri
mizi bir kenara itip, özel sektörün, işlettiği, kâr ge
tiren madenlerin üstüne giderken amacımız ne ola
caktır? 

Devlet, madenleri işletecekse, evvela mevcut ruh
satları, maden arama izinlerini kaldırıp, kendisi, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü eliyle bunlarm etüt
lerini yaptırıp işletmeye açmalıdır. Sonra, özel sek
törün elindeki işletmelerin Devlete bir formül dahi
linde intikaline geçmelidir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, madenle
rin devletleştirilmesi için 25 milyar lira ayrıldığı hal
de, bunun ancak 9 milyar liralık bir bölümü tatbikat 
sahası bulabilmiştir. 

Biz, bu tasarının özü ve niyeti karşısında olmadı
ğımızı tekrar ediyoruz. Aceleyle hazırlanmış olan, 
siyasi maksatlı olan, birçok yönleriyle kifayetsiz 
olan, iyi işleyen işletmeleri mağdur edecek, kötü iş
letmeleri ise mükâfatlandıracak bir manada ha
zırlanmış olan bu tasarıya genel olarak karşıyız. 

Şöyle ki bu tasan acalt hazırlanmış dedik. Bu
nun ispatı için şöyle bir misal vermek istiyorum: 
Bütçe Plan Kmisoyonu 1 Ocak tarihinden 1 Mart 
tarihine kadar pasif bir çalışma içerisine girmiştir. 
Bununla meşgul olamadığı belli. 10.3.1978 târihin
de Sayın Sanayi Bakanmın konuşmasından sonra 
3 kişilik Bütçe Plan Alt Komisyonu kurulmuştur. 
28 . 3 . 1978 tarihine kadar bu 3 kişilik Alt Komisyon 
bu Kanun hakkında çalışma yapmıştır. Halbuki, bu 
Komisyon, o tarihte Kıbrıs seyahatine - dinlenme 
seyahati veya tetkik seyahatine Devlet kesesinden 
gittiği günlerdir; hatırlarsınız o günleri - gitmiştir, 
1 Marttan 22 Mart'a kadar. Bu 3 kişi Alt Komisyon 
olarak bu çalışmalarını burada yaptı veya başka 
yerde yaptı diyelim; asıl komisyona evrakın geliş 

tarihine dikkatinizi çekerim. 28.3 .1978'de Bütçe 
Plan Komisyonuna girmiştir, 30 Mart'ta yani 2 gün 
sonra Meclise sevk edilmiştir. Yani, Bütçe Plan Ko
misyonunda bu Kanun 2 gün kalabilmiştir Bu du
rum karşısında, Kanunun ne kadar acele olarak 
Meclise sevkedildiğini anlamak için, bu tarihleri arz 
ettim huzurunuzda. 

Bu tasarıda, yasama organının geniş anlamda bir 
yasa yapması yerine, birkaç maddelik bir kanunla 
bütün yetkililerin Bakanlar Kuruluna verilmesi ön
görülmüştür. (Birinci madde). Bakanlar Kurulu ise, 
bu yetkilerini 5 kişilik bir komisyona devrediyor. 
(Dördüncü madde). Bu 5 kişilik komisyon ise, 3 ki
şiyle toplanıp, ekseriyetle, yani 2 kişiyle karar vere
biliyor. (Madde 5.) Bu takdir komisyonunun kararı 
ise, devletleştirilecek madenlerin işyerinin kıymetleri
nin ne olacağına karar veriyor. Yani özetlersek, 
Meclis, yetkisini Bakanlar Kuruluna; Bakanlar Ku
rulu da 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonuna, Kıy
met Takdir Komisyonu 3 kişi ile toplanabiliyor ve 
bu 3 kişi de ekseriyetle, yani 2 kişi ile karar verebili
yor ve bu 2 kişi de, değerleri milyonlara baliğ olan 
madenler hakkında fikir beyan edip, bunun parasını, 
bedelini Devlete ödettirebiliyor veya bunun parası 
Devlet tarafından ferde verilebiliyor. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Her 
yerde böyledir. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Olabilir 
efendim. 

Fakat burada, «Danıştay yolu açık» diye bir 
madde vardır. Müteakiben, bu verilen kıymet tak-
diri Damştaya götürülebiliyor. Böylece, verilen karar
lara Danıştayda dava açmak hakkı tanınıyor. Fert-
îer bu davayı açar; fakat Devletin aleyhine bir ka
rar verilmişse, Devlet bu davayı açmakta gecikebilir 
veya ihmali olabilir. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Neden ihmali 
olsun? 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) Bu da, Dev
letin zararına olacak olan kanunun bir yönü, husu
sudur. 

Diğer taraftan, Ali Nejat Ölçen'in de muhalefet 
şerhinde belirttiğ: gibi, Meclisin verdiği yetkiler uy
gulama yönünden değil de, yetki kapsamının geniş 
tutulması yönünden karar Damştaya geçmektedir. 
Yani, Meclis, yetkisini Bakanlar Kuruluna, Komis
yona ve Komisyonda da en son merci olarak Damş
taya geçmektedir ki, kanunun uygulama yönün
den değil, yetki kapsamının geniş tutulması yönün-
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den, Meclis bir yönden karar yetkisinde Danıştaya 
üstünlük tanımaktadır. Bu, kanunun hukuki yönden 
aksak bir tarafıdır ve bunu hukukçular belirtiyor. 

Takdir komisyonunun 6 aylık çalışma süresi 
içerisinde Danıştayca yürütmenin durdurulması ka
rarı da bu aksaklıklara eklenirse, bu kararın çok 
acele çıkmış olmasının ve hatalarının ne kadar çok 
olduğu anlaşılmış olacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, madenlerin 
devletleştirilmesinden yana olduğumuzu tekrar etmek 
istiyorum; fakat vergisini veren, randımanlı çalışan 
özel sektörün ise, böyle alelacele, yetkilerin devri 
şeklindeki yasalarla işletmelerinin Devlete devrine 
karşıyız. 

Sayın üyeler, bunun dışındaki bazı görüşlerimi 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Öncelikle, maden arama ruhsatı almış olup, yıl
larca milli serveti abluka altına alan ve işletmeye 
geçmeyen, bu işin karaborsasını yapanların elindeki 
ruhsatların alınmasına, bundan sonra işletmeye geç
tiği halde, kapasitesinin altında çalışan madenlerin, 
daha sonra da diğer kâr eden randımanlı çalışan 
madenlerin, kademeli olarak Devlete intikal ettiril
mesinin ve kanunun bu istikamette düzenlenmesinin 
faydalı olacağı görüşündeyiz. 

Her şeyden evvel, adı geçen yasadaki 5 kişilik 
takdir komisyonunun, bu işlerin bakılmasına birçok 
yönleriyle keyfilik getireceğini, Bakanlar Kurulu
nun ise, bu işin teknik yönünü bilmesine imkân ol
madığını düşünürsek, bu yasanın sakat doğduğunu 
açıkça söyleyebiliriz. Teknik ağırlığı fazla olan bu 
yasanın, hiç olmazsa geniş tabanlı, 10-15 kişilik bir 
teknik kurulca uygulama safasına geçilebileceğine 
dair bir hüküm kanunda yoktur. Yasanın, milli 
menfaat ve teknik ağırlığına siyasi ağırlığının gale
be çaldığına bu açık bir örnektir. Bu kanunla, ma
denlerin, devletleştirilme yerine hükümetleştirilme 
yolu seçilmiştir. Bu yasanın esas amacının yanında 
olmamıza rağmen, çok acele ve eksik hazırlanmış 
olması yönünden birçok kısımlarını kusurlu bul
maktayız. 

Burada ilk hatıra gelen husus şu olabilir: «Yasa 
Meclîse gelmiştir; önergeler verilsin, oylansın ve ge
rekli değişmeler yapılısın» denebilir. Bu kanun çıka
caktır kanatindeyim; fakat biz de yine önergeleri
mizi buna rağmen vermeye devam edeceğiz; fakat 
tümüyle bu kanun yanlıştır, birçok aksaklıklara se
bebiyet verecektir. 

Devletleştirme işlerinden sonra karşılaşılacak en 
'büyük zorluk, rezervi küçük olan madenlerin işletil
mesinde olacaktır. Devletçe, rezervi küçük olan ma
denler işletilemeyeceğine göre, buna da bir çözüm 
yolu bulmak gerekecekti. Bu tip madenlerin işletil
mesinde, madenin çıktığı çevre halkınca kurulacak 
bir kooperatifçe işletilmesinin en doğru yol olacağı 
kanaatindeyiz Devletin desteği ile güçlenecek bu 
kooperatifler sayesinde halk, kendi bölgesinde çıkan 
madenlerde hem çalışacak, hem de kooperatif ortağı 
olarak kârdan payım alarak, gelirin adilce dağıtıl
ması sağlanmış olacaktır. Fert, kendi işletmesinde 
çalıştığının şuuru içerisinde üretimi artıracaktır. Uz
manlar tarafından, bu tür kooperatiflerin nasıl ku
rulacağı, bir veya birden fazla yerleşim yerlerinin 
katılacağı, hangi madenlerin böyle uygulamalara ve
rileceği hususları belirlenebilmektedir. En uygun 
planlama yapılarak, bizzat halkın işletmesiyle, ge
lirin, toplumun çok daha geniş bir kesimine dağıl
ması böylece sağlanmış olacaktır. Bu kooperatifle
rin, ilgili devlet kuruluşları tarafından sürekli olarak 
denetlenerek, memleket çıkarlarına uygun olarak iş
letilmesi temin edilmelidir. 

Devlet ve kooperatiflerin üreteceği madenin en 
iyi şekilde değerlendirme, pazarlama ve ihracatının 
yapılmasında gene Devletin yardımı şarttır. Bunun 
için, Devletin kuracağı, ismine belki de «Maden 
Ofisleri Birliği» diyebileceğimiz bir teşkilât, Devle
tin maden politikasına uygun olarak pazarlama, ih
racat ve stoklama faaliyetlerini düzenleyebilir. 

Sonuç olarak, tasarının eksiklerini madde mad
de özetlersek; 

1. Stratejik madenlerin kesinlikle devletleştiril
mesi. 

2. Stratejik madenlerin dışında kalanların, kü
çük işletmelerin, millet sektörü tarafından, demin 
arz ettiğim kooperatifler tarafından işletilmesinin 
sağlanması. 

3. Gizli ve açık yalbancı sermayenin, madenler 
üzerindeki sömürüsüne kesin olarak son verilmesi 

4. Maden Ofisleri Birliği kurulması, 
5. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 

olan bu tasarının, madenlerimiz üzerinde ileride te
lafisi güç yaralar açacağı için bu şekliyle kanunlaş-
mamaisı. 

Kanunun, siyasi amaçlı bir kanun olduğunu 
düşünerek, lekrar komisyona vererek, önerilerimiz 
istikametinde yeniden tashihini arz ve teklif ediyo
ruz. 
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Saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola 
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın İbrahim Akdoğan'da. 
Buyurunuz Sayın Akdoğan; sizin de söz süreniz 

2a dakika. 

CHP GRUPU ADINA İBRAHİM AKDOĞAN 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Kıratlıoğlu, konuşmasına bir hikâye ile 
başlamıştı, ben de bir hikâye ile başlamak isterim. 

Bizim oralarda bir söz vardır, köylerde, düğün
lerde, anneleri kızlarına «Hadi oğlum, çık burada 
oyna» dediği zaman, kızın eğer gönlü oynamak iste
miyor ise «anne yerim dar», ya da «eteğim dar» der, 
gönlü oynamak istemediği için. Aslında, eteği de 
dar değildir, yer de dar değildir. 

Değerli arkadaşlarım, görebildiğim kadarıyla, 
Sayın AP Sözcüsü ve Sayın MHP Sözcüsü, kanu
nun temeline karşı değiller; birtakım haksızlıkları 
önleyici tedbirler öne sürmekle ve hele hele bu ka
nunun çok aceleye getirildiğinden bahsetmektedirler. 

Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Sözcüsüne sor
mak isterim : O meydanlarda gepgenç çocuklara 
«dış ticareti, bankaları devletleştireceğiz» diyeceksi
niz, «madenleri devletleştireceğiz» diyeceksiniz, on
dan sonra buraya gelince, «yerim dar, eteğim dar» 
diyeceksiniz. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — O senin anlayı
şın. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, her siyasi parti gerçek hüviyetiyle, 
meydanlarda neyi söylediyse, bu kürsüde de onu söy
leyerek halkın huzuruna çıkmak zorundadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımın kafa
larında birtakım istifhamlar yaratabilmek için, Efen
dim, burada Anayasaya aykırı hükümler var» diyor
lar. Neymiş bu? «Danıştay'dan tehiri icra kararı alı
namaz» hükmü, sanki Türkiye'de ilk defa uygulanı
yormuş gibi sayın üyelere sunulmak isteniyor. 

Değerli arkadaşlarım, «Danıştay'dan tehiri icra 
kararı alınamaz» hükmü yeni değildir. Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda, Anayasa Mahkemesinin 
E : 63/162, K : 64/16 sayılı kararları, 11 . 6 . 1964 ta
rihli Resmi Gazetede 4657 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu ile ilgili olarak yayınlanmıştır. «Da
nıştay'a gidip tehiri icra kararı alınamaz» hükmünü 
biz daha yeni getirmiş olmuyoruz. 

I Değerli arkadaşlarım, hele hele burada Sayın Kı-
I rathoğlu beni mazur görsünler, böyle önemli bir ya-
I sadan bahsederken Türk kanından bahsetmek, mil-
I liyetçilikten bahsetmek varsa, o zaman bizim de söy-
I leyeceğimiz bir iki çift söz olur. Elbette ki, hepi-
I mizde Türk kanı var. Atalarımız Malazgirt'ten gir

mişler, her karış toprağını kanlarıyla sulaya sulaya 
bu yurdu bize emanet etmişler. Bir bakıyoruz, bu top
rağın üstü bizim, altı bizim değil. Kimin? 16 kuruş
luk bir istida ile, 500 liralık bir harç ile alınan birta-

I kim ruhsatların, birtakım imtiyazların. Eğer Türk 
I kanımız var ise, eğer milliyetçi isek, gelin, her karış 

toprağını bize kanlarıyla hediye etmiş olan atalan-
I miza layık olalım da, bu doğal servetlerimizi ve zen

ginliklerimizi yerli ve yabancı işbirlikçilere peşkeş 
I çektirmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım, gayet tabii, her siyasi parti 
kendi ilkeleri doğrultusunda eleştirecekler. Ancak, 

I ben, Sayın Esat Kıratlıoğlu'nu sanki bir sene evvel 
kurulmuş bir partinin üyesi gibi dinledim. 1965 yı-

I îından beri iktidardalar, 1965 yılından beri hükümet-
I teler. 256 milletvekili ile işbaşına gelmiştiniz. Madenı-
I ki bu kanunun düzeltilecek tarafları vardı, iyi olabi-
I lecek tarafları vardı da, neden o doğrultuda bir yasa 
I tasarısını bugüne kadar Meclislere sunmadınız? 
I Şimdi size soruyorum Sayın Milliyetçi Hareket 
I Partisi Sözcüsü: Siz de seçim meydanlarında, «Ma-
I denleri devletleştireceğiz» diye bağırdınız; siz de se-
I çim meydanlarında, «Bankaları, sigortaları - hatta 
I bizden de daha ileriye giderek - devletleştireceğiz» 
I diye bağırdınız; ama bugüne kadar bu Parlamentoya 
I bir tek yasa önerisini vermediniz. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Boraks içim 
I verdik; kabul etmediniz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Değerli ar-
I kad aşlarım, haklı eleştirileri biz can-ı yüreklilikle kar-
I şıîanz, bütün haklı eleştirilere açığız; ancak «Ben, 
I madenlerin devletleştirilmesine karşıyım» diye açıkça 
I ortaya çıkamayarak, açık yüreklilikle «Ben, bu ülke

de madenlerin devletleştirilmesinden yana değilim» 
I diyemeyerek, «Efemdim bu kanun aceleye getirildi, 
I acaba bir ay daha duramaz mıydı? Efendim, işte bu 
I kanunun falanca maddesi Anayasa Mahkemesinden 
j döner» dediniz. 
I Eğer, Anayasa Mahkemesinden dönecek maddesi 
I varsa, Türk hukuk sistemi içerisinde Anayasa Mah

kemesine başvurursunuz ve ondan sonra, eğer onun 
j Anayasaya aykırı bir tarafı var ise, o, Anayasa Mah-
I kemesinden geriye döner. 
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Değerli arkadaşlarım, 1954 yılından beni yürür
lükte bulunan 6309 sayılı Maden Yasası, madenlerin, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ilkesini 
getirmiştir. 

1961 Anayasasının 130 ncu maddesi, bu ilkeyi, 
tabii servetler ve kaynaklar için genelleştirmiş; bun
ların aranması, işletilmesi hakkının Devlete ait oldu
ğunu belirtmiş; arama ve işletmenin, Devletin özel 
teşebbüs ile birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılmasını kanunun açık 
iznine bağlamıştır. 

Madenler, bir yandan ekonomik, hatta stratejik 
açıdan büyük önem taşımaları, öbür yandan tüke
nince yerlerine yenilerinin konulamayacak olmaları 
nedeniyle, çoğu hukuk sistemlerinde mülkiyet hakkı 
konusu sayılmamışlardır. Hiç kimse, 300 liralık, 500 
liralık bir ruhsat parası ödeyerek aldığı ruhsatna
meyle, «Toprağın altındaki maden, benim mülkiye-
timdedir» diyemez. 

1961 Anayasası da bu inceyi kabul etmekle, dün
ya hukuk sistemlerinin genel doğrultusunda yer al
mış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 130 ncu maddesine göre, servetler 
ve kaynakları, bu arada madenlerle ilgili olarak özel 
kişilere tanınabilecek yetkiler, sadece bunların ara
nıp işletilmesi, çıkartılıp yararlanması ilişkisinden iba
rettir. Görüşülmekte olan yasada, bu iznim geri alın
masını amaçlamaktadır. Bir izin verilmiş, yine bir 
yasa ile bu izin geriye almıyor. Bunun hukuk üstün
lüğüne aykırı tarafı nerede? Bunun mülkiyet gaspı ne
rede? Hele hele, toprağın 500 metre altında yatan 
madenin mülkiyeti benim diye ortaya çıkan hak sa
hibi nerede? 

Değerli arkadaşlarım, bu izinler birer idari izin
din). İdari izinlerin, gerektiğinde, usulüne uygun ola
rak geri alınabilmesi, idarenin yetkileri içerisinde
dir. Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye da
yanılarak, Verildiği için, bunların geriye alınabilmesi 
usulü de yasa konusu olarak düşünülmüş ve yasa ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Anayasamızda söz konusu izinlerin geri alınmasına 
engel hiçbir hüküm yoktur, demin anlattığım Anayasa 
Mahkemesi kararıyla. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısına çeşitli gö
rüşlerin ışığı altında eleştirmeler yapılmaktadır denil
mektedir ki, «Mülkiyet hakkı zedelenmiştir.» Neyi zede
lemişiz biz? Almışsın bir kâğıt, madeni işletmeye baş
lamışsın. Ne yapmışsın üzerine: Bina yapmışsın, galeri 
yapmışsın, taşınmaz mallar yapmışsın. Bir komisyon 
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kuruyoruz, diyoruz ki, günün rayiç bedelleri ile ve 
de peşin ödemek suretiyle - öyle on senede falan da 
değil, peşin ödemek suretiyle - üzerindeki bütün ta
şınmaz malların bedelini veriyoruz; ama o toprağın 
üzerindeki senin emek harcayarak yaptığın bina, 
yaptığın galeri, elbette ki, senin mülkiyetindir; onun 
halikını veriyoruz ama; seni, «Toprağın altındaki ma
den de benim mülkiyetimdedir» dediğin an, işte bi
zim görüşümüzle sizlerin görüşü arasındaki fark bu
rada ortaya çıkmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, bir maden yeraltından yer 
üstüne çıkartılmadığı sürece, o maden, o kişinin mül
kiyetinde 'değildir. 

ALÎ ÎRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — O söy
lediğimin hiç alakası yok. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Efendim, 
çok basit, Sayın Kırathoğlu biliyor. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyiniz efendim, de
vam ediniz; sayın grupları konuştu. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Arkadalar, 
sonra yine bütün dünyada bir genel hukuk sistemi 
vardır. Madenler tükenince yerlerime yenisi konu
lamayacak ulusal değerlerdir. Çoğu hukuk sistem
lerinde mülkiyet konusu yapılmamıştır madenler. 

Değerli arkadaşlarımı, bu yasaya bir de şu yön
den eleştiriler yapılıyor, deniliyor kî: «Devlet, bu
güne kadar, işlettiği işletmelerde ziyan etmiştir.» Şu 
halde, eğer bu madenler de devletiteştirlifese, bura
larda da ziyan edecektir..» 

Değerli arkadaşlarım, bunu ben söylesem belki 
haklı olabilirim. Çünkü 27 senede topu topu 2 - 3 
sene hükümeti ancak yönettik; ama 27 seneden beri 
bu Devleti yönetenlerin temsilcilerinin, devletçiliği 
kötü göstermeye hakkı yoktur. Devleti onlar yönet
mişlerdir, siz yönettiniz bu Devleti. Eğer devletçi
lik kötüyse, bizim eserimiz değildir. Eğer bugün dev
let işletmeleri ziyan ediyorsa, bu bizini eserimiz 
değildir. Olsa olsa, geçmiş siyasal iktidarların 
utancı olur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak 
istiyorum: Burada hiçbir arkadaşımın ülke çıkarla
rı doğrultusu mevzuubahis olduğu zaman, geniş halk 
yığınlarının, ekonomimizin temel girdilerinin men
faatleri bahis mevzuu olduğu zaman ayrı düşeceği
mize inanmıyorum. Her konuda eğer belirli görüş
leri ortaya koyarak, fakat bir tek kaydışartla, seçim 
meydanlarında ne söylüyorsak, burada da aynısını 
söylemek suretiyle bu konularda birleşebileceğimizi 
ve anlaşabileceğimize inanıyorum. 
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Bu inançla Yüce Meclîse saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Sayın Damirtolıa, Cumhuriyet Haîk Partisi Gru-

pu Sözcüsünün Mlliyetçi Hareket Partisi Sayın Gru-
puna sataşmada bulunduğunu ifade ediyorsunuz. 
Hangi konuda, öğrenebilir miyim efendim? 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Bir konuya 
kısaca cevap vereceğim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Sözcüsü, konuşması sırasında etek ve 
yer meselesine... 

BAŞKAN — Efendim? 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Etek ve yer mese
lesini izah edeceğim. 

BAŞKAN — Etek ve yer mi efendim? 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Etek ve yer. 
BAŞKAN — Tamam, simdi anladım efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Madenlerin dev-

letkştirilmesi, bankaların devletleştirilmesi mevzuun
da meydanlarda nutuk çektiler dediler. Bunu sataşma 
kabul ediyorum ve söz istiyorum. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, ben bunu hakaret manasında söylemedim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim; ben değer
lendireceğim bunu. 

Sayın Kocal, takdir edersiniz ki, siyasi partiler 
birbirleri hakkında konuşurken, her zaman bu kadar 
nazik olsalar, gerçekten hepimiz memnun oluruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsünün ko
nuşmasını dinledik. Söylediği şu: «Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, meydanlarda, madenlerin devletleş-
tirileoeğhti, sigortaların ve bankaların devletleştiri
leceğini ifade ettiniz» diyor. Bunun neresi sataşma?. 
Etek ve meydan meselesi de bir deyim; bunda bir sa
taşma görmüyorum. 

Direniyorsanız oylarım. Samimiyetle ifade edi
yorum M, sataşma yok. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Müsaade eder mi-
sünlîz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Ben beyan ettim, diremyorsanız 
oylarım Sayın Kocal. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Direniyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisine Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu Sözcüsü tarafından sataş
ma olduğu ifade edilmektedir. Sataşma olduğunu 
{kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Bu konuda söz sırası, Milli Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Şener Battal'da. 

Söz süreniz 20 dakikadır, buyurun Sayın Bat
tal. (MSP sıralarından alkışlar) 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Ko*-
ya) — Sayın Başkan, değerli ıniîîetveikiilîeri; devlet
çe işletilecek madenler hakkındaki kanun tasarısı üze
rinde Milli Selâmet Partisi Grupu adına görüşleri
mizi arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Milli Selamet Partisi prog
ramına göre, madenler, daha doğrusu madenlerîn 
mülkiyeti kanunudur. Fert mülkiyetinde maden; 
Mili Selâmet Partsisi programına göre, mUM görüş 
programına göre, düşünülemez. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Amma... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Anıma, maden

lerin işletilmesi mevzuunda kamu akıl ve iradesiyle, 
ekonominin rantabilite esaslarına göre karar vermek 
durumundadır. Şimdi, Türkiye'de acaba, küçücük, 
ranıtabl olmayan bir madeni de Devlet işletsin gibi 
bir görüşe, bana, «amma» diyen yerinden müdahale 
eden arkadaşım taraftarsa, bu hususu elbette akılla, 
izanla, idrakle tartışırız. 

Esasında, değerli arkadaşlarım, kürsüde ileri sü
rülen düşünceller arasında bir ortalama nokta var 
mı, yok mu diye ele almak lazımdır. Taa talebelik 
yıllarından beri tartışırım; Sosyalist bir arkadaşım ge
lir, onunla tartışırız; kapitalist anlayıştaki bir arka
daşla tartışırız ve... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sen 
necisin? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben mnl görüş
teyim. 

Değerli arkadaşlarım, sosyalist ve kapitalist ar
kadaş Türkiye ekonomisini incelerken bir noktada 
birleşirler: Türkiye sosyalist mi? DeğÜ Kapitalist 
anlayıştaki itiraz eder.: «Türkiye ekonomisinin % 
^4'ü, sanayinin % 64'ü işletmelerin % 64'ü devlet 
^linde. Türkiye niye sosyalist ekonomi değil? İs
veç'te bu rakam % 5, Türkiye'de % 64; ırası! olur 
Türkiye sosyalist değil mi?» diye sosyalist arkadaşı
ma cevap verirken; sosyalist olan, bilimsel sosyalist 
olan, değişik ifadeyle marksist olan itiraz eder; 
Türkiye'de sosyalizm yok, devlet kapitalizmi var» 

der. Ondan sonra da, devlet kapitalizmini alıp, 
sosyalist düşüncen' kimse yerden yere çalar. Kapi
talist de ahr, devlet kapitalizmini sosyalist düzen 
adına faturasını çıkarır, ziyanım, başarısızlığım or
taya kor. Bu tartışma sürer gider, yıllar beri de bu 
tartışma sürüyor; günümüzde de tartışma bu. 
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Şimdi, şu anda Hükümet adına Enerji Bakanı bu
rada. Bütçe Plan Komisyonunda benîm bu görüş
lerim istikametinde «rantabî olmayan kömürü alma
yız; raıntabî olmayan işletmeyi almayız, randımanlı 
olanı alırız» diye beyanları vardır, bildiğim kada
rıyla. 

O halde, aklini işletmecilik prensiplerini devlet 
ekonomisinde de hâkim kılmaya mecburuz, özel 
sektörde de hâkim kılmaya mecburuz; ama bunu 
hâkim kılarken, özel sektörün münhasıran egosu 
kâr, menfaat, sömürü ise, elbette o özel sektörle 
mutabık olmamız mümkün değildir. Özel sektör, 
kamu yararına da hizmet anlayışına elbette gelme
lidir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, meseleyi böylece 
getirdik. «Türkiye'de sosyalist ekonomi uygulaması 
yok» diyor sosyalist arkadaşlarımız, diğer görüşde-
kiiîer de... 

HASAN VAMÎK TEKlN (Giresun) — Sosyalist 
arkadaşlar!... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaade ediniz 
herhangi bir şeyi kastetmedim. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hayır 
efendim, ona göre dinleyeceğiz. 

Buradakiler mi?.. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ama, isteyen 
sahip eika'bölr bu kanaatte ise, arz ediyoruz. 

Kapitalist düşünceliler de, bu devlet işletmeîerî-
nıi devamlı tenkit ederler. O halde, geliniz, mese
leleri im doktrin gevezeliğiyle halletmeyelim. Nedir? 
Şu EiJbamkın hesaplarını çıkaralım. Etilbank, mlilli 
bir müessescnîiizrlor. Çok önemli hizmetler görmek-
ımefcfcdür, faydalıdır. 

©halde, Etibankuı işletmecilik anlayışını daha 
iyi hale getirmeye mecburuz. Bugün maden mevzuu
nu konuşurken, Etîbâmkın yıllar yılı zararlarım ve 
program hedeflerine ulaşamadığını - kelimeyi sakın
madan ifade ederiz - başarısızlıklarımı ortaya koyalım. 

Şimdi Maden Kanunu gelirken, Etibankın bu 
başarısızlıkları gibi yeni başansızbiklar yapacaksak, o 
zaman bu kanun bizim gönlümüzdekli veya bir başka
sının gönlündeki arzunun kâğıt üzerinde dökülmesSn-
den başka bir pratik netice getirmezse, o zaman iş
te bu faydalı oîmaz.i 

O halde temenna ederiz ki; devlet işletmeleri dev
let kapstalzmıMn başarısızlığı damgasıyla devamlı 
olarak yönetilmemeMdir. Devlet işletmeleri, özel sek
tör gibi başarılı çalışmanın örmeğini verebitaeldlr; bu 
bir. 

İkincisi; değerli milletvekilleri, Maden Kanunu
nu görüştüğümüz şu anda, volfram konusunda, barit 
konusunda, uranyum konusunda Sayın Bakanın uy
gulamalarıyla, Hükümetin uygulamalarıyla tam mu
tabık değiliz. Bunlar stratejik madenlerdir; ama bu 
stratejik madenlerin ihracında bize göre isabet yok
tur, bunun sanayii kurulmalıdır. 

Esasen bugün Türkiye'de bana kalırsa ne konu
şuyoruz? Gayri safi miM hâsılanın % 1,5'udur ma
den sanayiinin, maden endüstrisinin katkısı. % 1,5' 
laik cücenin bugün Türkiye'de tartışmasını yapıyoruz. 
Özel sektör mü, devlet sektörü mü; geliniz de bu 
% 1,5'luk gayri safi milli hâsılaya cüce katkıyı art
tırmanın çarelerini arayalım. 

Bar özel sektör raporu gönderildi. Bu özel sektör 
raoorunda şu rakamlara dikkati çekmek istiyorum: 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi için Devlet Planla
ma Teşkilatı tarafından yapılan çalışmalar sonunda 
madencilik sektörüne 26 milyar liralık yatırım ya
pılması öngörülmektedir. Yeni iş yatırımları 9 mil
yar lira o!arak hesaplanmıştır. Halen 17 milyar li
ralık bir kaynak açığı vardır. 

Şimdi bu 17 milyar liralık kaynak açığı olan bir 
tatbikatta bunun tedbirlerini almadan yeni uygula
malar, dediğim gibi platonik uygulama kalırsa bun
dan üzüntü duyarız. 

Şimdi sözümüzü özetMyeMm: 
1. İyi işleteceğine aklını kestiği madeni, devlet 

elbette kamu işletmesi olarak alabilir. Ama şimdiye 
kadanki mevcut tatbikatın getirdiği Maden Kanunu
nun getirdiği uygulamalar sebebiyle o maden işletme-
sindeM tesis sahiplerinin mağduriyetine meydan ver-
memelidür. Onlara yeni iş imkânı verecek imkânlar 
getirmelidir ve Anayasanın 38 nci maddesinin iptali 
hususundaki Anayasa Mahkemesi kararlarından da 
rrevdalanîiîmaî:dır. O kararlar ışığında dikkat göste
rilmelidir. 

Ayrıca madenlerin, bilhassa stratejik madenlerin; 
bor, barit, uranyum, volfram gibi madenlerin ihracı 
verine malili - sanayide değerfendirlmesi düşünülme
lidir.! 

Türküye tarihi dönemeçtedir. Bu tarihi dönemeç, 
tüketim sanayii % 45, ara mallar sanayii % 40, ağır 
sanayii yani makine yapan sanayi, fabrika yapan 
sanayii ile % 15'Mk bir tablo çizmektedir. Bu sana
yiinde, maden usamaySi, metalürji sanayii gözük
memektedir, yok imesalbss'ndediir. Onun için, em
peryalist sömürücülere TürMye'yi peşkeş çekmemek 
için, milli ekonomiye sahip çıkmak için aklımızı ba-
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şmuza almaya mecburuz. Fanatik, doktriner, ben 
doktrinimi kâğıt üzerinde tatmin ettim hevesiyle değil, 
rakamların ciddiyetiyle, rakamların disapEniyîe, Tür
kiye gerçeklerimle ve bu gerçekler içinde, şimdiye ka-
darki maden arama sanayii yabancılar eliyle yapıldığı 
için, Türkiye'nin bugünkü geri kalmişhk noktasında 
olduğunu da kikkate alan bir anlayış içinde bu mesele
lere eğilmek lazımdır. 

MiBi Selâmet Partisi gruplarının görüşünü bu dü
şüncelerle özetlemiş oluyorum. Saygılar sunarım, te
şekkür ederim. (MSP sıralarından atkılar.) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde grupların 

görüşmeleri bitmiş durumdadır. Kişisel olarak söz sı
rası Sayın Nizamettın Çoban'da, 'buyurunuz efendim. 

Görüşme süreniz 10 dakika Sayın Çoban. 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Değerli 
Başkan, sayın arkadaşlarını; 

Görüşülmekte olan maden tasarısı, diğer grup 
sözcüsü arkadaşlarımın belirttiğinin aksine geç değil, 
kaybedilecek her dakikanın vatan hainliğinin ta ken
disi olduğunu ortaya koyar. Bugün Türkiye'de beş 
senedir Yatağan, Soma.. (AP sıralarından sıra kapak
larım vurmalar.) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, va
tan hainliği ne demekmiş? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Düzeltirim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ifade edilen görüşler, karşı 
çıkılması halinde ihaneti vataniye olarak telakki edi
lebilir, diyor. Ben de izliyorum Sayın Ersoy. (Gürül
tüler) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Lütfen zabıtları ge
tirtin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Getirtirim, ben bu şekilde işittim Sa
yın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Kimseye vatan 
haM diyemez burada sayın Başkan, lütfen düzeltsin. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Getirtirim. Düzeltilmesi lazımsa dü-
zelttiririm Sayın Ersoy. Getirttiririm efendim, ben bu 
şekilde anladım. 

Buyurun efendim, siz devam edin. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — ... Çan, 
Yatağan, Orhaneli, Soma, Kangal gibi termik sant-
raBarın 5 yıldır kurulamadığım ve her gün 3 - 4 saat 
bütün sanayim durduğu Türkiye'de, Maden Kanunu 
aceleye getirilmiştir, madenlerin devletleştirilmesinde 
acede ediliyor demek milliyetçilikle bağdaşamaz. 
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[ Değerli arkadaşlarım, Maden Kanununun özünde 
I şu yatmaktadır : Eğer bu kanun devletleştirme kanu-
I nu olarak düşünülse iidli tek kelime kuHamhrdı: «Ma

denleri devleÜeştirdim.» Burada daha olumlu, daha 
I tutarlı bir yol çizilmiş, daha yumuşak davranümış, 
I Devletin ihtiyaç duyduğu an hangi madenin devfct-
I leştirileceğini Bakanlar Kuruluna yetki vermek sure-
I tiyle daha iktisadi, daha verimli bir yol takip edifaniş-
I tir. Eğer bugün kömür stratejik ve önemli bir ma-
I den ise, biz sadece kömür için, sadece boraks için, 
[ sadece denilir İçin kanun çıkarırsak, yarınki ilmin, 
I tekniğin, cıvayı, barati, volframı birinci plana ge-
I tirmeyeceği kimsenin garantisi altında değildir. O ba-
I kundadır ki, bu kanun genel kapsamlı ve Devletin 
I ihtiyaç duyduğu an madenleri geri alması düşünül-
I muştur. 

t Diğer taraftan bugün bilhassa kömür, sahaların" 
I da giderseniz, etüt ederseniz, çalışırsanız görürsünüz. 
I Soma'daki yüzbinlerce ton, özel sektörün yüzbin-
I lerce ton kömürü yangına terk edilmiş, ihtiyacım, 
I kârlılığını düşünerek, neresi kolaysa oradan almak 
I suretiyle, madencilikte kapkaç dediğimiz usule iş-
I îetlfrriiştir. Evet, özel sektör bugün kârlı çakşır; 
I ama aslında, gelecek nesin bize küfür edeceği şekil-
I de kârlı çalışır, bizi lanetleyeceği şekilde kârh ça-
I Iışır. Eğer ben şahsımı düşünseydim, bu kanunu 
I hazırlayanlardan birisi olarak, çalışmasında bulunan 
I birisi olarak, maden sahibi olarak, rezervlere para 
I verilmesini savunurdum. Hayır, yer üstüne çıkarıl-
I mayan maden, ekonomik değere sahip değildik-, dev-
I fotindik, devlet .ona para biçemez, para veremez. 
I Anayasanın gerekli maddesi ve Maden Kanununun 
I 4 ncü maddesi sarihtir. 

I Değerli arkadaşlarım, zaman kaybetmeyeceğiz. 
I Bu kanun çıkacak, durmakta olan fabrikalar, dur-
I makta olan sanayii, kesilmekte olan cereyanlar, bir 
I an önce kurulacak termik santrallerle çalışmaya baş-
I kıyacaktır. Eğer biraz düşünüyorsak, birazcık vic-
I dan sahibiysek, bunda tereddüt etmeyeceğiz. Ak-
I sak yönleri olabilir, burada düzeltmeye hazır olun, 
I düzeltilir, eksik tarafı olabilir; ama burada düzel-
I tilir, Meclisin iradesiyle düzeftiIebiKr. 

t Değerli arkadaşlarım, daha fazla zaman alma-
I mak için, konuşmamı bitiriyorum. Eğer ilk başta, 
I belki yanhş anlaşılmış oFabiir; şunu kastetmek iste-
I miîştim, tavzih ederim: Bu kanun, Türkiye'nin can-
I daman olan bir kanundur. Bunu geciktirme çaba-
I lan, buna karşı çıkmak değil, >bu kanunun getire-
I ceği, devletin, milletin, halkın haklarına karşı çık-
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inak, vaitan hainliğidir demek istememiştim. Va
tanı sevmemek demek istemiştim; bu bakımdan tav
zih edenim. Arkadaşlaran katiyen alınmasınlar. Bu 
memleket hepimizin, bu yeraltı servetleri benim, Ah
met'in, Mehmet'in değil, toplumun olacaktır, hal
kın olacaktır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Çoban. 
Sayın Ersoy, şiddetle. ve hiddetle Başkanlığa ifa

de ettiğiniz konuyu... 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Ve haklı olarak 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanî «Haklı mısınız, hak
sız mısınız» ifadesini ben zaten kendim için veya 
zatıâlimiiz için kullanmadım. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, zaten 
özür diledi ve lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Cümleyi getirttim, ifade ettiği şe
kildedir; kendisi de tavzih etti. Demek ki, birden
bire bu kadar heyecanlanmaya gerek yokmuş. 

Teşekkür ederim. 
Kaldı ki, içtüzüğümüzde «Sözünü geri aldırma» 

müessesesi yok Sayın Ersoy. içtüzüğü gayet iyi bili
yorsunuz. Hani Mz Başkanlar olarak bunu yapıyo
ruz ama; aslında içtüzüğümüzde böyle bir müessese 
yoktur. 

MEHMET ÖZUTKU (Myonkarahisar) — Yani 
hakaret de etseler, küfür de etseler sesimiz çıkma
yacak mı Sayım Başkan? 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ge
rekli ekseriyet kalmamıştır. (AP sıralarından 10 mil-
leîvekiM ayağa kalktı) 

EKREM CEYHUN (istanbul) — Sayın Başkan, 
kişisel olarak konuşmak istemiştim. 

BAŞKAN — Tabii efendim, hakkınız ama, içtü
züğümüz sadece 2 kişiye olanak veriyor Sayın Cey
hun. 

Evet, yoklama isteyen değerli arkadaşlarımın isim
lerini saptayacağım : 

Sayın Şerefoğlu, Sayın Özutku, Sayın Ceyhun, 
Sayın îmer, Sayın Köklü, Sayın Külahlı, Sayın Kılıç, 
Sayın Dağdaş, Sayın Cevher, Sayın Erkovan. 
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BAŞKAN — Efendim, söz sırası kişisel olarak 
Sayın Sabri Öztürk'te 

Buyurun Sayın Özturık. 
ISABRt ÖZTÜRK (Kütahya) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Benden önceki hatipler, gündemimizde görüşü!- ' 

mekte olan, Bazı Madenleri DevMeştirme Yasa Ta* 
sarısıyla ilgili görüşlerini sundular. 

Aslında Sayın Akdoğan'ın teknik olarak ortaya 
koyduğu bilgiler sonunda benlim burada fazla bir 
şey söylemem olanaksız ve gereksiz oluyor. Fazla za
man harcamamak için ben sadece kısa olarak bir iki 
noktaya değinmek istiyorum. 

Burada, madenlerin devletleştirilmesine karşı çı
kan kimdir, ondan yana olan kimdir, biraz son
ra yapılacak oylamalarda kesin olarak belli olacak
tır. Meydanlarda çıkıp nutuk atmak yetmez. Asıl, bu
rada sonucu etkileyecek oylamada oyun rengi önem
lidir. 

Bir de şu ortaya çıkıyor: Madenlerin devletleşti-
riîmesi, halktan yana bir harekettir. Halktan yana 
kimdir, patrondan, sömürücüden yana öîan kiim-
dir, bu gerçek de ortaya çıkmaktadır. 

Ben Hükümeti ve bu uğurda çalışan bütün lilgili 
arkadaşları kutlarım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle tümü üzerindeki 

görüşmeleri! tamamlamış bulunuyoruz. Maddelerine 
geçilmesi hususunu oylayacağım. (AP sıralarından 
«çoğunluk yok» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, yasanın tümü üzerinde yap
tığımız görüşmelerden sonra maddelere geçilmesi hu
susunu oylarken, değerli 10 arkadaşım salonda ge
rekli çoğunluğun bulunmadığını ifade etmiştir. Bu se
beple ad okuyarak yoklama yapacağım. 

Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyelerin 
:<Burada» demek suretiyle yoklamaya katılmalarım 
rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 

yoklama sonunda salonda gerekli çoğunluğun bulun
duğunu saptadık. Bulunduğumuz yerden görüşmelere 
devam ediyoruz. 

III. — YOKLAMA 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeleri bitir-
jmiştik, maddelere geçilmesini oylayacağımız sırada 
değerli sayın 10 arkadaşımız yoklama istemişti. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Birinci Bölüm 
Devletçe İşletilecek Madenilerin 

Belirtilmesi ve ÖntedbMer 

!1« Bakanlar Kurulu Kararı : 
Madde 1. — Belirli bölgelerde belirli cins maden

lerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu maden
lerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hu
kuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve 
işletme haklarının geri alınmasına karar vermeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçele: 
veya iller itibariyle hangi bölgelerde ve hangi önce 
lik sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve 
işletme hakları geri alınacak madenlerin sermayesini 
tamamı Devlete ait ve çalışma konulan uygun olan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle ara
nacağı ve İşletileceği belirtilir. 2804 sayılı Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü Kanunu hükümleri saklıdır. 

,- Bakanlar Kurulu karan Resmi Gazetede yayımla
nır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, maddeyi bil
gilerinize sunduk. 

Şu ana kadar gruplardan söz isteyen yok. Kişisel 
olarak Sayın Nizamettin Çoban... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. Benim adımı not alır mısınız? 

BAŞKAN — Alının beyefendi, alırım; hiç istical 
göstermeye gerek yok, alının. 

Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban, Sayın İb
rahim Akdoğan, Sayın Sabri Öztürk, Say m Semim Er-
yildız, Sayın Selâmi Gürgüç, Sayın Zeki Eroğlu ve 
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete söz istediler. 

Şu anda zatıâliniz Adalet Partisi Grupu adına mı 
söz istiyorsunuz efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu Adalet Partisi Gru
pu adına, buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müsaade ederseniz 1 nci maddeyi sizlere okuya
yım ve neler düşündüğümüzü arz etmeye çalışalım. 

«Madde 1. — Belirli bölgelerde belirli cins ma
denlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu ma
denlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri 
ve işletme haklannın geri alınmasına karar vermeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu kara
rında bunun köyler, ilçeler ve iller itibariyle hangi 
bölgelerde ve hangi öncelik sırasıyla uygulanacağı, 
arama ruhsatnameleri ve işletme haklan geri alına
cak madenlerin sermayesinin tamamı Devlete ait ça-
şma konulan uygun olan İktisadi Devlet Teşekkül-

erinden hangisi eliyle aranacağı ve işletileceği belir-
ûîir.» 

Değerli arkadaşlarım, belirli cins madenlerin ve 
iangi mıntıkalarda Devlet tarafından işletileceğinin 
espiti : Bu nokta fevkalâde siyasi bir kapsam taşı
maktadır. Şöyle kıi : Eğer Hükümet isterse bu kanu
nin bu maddesini, siyasi bir nitelikte kullanabilir ve 
tynı zamanda vatandaşlar üzerine veyahut da o böl-
je halkına her hangi bir surette tesir icra edebilir. 

Şimdi bütün mesele, bizim üzerinde durduğumuz 
nokta, hangi cins madenlerin isminin tasrih edilmesi 
lazımgelir. Eğer hakikaten Devletin orada madenle
rin vatandaş eliyle çalıştırılmasında zarar görülüyor
sa, bunu kontrol altına almış, tetkik ettirmiş ve neti
cede bu durum tespit edilmişse başka mesele. Ama, 
o vatandaş orada, kanunun verdiği hukuk prensiple
ri içerisinde ve rantabilite esası içerisinde çahştınyor-
sa, bunun değerlendirilmesine fırsat vermek, zaten 
Anayasamızın karma ekonomi prensibine fevkalade 
uygun düşen bir noktadır. 

Madenlerin isminin tasrih edilmesi lazım gelir; 
cinslerinin tayininin Bakanlar Kurulunun kararına 
bağlanması mahzurludur. Zira Fransa'da dahi devlet, 
madenleri kanunlaştınrken, «Turba» dediğimiz yer
üstü kömürlerinin özel şahıslar tarafından işletilebile
ceğini, diğer cins kömürlerin devlet tarafından işleti
lebileceğini tasrih ederek esasa bağlamış. Öyle ise, 
önümüzde başka bir devletin tatbik etme durumunda 
bulunduğu hüküm varken, birtakım meseleleri yeni
den keşfetme arzusunda ve sevdasında olmanın bir 
fayda temin edeceği kanaatinde değiliz. 

ERTOZ VAHİT SÖİÇMEZ (Trabzon) — Uygu. 
lamadaki başarısızlıkla ilgili. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Uygulama
daki başarısızlığın tespiti ise; yine devletin kontrolü 
- Maden Dairesi Genel MüdürSüğü var - Maden Dai
resi Genel Müdürlüğünün emrine gerekli teknik ele
man tahsis etmek suretiyle bu durumun tespiti sağ
lanabilir. 

Mesele; bunun, bu ciddiyetin farkına varabilmek
tir. Mesela kömürü ele alalım; arkadaşlarımızın id
dia ettiği mevzu, elektrik istihsalinde öncelikli bir 
madde olması; konuyla ilgilenen arkadaşlarımız gayet 
iyi bilir ki, kömürün termik santrallerde kullanılabil-
ttte durumu itibariyle muayyen bir rezervi taşıması 
icap eder. Ayrıca, mesela 3 milyon tonluk, 5 milyon 
tonluk, 6 milyon tonluk rezervi haiz bir kömür, orada 
bir termik santralin kurulmasını icap ettirecek nitelik
te olmayabilir; 8 - 10 milyon ton rezervi olur da, ka
lorisi fevkalade düşük olur, yine aynı mahzurlar or
tadadır. Bunun, orada özel teşebbüs olarak kontrol 
altında çalıştırılmak suretiyle değerlendirilmesi icap 
ederken, çalıştırılamaz, atıl bir kapasite haline dön
dürülmesi devletin zararınadır diye düşünmekteyiz. 
Değ3 ise, hiçbir zaman burada başka bir manayı ta-
zammun edecek şekilde düşünmemiz elbetteki müm
kün değildir, öyleyse değerli arkadaşlarım, bu mese
leyi nihayet isim tasrîh etmek suretiyle değerlendir
mek lazım gelir. Bir de ayrıca stratejik mineral tabi
rini kullanmak suretiyle Sayın Bakanlığa fevkalade 
yanlış malumatlar verilmek suretiyle, hatta Türk ka
muoyunun dahi yanlış malumatlarla oyalandığı orta
dadır. Bunun en açık ve seçik misali bor mineralle
ridir. 

'Değerli arkadaşlarım, senelerden beri Türkiye'de 
bor tuzlarının stratejik mineral olarak sanki Türki
ye'yi kurtaracak bir meta imiş gibi değerlendirilmesi, 
müdafaası yapıldı. Aslında 1970 - 1972 yıllarındaki 
hesaba göre bütün dünyadaki bor minerallerinin dün
ya piyasası itibariyle satışı 70 milyon dolardır. Kal
dı ki bütün dünyada bor minerallerini yalnız Tür
kiye üretmemektedir. Türkiye bunun % 25'itû sat
maktadır. Biz bunun tümünü satsak ne lazım gelir? 

IBor minerali stratejik mineral olmaktan çıkmıştır. 
1959 - 1960 yılları arasında, katı yakıt olarak, hidro
jen peroksit! elde etmek suretiyle füze şeklinde kul
lanılması denenmiş Birleşik Amerika'da ve bunun 
çok yüksek rakamlara baliğ olması neticesi itibariyle 
terk edilmiş. Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bugün 
Rusya'ya bor tuzlan satmaktadır. Bunun stratejik mi* 
meralle ilgisi nedir? O bakımdan değerli arkadaşlarım, 
teknik adamlarımızın çok hassas olması ve bu mev

zuda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da 
hassas olması ve yanlış rakamlar ve yanlış malumatlar 
vermek suretiyle meseleyi çığırından çıkarmanın lü
zumu olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki, yerin altın
da, Sakarya'nın altında 200 metre, 300 metre altında 
özel teşebbüs olarak birtakım değerlendirmeler sağ
lanırken, bugün Etibank'ın elinde, Kırka sahasında 
1970 yılı itibariyle dünyanın 500 yıllık ihtiyacını de
ğerlendirecek satıhta yükleyicilerle, buldozerlerle sağ
lanabilecek bor tuzları var. Değerli arkadaşlarım, bu
nu söylerken şunu kastediorum : «Stratejik mineral» 
tabiriyle ve aynı zamanda «birtakım madenler» tabi
riyle Sayın Bakanlığa yanlış birtakım ideolojik mana
yı taşıyan, halkın gözünde bazı noktaları başka türKi 
göstermek suretiyle birtakım kimseleri itham etme
ye kalkışmak ve bu yolda bir neticeye varmayı ara
mak yanlıştır diyoruz. 

O bakımdan 1 nci maddenin tasrihinde şunun na
zarı itibare alınmasını rica ediyoruz : Burada hangi 
cins madenlerin, hangi cins rezerv ve kapasitede, ka-
Istede devletin eline geçeceği belirtilmelidir ve aynı 
zamanda mıntıka itibariyle, maden cinsi itibariyle ga-
vet kapalı bir şekilde bırakmaktan ziyade; diğer ma
denler imüze de mesela demirin bir milyon tonun üze
rinde denebilir, iki milyon tonun üzerinde denebilir. 
Krom için aynı vaziyette ve diğer mineraller için de 
aynı vaziyette. 

Buradaki maksat aynı zamanda devletin rantabili-
te prensibine de aykırı düşmektedir. Şöyle ki : Va
tandaş elinde bulunan maden cevherlerini çalıştıra
maz duruma gelecektir. Çünkü devletin ne zaman, ne
rede ve hangi cins madeni devletleştireceğini bileme
mektedir. Bu vaziyet hasıl olunca, elindeki bulunan 
cevheri şöyle veyahut da böyle değerlendirememe yo
kuna gidecek ve böylece bundan millet zarar görecek
tir. 

İsim tasrîhinin maden cevheri istetmesinde hem 
memlekete faydasını, hem de hukuk prensibine uy
gunluğunu düşünmekteyiz. Bu hususta değerli arka
daşlarımızın tasvibine sunulmak maksadıyla bazı de-
«î'şiklik önergeleri takdim etmiş bulunuyoruz. Bunlar 
°ğer sizlerin takdirine mazhar olursa, hakikaten iyi 
bir yol tutulmak ve değerlendirme prensibinin manası
na saygınlık düşürecek şekilde iyi bir yol tutmak bize 
müyesser olur. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanız var. 
ESAT KIRATUIOĞUU (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, burada politik baskının da hükümet tara
fından icra edilebileceğini ifade ettim konuşmamın ba-
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şında. Elbetteki gayet kapaîı geçmek suretiyle, bu du
rumlar gözden ırak tutulmak suretiyle değerlendiri
lirse, hükümet hakikaten hukuki durumları bir tarafa 
bırakmak suretiyle, politik birtakım düşüncelerin mak
sadına hizmet edebilir duruma gelebilir. «Eder» de
miyorum, edebilir. Yani, etmeyeceğini ispat etmek 
mümkün değil. Hukukun açıklığı ve üstünlüğü pren
sibine saygınlık derecesinin elbetteki takdiri hükümet
te bulunan insanlara ait. Bunun ne zaman ve nerede 
olabileceğini bilmek mümkün değildir. O bakımdan, 
bu şekilde gayet üstü kapalı geçme, isim zikretmeme, 
kapasite zikretmeme, oradaki çalışan maden sahibine 
ve çalıştırılan sahadaki halka ve aynı zamanda orada 
çalışan işçilere bir baskı unsuru olabilir. Çünkü, Ma
den Kanunundaki tazminat ödeme balbsinde, haliha
zırda devMleştîrifmeden evvel elinde işçi çalıştıran iş
yerlerindeki işçilerin yeniden işe alınmaları ve sigorta 
durumları garanti altına alınmamıştır. Bu kanunda 
bu eJks'kîlk vardır. Dolayısıyla bu 1 nci madde aynı 
zamanda isim tashih etmemek suretiyle, işçi hakkının 
da zararlı hale getirilmesine fırsat verecektir. Çünkü, 
işçü hakkı 'burada korunur duruma gelmemiştir, dev
redilecek sahalarda. 

'BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, süreyi bir dakika 
aştınız, herhalde bütün maddelerde sözcü sizsiniz. 

"(ESAT KîRATLIOĞLU (Devamla) — Sözümü 
bağlıyorum efendim. 

Böylece 1 nci maddede bu hususların nazarı itiba
ra alınarak değerlendirilmesinin sağlanmasını ve bir 
yanlış tatbikatın önlenmesini sayın arkadaşlarımdan 
rica ediyorum. 

Savgılanmı sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırathoğhı. 
Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban. Yok. 
Sayın İbrahim Akdoğan. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, söz hakkımı Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'ye ve
riyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz Mete. 

MÖSUİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Kıratlı, tümü hakkın
da konuşurken bir cümle kullandı : «Benzini tenekede 
görenler...» ve uzattı, «bu tasarıyı hazırlayamaz, bu 
kanunu çıkaramazlar.» Toplumun hiçbir bölümünde 
bu mantıkla hiçbir şey halledilemez. Evvela bunu bı
rakalım. Bu kanunu bu Meclis çıkarır. Ya kanunlar na
sıl hazırlanır, bunu bilmiyor, veyahut da bu Meclisten 
kanun nasıl geçer, bunu bilmiyor. Bu sözü söylemekte

ki maksadını anlayamadım, «Benzim tenekede gören
ler bu tasarıyı hazırlayamazlar, bu kanunu çıkaramaz
lar.» Yani, bu Meclis bu kanunu çıkaramaz mı? Ev
vela bu, değişik, çarpık bir mantık geldi bana, bile
medim, anlayamadım. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sayın Me^ 
te, demagojidir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) — 
Evet, olabilir. O da hakkıdır, bîr şey söyleyemem. 

Muhterem arkadaşlarım; ben, Sayın Kıratlı gibi 
konuyu teknik tartışmaya götürmeyeceğim, buna hiç
birimizin hakkı yok. Bunun yeri burası değil... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — O da laf mı? 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) — 

Bu da laf değil. Biraz daha saygılı konuşun... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Yapamazsın ki. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) -^ 
Biraz daha saygılı konuşun. Oturduğunuz yerden, 
^Yapamazsın ki» ne demek? Yaparım. (AP sıraların
dan, «Yapamazsın» sesleri) Burada yapılmaz efendim, 
siz de öğrenirsiniz. 

Arkadaşlarım, şimdi çekmek istediği alan belli. 
"La Paîis» gerçeği deriz, bilirsiniz. Gerçekleri sıra
lamak, söylemek bir şeyi ifade etmez, esas niyete bak
mak lazım. Bu kanun evvela, bu milletin can damar
larının gelişigüzel sömürülmesine engel olacaktır, bîr. 

İkincisi; uygulamada, bu hususta konuşan birçok 
arkadaşlarımın, bilhassa biraz evvel konuşan arkada
şımın bilmediği bir husus vardır; der ki: «Verimli iş~ 
Yetmeler». 

Muhterem arkadaşlarım, 12,5 sene Türkiye'min en 
kıymetli madenlerinin çıkarıldığı bölgelerde memuri
yet yaptım. Hiçbir yerde özel şahısîar gereğince ve
himli işletme yapmazlar. Türkiye'nin en kıymetli ma
deni olan kromu toprağın yüzündeki belirli yerlerde 
hatta bazen kepçelerle - İslahiye'de olduğu gibi - ta
mamen toprak üstündeki madeni toplayarak esas işa
ret noktalarını kaybederler. 10 - 15 metrelik bir ga
leri açarlar, ileride biraz darahrsa bırakıverirler ve 
bir daha,o bölgede yüz binlerce ton maden olsa bile 
kolay kolay bulunamaz, aranmaz. Türkiye'de özel iş
letmelerin çoğunluğu bu tarzda çalışır ve madenleri 
bîr daha 50 - 100 sene geçmeden bulunamaz hale 
getirirler. Bunu bilirsek, özel işletmeleri savunurken 
bu tarzda konuşmayız. Herhalde bilmeden konuştu
lar arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben şu ana kadar Tür-
Vye'deki uygulamada birçoklarının kapkaççılık yapıp 
toprak üstündeki madeni kaçırıp, esasa inmediklerini 
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tespit ettiğimi sizlere arz etmek için ve arzu eden kim
senin, bu konuya biraz merak salan kimsenin de bu
nu kolayca görebileceğini sizlere arz etmek için söz 
aldım. 

IBAŞKÂN — Bir dakikanız var efendim. 
ÖVIUSLtHÎTTİN YILMAZ METE (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; işçilerin durumuna gelince, 
Sayın KıratSıoğlu'nun söylediklerine iştirak ederim; 
yalnız devlet işletmelerinde değil, bilhassa özel işlet
melerdeki işçilerin de durumu perişandır. Ben de doğ-* 
ruyu söyleyeyim, son üç -. beş sene zarfında acaba 
daha iyi bir (hale getirildi mi, İş Kanunu tam anlamıyla 
uygulanıyor mu, insanca yaşar bir hale getirildiler 
mi bunu incelemedim, bu konuda bir şey söyleyeme
yeceğim, yalnız üç beş sene evveline kadar işçilerimi
zin, kanunda yazılan hükümleri uygulamadıkları için 
hiçbir bakımdan rahat olmadıklarını, perişan durum
da olduklarını biliyorum; üç beş seneden beri tetkik 
etmedim. Devlet işletmelerinde bunun daha iyi oldu
ğunu, daha insanca <bîr yaşama düzeyine kavuştuk
larını sayın arkadaşlarım bilirler zannediyorum. 

Kanunun 1 nci maddesinin yerinde olduğunu ve 
bu kanunun Türk milletine hayırlı olması temennisini 
fceyan ederken, hepinize saygılarımı arz ediyorum 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mete. 
ISayın Sabri Öztfürk. 
SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri, gene huzurunuzu işgal ettim, özür di
lerim; ama fazla zamanınızı almayacağım. Yalnız Sa
yın (Kırathoğlrtnun değindiği konuya ufak bir iki söz
le değineceğim. 

Sayın Kıratlıoğlu peşinen 'Cumhuriyet Hükümetle
rine bir güvensizlik içinde. Yani, Hükümet art dü
şünceyle Ihareiket edecektir noktasından başlıyor; bu 
yaklaşım içinde. Bu bence hatalı olmaktadır. Biz Yü
ce Meclisten güvenoyu alan Cumhuriyet Hükümetle
rine güveniyoruz. Daha önce de bir örneğini verdik. 
Hükümetimizin bir üyesi olsa bile, hakkında verile
cek bir önergede oyumuzu ne yönde kullandığımızı 
ispat ettik. Şu anda ibiz hükümetimize yetki verme
yi uygun görüyoruz, güveniyoruz. Fakat ileride en 
ufak bir şüphe olduğu takdirde gerektiği şekilde oy 
kuşanmasını da biliyoruz, bunu kanıtlamış durumda
yız. Bu bakımdan, yasa tasarısına müspet oy verece
ğiz. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
(Değerli arkadaşlarım, bu suretle 1 nci madde üze

rindeki görüşmeler sonuçlanmıştır. Başkanlığa... 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi hatırlatmakta yarar 
var belki, zaman geçtiği için oluyor, bir konu üzerin
de sayın gruplarımızdan sonra iki tane sayın üyemi
zin ancak konuşma olanağı var; görüşmelerin yeter
sizliğine dair olan önerge verilip kabul edilmediği sü
rece. Onun için sayın iki üyemiz konuşmuştur Sayın 
Ertuğ, size maalesef söz verme olanağım yok efen
dim, diğer arkadaşlarım gibi. 

1 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. Bu maddeye ilişkin Başkanlığımıza gelen önerge
leri geliş sırasına göre okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Adana 

Ekrem Ceyhun Selâhattin Kılıç 
Ağrı Nevşehir 

Ahmet Hamdi Şam î. Ethem Boz 
Kayseri 

Kemal Doğan 

Madde 1. — Kalkınma planlatınca tespit edilen 
bölgelerde radyoaktif minerallerin işletilmesi Anaya
sanın 130 ncu maddesine uygun bir anlayışla kamu 
kuruluşlarınca işletilecektir. 

Bu işletmenin yapılabilmesine Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının teklifi, Devlet Planlama Teş
kilatının müspet görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
karar verilir. 

Görüşülmekte olan devletçe işletilecek madenler 
hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesinin değiş
tirilmesiyle ilgili gerekçe: 

«Anayasamızın 130 ncu maddesi, «Tabii servetler 
ve kaynaklan Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleş
mesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» hük
münü getirerek maden işletmeciliğinde karma ekono
mi kurullarını kabul etmiştir. 

Aynca halen yürürlükte bulunan Üçüncü Beş Yıl
lık Planda bu konuda ilke olarak 282 nci sayfadaki 
601 nci pragrafın 3 ncü maddesinde elektrik enerji
si üretimi için kullanılması zorunlu olan veya yurt 
ekonomisine uygun ve verimli biçimde işletilmeyen 
linyit yataklarıyla, stratejik madenler Anayasanın 130 
ncu maddesine uygun bir anlayışla kamu kuruluşla
rınca işletilecektir» hükmünü getirmiştir. 
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Bu durum muvacehesinde, maddeye sarahat geti
rilmesi mecburiyeti vardır. 

Değiştirme önergemiz bu sebeple verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
istanbul Adana 

Ekrem Ceyhun Selâhattin Kılıç 
Ağn Kayseri 

Ahmet Haindi Şam Kemal Doğan 
Nevşehir 

tbrahim Etem Boz 

Madde 1. — Kalkınma planlarınca tespit edilecek 
bölgelerde elektrik enerjisi üretimi için kullanılması 
zorunlu olan veya yurt ekonomisine uygun olarak iş-
letilmediği yargı organlarınca tespit edilmiş gerçek 
kişilerle, öziel hukuk tüzelkişilerine verilmiş, adına 
ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınmasına 
karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN Gerekçesi, bir evvel okuttuğumuz ge
rekçenin noktası, virgülüne kadar aynı. 

M. KUBÎLÂY İMER (Konya) — Görmedik efen
dim. 

BAŞKAN — Biz görünce, siz de görmüş saydır-
sınız efendim. (AP sıralarından gülüşmeler) 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Ademi itimat 
beyan ediyorum, aksini ispat etmek size düşer. 

BAŞKAN — Sayın İmer, herhalde sizinle bu ko
nuları biraz tartışacağız; ama bu ne olur dışarıda tar
tışalım. 

Efendim, zatıâliniz Genel Kurula dün akşam üze
ri teşrif ettiniz. Benden, başka bir arkadaşım, muha
lefete mensup bir arkadaşım bu uygulamayı dün ge
tirdi. Ben de bu uygulamaya aynen katıldım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

tstanbul Adana 
Ekrem Ceyhun Selâhattin Kılıç 

Ağn Kayseri 
Ahmet Hamdi Şam Kemal Doğan 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

Madde 1. — Yılda 1 milyon tondan daha fazla 
üretim yapan veya kalori değeri 2 bin kaloriden daha 
aşağı olan linyit yataklarının kamu eliyle işletilmesi
ne karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanabilmesi, 
işletmeciliğin, Anayasanın 39 ncu maddesine göre, ka
mu yararına olduğunu tevsik etmesine bağlıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Ankara 
Mustafa Kemal Erkovan 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğhı 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Manisa 
Faik Türün 

Ağn 
Ahmet Hamdi Şam 

Madde 1. — Maden rezervi asgari 15 milyon to
nun üstünde olan madenlerin devletçe aranması ve iş
letilmesine, bu madenlerle ilgili olarak özel hukuk tü
zelkişilerine verilmiş olan işletme maksatların ve hak
ların geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bunlar rezervleri MTA tarafından tespit edilecek 
miktar esastır, 

Gerekçe : 
Her vatandaş ancak yasaların güvencesi altında 

ekonomik faaliyet ve yatırımlara girişebilir. Halen 
Türkiye'de ufaklı büyüklü binlerce özel maden işlet
mesi faaliyet halindedir. 

Bakanlar Kurulunca hangi madenlerin devletleşti
rileceği bilinemediğinden, kuşku içinde bekleyen ma
denci vuzuha kavuşturulmalıdır. 

Küçük işletmelerin Devletçe işletilmesi hem mas
raflı, hem de sakıncalıdır. 

ıBavtir aöoı!iiCcîıaını ıslanma dıavM "çaiiş.iiîiaımiaıyıaaalk,. 
Ibu sarfeifâe kaparaaırıalk b%ülk ölçü'dle üslCIh'stail fca/palsü* 
ite'i ıiâî§lacı:Sd!ii4 

Oysa kii, bu IsüOhsale her zajmaınCcMm çolk M * 
lyacıiinsz vanidıi'. Büyıük szJkııııoaflair dlogunaıcalk opeırais-
lyiomıJan kısiiiıieın vaagaçmıelk bu neızeıivlli SşMmifileırii 
özel sektörle bıraüdmıanıın büyük yaır'artları o2!aıcaikıtH'.1 

Yülkadk İRaşkanlığa 
Göaiüşüfunıelkıte ofiSan tasarınım 1 nd nnadld'ê ınSn 

f&şağı'dıajkü şeküldie dıeğpş̂ Tİmöstina arz ve tekffif leıleıfcı 

tsîatfîlbul 
Ekrem- lOeyhun 

Kocaeli], 
İhmalimi Topuz 

•Manisa 
Falik Tüllün 

Amal.ıy!a( 
Mubaııumııt Kelleci 

biledik 
CenıaCaMin KSöOdtt 

Afyomlkıamaihl'aaır 
Mehmet Özu&u 
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Malide 1. — BeEMS böifeelealde belirli madtenîeran I 
devletçe arlanmasına ve işîellmeslne, bu mtadieınlenl© I 
l'giîi olarak daha önce gerçek 'kelerle öze! hukuk tü-
a^kÛılIenİMe vierifflntfş aııaımia ruhsatnameleri ve işfat-
tmdSeni haklarıınsin geni alınması, hak isaîiilbiniin 'işlet- I 
imcide acze düştüğü yangı organlarınca kesin karara I 
(bağîaınıdıılktan sorara kanar vermeye Balkanlar Kurulu I 
ye)&)J2Mliir̂  • 

iGemdkçe •: Anayalsa Madde 132 I 
BAŞKAN — Madde üaBeuiJntdielkli önergelerin okun

masını tamamladık. Şümdli önealgelîerli aykırılık dere-
ıcelstane göre işleme koyacağız efıend'jm/ I 

Eknam Ceyhun ve aakıadaşllarîîıın lömıengesi: I 

MHaî Mecüsliı BaçkianSığınıa; 
\ Göıüşütaelkte olan kamunun 1 ncii madldeisini'm 

ı£3ş)ağıdıaikli şekilde değiı$M3mıesln|i arız ve teklif edeıliz. I 
Madlde 1» — Kaıîkınımıa püanlarımc'a lijespöt ediSecek 

İbarelerde elelktrSk «ünerjisli üreliüiniii İçin kuUanıilımiası I 
Zorunlu o3an veya yort ekonomisine uygun olarak Iş-
latfileıniıedljği yargı organlarınca tespit eldllmiş gerçek I 
kGsi3er®e özel hukuk tüzet3M$ferö;«e verilmiş adına I 
ruhsairDamıelarin ve .işletme halklarının geri aüımımıaısıüıa I 
karaır ıveraneye Bakanlar Kurulu yeîkıilidiir. I 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon Saatin- I 
makta mitsiniz? I 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZİTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz efenldDrn. 

BAŞKAN — Komisyon bu önerig<eye ıkatı^maanıak- I 
tıadır< 

EKREM CEYHUN (İatabuil) — Söz isCyorunı 
ıSaym Başkam I 

IBAŞKAN — Buyurumuz Sayın Ceyhun. I 

EKREM CEYHUN (İstanbul) Sayın Başkan^ Yüce 
MecflMn saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygı ile seffiaırn- I 
layanak sözlerime batslıyomim. 

Verünıüş olduğumuz önerge 77 sayılı Yasadan esin- I 
lenarelk verSimlîştlk. 77 sayılı YasaLum 3 ncü nuadldesö 
Ikcmlsyonıülana havale edlilen kanun tasarılarının Ana* I 
yasaya ve kalkınma planlarınla uygunluğunun telhikökli- I 
mi emreder. Kooniilsyora, bu tahkiki yapmaış olmasınla I 
rağmen eğer yaisa Yüce MeriMene geîaıiişise, Yüce 
Meclislerin die bunu tahkik görelvltalMlîav . I 

Bugün üzeffOnlde. tartıi^hğımız yasa Üçüncü Beş I 
Yıllık Kalkınana Puanına aykırıdır. Zira, Üçüncü Beş I 
YıüSık Kalkınma Pffianı bu kooıuıdıa aymen şu hükmü 
gejüirraeödlel&i «Elektotök enierj'îai üretimi için kuta* 
nılmaisı zorunlu o t a »veya yurt ekonomiis'ine uygun | 
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'veya veırlImBi sekide işMüeaneyen linyit yatakları İle 
stralieiik madeniler (radıyoıaMff minarailer, tunguısien 
ve' ıbaıtazOarı) AnıayıasanMi 130 nou mıadıdıeislinıe uygum 
bir anlayışla kamu kuruluşlarınca iîşkıtiJeıccIktir.» 

Verunı'iş olduğumuz önerge geCırllen yatsa mıadluteı* 
isine Üçüncü Bieş Yılîık Kafflkıralmıa Plana iistikaımıeiilinf-
de ışık gelinmektedir. Üçüncü Beş Yıllık KaGlkınimıaı 
Planının yürarlükıtıe oSduğunu Yüce Meclis 1978 yı3ı 
Büiçesti ille kabul eiliml'işlfâr. Ş'ayet Dördüncü Beş Yıl* 
lılk Plan çıkmış ofsaydı .ve o plarida kanun toaırıısMir 
daki nıaşdde mieıfcnlime beunzar hükümler gelmliş oBlsıa 
Udi, o takdlkide böyle bir önetrige «verinle lüzüımununu duy
mazdık. Yüce MedlMmlk her şiayden önce meım&ekeıi 
'Ve.ml3!et hayrına olan yıasaSam Anayasaya uygun IOIOH 
rak yapma yükümllüılüğünü Mşum^ktaılır. Yüce Mec
lis her üsHeldûği yaisayı gayeıi talblildliııkii .çıDslaınîıaicıakltBr, 
Ama kenldJs'inli tsınırllayıaia birtaömm lıususüar nıev-
autfan\ 

Bu yalsa bu haliyle çîkitığı talkdliıldıe» W£ım kanaaltı-
mıza göre evvela Kalkınma Planına ay kınıdır. Bu suı-
ra'Se die Anıayiaısanuzın kalükınma p'îanı lüle- igM mıad-
Jeûeıriöe aykırı oUaıcalktır̂  

(DeaDeıbl'ffllr ik'ı, Aııııayaaa Malîılkeanıesiine gidıiınliz, ora
da ipıîaH eillMaıt'jz. Bir fauGauUca saygımîık taşıyan bfîr 
dievSeıtte her şeyi mahklelm)e(ye götürmeden öiiıce onun 
çözüm yeri varsa, otraldia çözimiek, hem vatandiaş, hean 
de dliger kişler iç!in çolk datha yararlı oûalbllir. Aynı 
ımıarstık idareidle hâlküm olduğu takdirde, herhangi b!ir 
vaitamdaşm ıhlametlnıi gönmıelk mliiımlkün oSaım'aıẑ  

Bu geüklmSş oMuğuımuz öneaigie ile biz, Türkiiyıe'ıd© 
ımadeınflerin en iyii şeklySie .ilşikilililmeıslirai öngörmeklteK 
yk.Tüılkîye\leki madenlerü işfeıtenilerlin heplSİ Türkiye 
Cumhuırliyıelîi Vallanıdıagliaradıır ve bu valliarodıaişDar dev-
lailin komtro3 ve nnunakaltasMle maiden lişletımekıte--
dlirlei'* 

1 nrai ve 3 ncü Beş Yıfflk Planto Adaîleit Pıarfliisii 
ılktldlarflaırı dlönıemTndıe yap^malmış, bu pîanraırda nıa-
ıdenciılMe ilgili ilkeöer, devletçülik. üketsli amSayışı içe-* 
nişinde değldliır* 

Binaenaleyh, bu tasıarıyı da görüşürkıeni Anaya-
issımızın öngöıidıügü karma elkonoımi düzenlini en iyii 
şelkilde çalışhnacak tarzda iMfadd'eîeıri tedlvliir etmenıliz-
ıdie şıalhisen yaırtar görimetkfteylim^ 

'Bugün, mad'enclilfğlmiİKİn içliuîide bu^uınldıuğu silkinti, 
'Devieii: Personel Yasasının kamu kesimline getirdıiği 
sakıntı, teknoOoji geıriilıiği, telknljk iaraç vie gereç noksanı-
üığı ve Tüırlkljyeldekli Siyalsî istSi3kılarsızihğın de^leıt sek-
törü üzerindeki ınenfi etki^Jî:lei:ı ileri golmektelir. 
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HunHarı düzenleyici tedbirlere, Dördüncü Beş 
Yıllık Plan »çarOsîlnlüe yer v«rilkıse memnun: oluruz. 

(BAŞKAN — Sayın Ceıylhun ısûinenlk b'Mı. 
EKREM CEYHUN '(Dev-aanla) —. Bağiiıyorum 

iSayın Bâ kıamam* 
Glörülşüıınliiz odur M, sunmuş olduğumuz bu önsar* 

g(e3er Kornıüsyon tanalraıdıan alınır ve işdeiaörtse, çıkar-
töadağuıuz yıalsa gemdk pŞanamızıa, gerek AnajyaDaıınıîiza, 
gienektse ınffieiîOmlize en .iyi şdkSi He çıkartSina Smikâ-
nına kavuşur.! 

OBiu düpnaeıîer üçeaMnlJıe Yüce MecSfösi telalar say
gı ile sdaımlııyloroı». .(AJP. ssrıafisrıaılJbn aJkışJar) 

BAŞKAN — Teşelkk'üır ödentim Saym Ceyhunı; 
ıBJulaız evvel olkuıiu/p, Kounl'ısıyıomıuın featıliıiîiaılığını 

öğrendiğimiz Sayım Geyhuın ve affCcadaş&aaımın öner-
gasfiai Yüıoe HeıyielJJm o-mayınıa sunuıyo^uımı: Kaibul eden
ler^ öıaıerge redldedlifliîii-iîflirj 

Sayım Bıathart! Dağdaiş ve aaikadlalşöaninıuı öniSTgestinii 
okulâuıyoffiumıs 

«Madde 1. — Mâden rezervi asgari 15 milyon 
fonun üstümle olan madicmüerin dievlatçe apmnıa&ı ve 
lşlIetli32jn)eiE(:ütî|2, .bu nraadıeroîerfe Igdİli oîanalk özel hu&ulk 
tüzelkişilerine verilmiş olan işletme maksatlarının 
ve baklaınmn geri alınma"!"""1' Hakanlar Kurula yel'-
Sc'iBi'ir. Bunların rezervEeni MTA tarafuıldian tespit 
(edlBecdk mılk'iar esastır.» 

IHAŞKAN — Sayıaı 'Koımılayon?^ 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI IBARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sialîcastiya) — Kat'imı yonız. 

BAŞKAN — KcuııR̂ yıotn ömeaıgeıye fcaltıiSıniaanıakıîıaH 
dır. önerge saMbil oSanaJk Sa(yın Dağiaş buıyurun efta<-
dini. ,(AP snrıaflarınılan alkıişîaır) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

önergemizle size yardımcı olmak istiyoruz. Ki
me yardımcı olmak istiyoruz? Cumhuriyet Halk Par
tisinin ağırlık taşıdığı Hükümete yardımcı olmak is
tiyoruz. 
. Şimdi, Cumhuriyette özel teşebbüs vardır. Cum
huriyete sahip çıkıyorsunuz. Cumhuriyeti kuran par
ti biziz, diyorsunuz. Biz şimdi sizin yerinize Cumhu
riyeti müdafaa etmek zorundayız. Cumhuriyetin için
de tapu vardır, özel teşebbüs vardır. Nitekim Ana
yasa Mahkemesi değişen 38 nci maddeyi iptal ettiği 
zaman, «Bu maddenin değişikliği Anayasanın 9 ncu 
maddesine aykırıdır» dedi, («Cumhuriyeti reddedi
yor» dedi. 

Şimdi getirdiğiniz bu kanunla kurduğunuz Cum
huriyeti reddediyorsunuz. (CHP sıralarından «Aaaa» 
sesleri) 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Çok ucuz 
demagoji. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet. öyle di
yor Anayasa Mahkemesi. Yani demek istiyor ki Ana
yasa Mahkemesi; Cumhuriyette özel teşebbüs vardır, 
Cumhuriyette mülk vardır, sen buna müdahale et
tin mi rejimi değiştiriyorsun. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Vazgeçelim 
de siz soymaya devam edin değil mi? (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bunu demek is
tedi evet. Benim değil o söz, Anayasa Mahkemesinin 
kararı bu. 38 nci maddenin iptali münasebetiyle, tet
kik buyurun. (CHP sıralarından gürültüler) 

Şimdi Anayasa Mahkemesinin görüşü bu. Ana
yasa da karma ekonomiyi esas görüyor. Kaldıramaz
sınız bunu, gücünüz yetmez. Gelin bu ütopiden vaz
geçin; bu devletleştirme olayından vazgeçin. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Soymaya 
devam etmek için değil mi? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Eğer ısrar eder
seniz hiçbir istihdam gücü yaratmayacaksınız. Mil
leti zulme götüreceksiniz. Hiçbir yerde devletlcştir-
mecilik, hele tabii kaynaklarda hiçbir fayda verme
miştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kömür oca
ğın var mı Sayın Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Benim hiçbir 
kömür ocağım da yoktur, hiçbir şeyim de yoktur. 
Dostlar Kooperatifinde evim var, istersen onu da 
devletleştir, ona bir şey demiyorum. (CHP ve AP sı
ralarından gülüşmeler) 

Sizlere bunu peşinen söyleyeyim. Yapamazsınız. 
Koca koca milyarlarla tonları 4 kişiyle götüremez
siniz. Bu mümkün değildir. Bu ütopidir. Milleti yok 
sayamazsınız, ferdi yok sayamazsınız. Bu hayalden 
vazgeçin. Onun için önergemize iltifat edin. Sizi ir
şat ediyorum : Hiçbir şey getirmeyeceksiniz. 200 
milyon dönüm ormanı devletleştirdiniz. İçinizde ba
kanlık yapanlar vardır; 200 milyon dönüm özel te
şebbüsün mülkiyeti vardır, Türkiye'yi 30 milyarlık 
elektriğe ulaştırmıştır; ama devletleştirilen 200 mil
yon dönüm ormandan (1969 rakamlarına göre söy
lüyorum) 1 milyar liralık gelir sağlamamışsınızdır. 
Milleti ırgat görmeyin, milleti köle görmeyin, ferdi 
köle görmeyin. (CHP sıralımdan gürültüler) 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz görü
yorsunuz siz. Sen görüyorsun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Irgat görüşü
dür bu getirdiğiniz şey, ırgat görüşüdür. (AP sıral-
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bununla yeniden 
mükellefiyete götüreceksiniz. Mükellefiyete götüre
ceksiniz... Millet buna karşı çıkacaktır. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Millet değil, mil
leti soyanlar karşı geliyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ben sizi, 1961 
Anayasasının ışığı altında Cumhuriyeti korumaya, 
mülkü korumaya, kanun üstünlüğünü korumaya 
davet ediyorum. Önergemize iltifat etmenizi rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Sayın Dağdaş ve arkadaşlarının önergesine Ko

misyon katılmamış idi. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesini oku

tuyorum : 
Madde 1. — Kalkınma planlarınca tespit edilen 

bölgelerde radyoaktif minerallerin işletilmesi Ana
yasanın 130 ncu maddesine uygun bir anlayışla ka
mu kuruluşlarınca işletilecektir. 

Bu işletmenin yapılabilmesi Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının teklifi, Devlet Planlama Teşki
latının müspet görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca 
karar verilir. 

BAŞKAN —: Sayın Komisyon, okuttuğumuz öner
geye katılıyor musunuz?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon önergeye katılmamaktadır. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Ceyhun öner
ge sahibi olarak, buyurunuz. 

Yalnız «kısaca» ibaresi var, ona itibar ederse
niz... 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Efendim siz 
süremi söylerseniz, ben o sınırlar içerisinde kahrım. 

BAŞKAN — Efendim, bir defa madde üzerin-
dekinden kısa olması lazım sanıyorum; madde üze
rinde 5 dakika konuşturuyoruz biliyorsunuz. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sağolun. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye

leri; önergemiz Anayasamızın ülke kalkınmasına ışık 
tutan 41 nci ve 129 ncu maddelerinden esinlenmiş
tir. 41 nci madde hepinizin malumu olduğu üzere, 
ülke kalkınmasının planlarla yapılacağını emreder, 
129 ncu madde de o planların neleri kapsayacağını 
gösterir. 

Çıkardığımız yasada, «bölge» tabiri vardır. Böl
gelerin nasıl tespit edileceğinde açıklık yoktur mad
de metninde. Halbuki, madencilik kalkınmanın bir 
sektörüdür. Bu sektörün iyi çalışmasını istiyoruz, da
ha çok verimli çalışmasını istiyoruz. O halde, bu sek
törde nerelerde nelerin devlet eliyle çalıştırılacağı, 
planlarımızda gösterilmek durumundadır. Planları
mızda gösterilmeyen bir husus için hükümetlerin ala
cağı karar, planlı kalkınma ekonomisini benimse
miş bir anlayışa ters düşer. 

Binaenaleyh, önergemizde ileri sürdüğümüz «böl
geler» tabiri yerine, «kalkınma planlarında öngörü
len bölgeler» kelimesi, Yüce Heyetinizce kabul edi
lirse, daha doğru bir iş yapılacağı kanaatindeyiz. 
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Sayın Komisyonun katılmadığı ve Sayın Cey

hun'un izah ettiği önergesini Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddolunmuştur efendim. 

Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 1. — Belirli bölgelerde belirli cins mad

delerin devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu ma
denlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel 
hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri 
ve işletme haklarının geri alınmasına, hak sahibinin 
işletmede acze düştüğü yargı organlarınca kesin ka
rara bağlandıktan sonra karar vermeye Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, dinlediğiniz öner
geye katılıyor musunuz? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyonun katıldığı önergeyi onayınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Karar nisabınız var değil mi Sayın Boztepe? 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Var efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının önergesini oku

tuyorum : 
«Madde 1. — Yılda 1 milyon tondan daha az 

üretim yapan veya kalori değeri 2 000 kaloriden aşa
ğı olan linyit yataklarının kamu eliyle işletilmesine 
karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanabilme
si, işletmeciliğin, Anayasanın 39 ncu maddesine gö
re, kamu yararına olduğu tevsik etmesine bağlıdır.» 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılı
yor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

1 nci maddeyi okuduğumuz biçimiyle onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... (AP sıralarından 10 mil
letvekili ayağa kalktı) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. (AP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Çoğunluk yok, Sayın Başkan, yoklama yapılmasını 
istedik. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, buraya dikkat etmeden konuşuyorsu
nuz, önünüze bakarak konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. (AP 
sıralarından ayağa kalkmalar, kürsü önüne yürüme
ler, gürültüler) 

«Madde 2. — Bakanlar Kurulu Kararının Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu kararın uy
gulanacağı bölgelerde devletçe. kullandırılması ve 
işletilmesi Öngörülen madenlerle ilgili arama ruh
satnameleri...» 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Biz zamanında hareket ettik ama siz önünüze bak
tınız, görmek istemediniz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmediğiniz za
man size baktım efendim, rica ederim. Kesinkes hak
kınızı kullandırırını; hiç, bunda kimsenin şüphesi ol
masın. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Hayır efendim, önünüze baktınız, bizi dinlemediniz. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Baş
kan, süratle hareket ettiniz. 

BAŞKAN — Vaktinde hareket etmiyorsanız bu
nun sorumluluğunu Başkanlığa yükleyemezsiniz, çok 
rica ediyorum Sayın Toker. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Önünüze baktınız, buraya dikkat etmeden okudu
nuz, bizi dinler misiniz? 

BAŞKAN — Dinlemem efendim. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Süratlendir

diniz, bu kanunu çıkarabilirsiniz, çoğunluğunuz var, 
yarım saat daha kalın. Gerçekten ayıp. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Bu Meclisi yönetemezsiniz. Biz ayağa kalktık siz 
önünüze bakıyorsunuz, dikkat etmiyorsunuz, dinle
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Toker, Sayın Toker, «Kabul 
edenler» derken ilk defa sayın grupunuza baktım, 
çünkü... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bile bile sahte
kârlık yaptınız, bu yaptığınız sahtekârlıktır. 

BAŞKAN — Sahtekâr lafını size iade ediyorum 
Sayın Külâhlı, rica ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bu kararınızı ka
bul etmiyoruz, oturmayacağız, oturmayacağız. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Ayıp, yakışmaz. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Bize bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, değerli ar
kadaşlarım, rica ediyorum. (Sıralar arasında karşı
lıklı gürültüler, Başkanın tokmağa vurması) 

Yani siz obstrüksiyon yapacaksınız diye ben Baş
kan olarak burada bekleyemem Sayın Toker. Zatı-
âliniz bunu çok iyi bilirsiniz. Şu mevkide siz otur-
sanız aynı şeyi yaparsınız, rica ederim. 

Adalet Partisi Grupu engelleme yapacak diye 
ben Başkan olarak acaba yoklama isteyecekler mi, 
istemeyecekler mi diye bekleyemem Sayın Toker, 
siz tecrübeli bir başkanvekilisiniz. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Bakmıyorsunuz bize, gözünüzün önüne bakıyor-
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BAŞKAN — Rica ederim. 
Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
Oturunuz lütfen. (Başkanın tokmağa vurması) 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Oturmayacağız Sa

yın Başkan. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Bu tarafa bakmıyorsun sen. 
Güvenilir adam mısın sen Başkan? 
BAŞKAN — Zannediyor iseniz ki, biz bunu ya

pacağız buradan, Başkanlığı Memduh Ekşi yapma
yacak; kuşkunuz olmasın, ben yürütürüm Başkanlı
ğımı, tarafsız olarak yürütüyorum, rica ederim. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Tarafsızlıkla hiçbir alakan yok. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Toker, siz de haklı
lığımı biliyorsunuz... 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Ben sizi gayet iyi tanıyorum. 

BAŞKAN — Fakat böyle bir meselenin peşin
desiniz, ben ne yapayım. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Hayır efendim mesele değil; biz ayağa kalkmışız, 
siz ise önünüze eğilmişsiniz, oya sunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütftn yeri
nize oturunuz. 

Lütfen yerinize oturunuz. (Gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, Bursa Milletvekili Cemal 

Külâhlı Başkanlığa biraz evvel dinlediğiniz gibi ha
karet etmiş bulunmaktadır. (AP sıralarından «İyi et
miş» sesi) 

İyi etmişseniz tarih sizden sorar onu. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Hakaret etme
dim, gerçeği söyledim gerçeği. 1965 yılından beri ben 
bu Parlamentoda böyle durum görmedim. 

BAŞKAN — Bunun, İçtüzüğümüzün 137 nci 
maddesine göre müeyyidesi Millet Meclisinden sayın 
üyenin çıkarılması cezasıdır. Kendisinin 3 birleşim 
Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarına katılmama 
cezasını Başkanlık olarak teklif etmek istiyorum. 

Savunma yapmak istiyor musunuz? 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; hakikaten memleket için çok 
mühim bir kanunu Parlamento olarak görüşüyoruz. 
İktidar kanadı kendi fikirlerini söylüyor, biz de mu
halefet olarak sözcülerimiz, temsilcilerimiz fikirleri
mizi söylüyoruz ve tartışıyoruz. Dün siz muhalefet
tiniz; birtakım usullere müracaat ettiniz. Bugün yer

ler değişti, roller değişti; biz de arzu etmediğimiz bir 
kanunun çıkmaması için şurada sizin hoşunuza git
meyen, iktidar kanadının hoşuna gitmeyen birtakım 
usulleri, Tüzüğün verdiği imkânlara göre kullanıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, madenlerin devletleştirilme
si meselesi hakikaten ülke için mühim bir meseledir. 
Bu hususta müzakereleri takip ediyorum; Hükümet 
ne yapacak, madenler konusunda ne gibi tasarruf
larda bulunacak diye. 

öyle zannediyorum ki, iktidar kanadındaki ar
kadaşlarım bile Hükümetin ne yapacağı hususunda 
kâfi derecede bilgi sahibi değildirler ve olamamışlar
dır. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Sakarya) — Biz, ken
dimizi biliriz; bizim adımıza konuşma. 

CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, biz burada - beğenirsiniz veya beğenmez
siniz - muhalefet olarak obstrüksiyon yapıyoruz, en
gelleme yapıyoruz ve bunun için bu sıralarda otu
ruyoruz. Arkadaşlarımın büyük bir kısmı -benim de 
kongrem var, Cumartesi günü ben de gideceğim -
kongrelerde. Bunun için burada kuliste de birçok ar
kadaşlarımızı görme imkânından mahrumuz. 

Değerli arkadaşlarım; biz, önergelerimizin oylan
masını bekledik, önergeler reddedildi, 1 nci madde
nin oylanması için şurada hepimiz karar verdik, ben 
de dahil olmak üzere 1 nci maddenin oylanmasmda 
yoklama isteyeceğiz dedik. Bekliyoruz Başkanın ko
nuşmasını. Çok Sayın Başkanımız, bu maddeyi okur
ken, oylanmaya geçilmesini söylerken bizim tarafa 
bakmadan... 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Uyandınız birden. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Çok rica ede

rim, uyanık olarak bekliyorduk değerli arkadaşlarım. 
Meseleyi şu veya bu şekilde geçiştirmiştir. Ben 1965' 
den beri bu Parlamentodayım. Beni tanıyanlar çok 
iyi bilirler. O öfke ile, o üzüntü ile yerimden kalktım 
ve Sayın Başkan ki, kendisine saygım vardır, hürme
tim vardır, iyi münasebetlerimiz vardır ama, bu tu
tum ve davranışından dolayı o hitabım oldu. Bir mu
halefet kanadının; o da biliyor, o da bekliyor; bizim 
burada niçin oturduğumuzu biliyor en azından; şöy
le bir kafasını çevirip bakması lazımgelirken, biraz 
da üslubunun dışında süratli okuyarak, bu işi geçiş
tirmiştir. 

Ben o kanaata vardım ve onun için bu tabiri kul
landım. Hakikaten yakışıksız bir tabirdir, geri alıyor 
ve huzurunuzda özür diliyorum. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külâhlı. 
Başkanınız olarak, değerli arkadaşımın bu ifa

desi karşısında ceza tertibinden vazgeçtim efendim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu, olayın içerisine 
girmeden sizin ıttılaınıza sunmakta, Başkanınız ola
rak, yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 58 nci mad
desini, zaman zaman tüm siyasi partilerimiz engel
leme yolu olarak kullanmışlardır. Ancak, 1965'den 
bu yana ben ve diğer Başkan arkadaşlarımızın uy
gulamaları vardır. Bu uygulamalarda, eğer Başkan 
bir hakkın suiistimali kanaatma varsa, ki bunun içe
risinde bilgisine ve Meclis yönetimine çok değer ver
diğim sayın arkadaşlarım var; meselâ Sayın Boz-
beyli var, Sayın öztürk var, Sayın Ok var, Meclis 
Genel Kuruluna baktıklarında eğer çoğunluk var ise, 
bunu bir hakkın suiistimali olarak kullanan grupa 
kullandırtmamışlardır. 

Yani, arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum : 
Hangi grup olursa olsun, burada oturan Başkanı
nız olarak biz, hakkın suiistimalini teşvik mi edece
ğiz, engelleyecek miyiz? Yani şöyle söyleyeyim; 30 
tane önerge var, okuttuk, komisyona sorduk. On
dan sonra muameleye koyuyoruz, hemen önergeyi 
oylatırken bir grup yoklama istedi. Hemen iki da
kika geçti bir daha yaptık bunu, bir grup oylama is
tedi. Bunu, bir Başkan olarak bana kullandırtmama-
Iısınız, kullanmamı istememelisiniz, eğer Millet Mec
lisinin çalışmasını arzu ediyorsanız. 

Biz, makul süreler içerisinde ve kuşkuya düşer
sek elbette değerli gruplarımızdan hangisi olursa ol
sun bu hakkını elbette kullandırtmak zorundayız. 
Ama hakkı suiistimal ettirmemek de biz burada otur
duğumuz sürece bizim görevimizdir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri ve alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci maddeyi okutuyorum 
efendim : 

II. Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Ön-
tedbirler : 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İş
lem Yasağı : 

Madde 2. — Bakanlar Kurulu kararının Resmi 
Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu karann uy
gulanacağı bölgelerde Devletçe aranması ve işletil
mesi öngörülen madenlerle ilgili arama ruhsatname
leri, işletme talepleri ve işletme hakları başkalarına 
devredilemez; bu madenler üzerinde ipotek kurula
maz. 

Aym tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez; 
mevcut işletme ruhsatnameleri yenilenemez veya im
tiyaza çevrilemez, işletme imtiyazlarının süresi uza
tılamaz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Efendim, 
Adalet Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına şu an
da Sayın Esat Kırathoğlu söz istemiştir. Başka bir 
grupumuzun söz istemi şu ana kadar bize gelmedi. 

Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban, Sayın İb
rahim Akdoğan, Sayın Sabri Öztürk, Sayın Semih 
Eryıldız, Sayın Selami Gürgüç, Sayın Zeki Eroğlu, 
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Sayın Muammer Ak-
soy söz istemişlerdir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Esat 
Kırathoğlu'nda. 

Buyurun Sayın Kırathoğlu. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

Bu tasarının 2 nci maddesi aslında 1 nci madde
siyle getirilmekte bulunan durumun bir düzenleme
si mahiyetindedir. 1 nci madde ile kabul edilmiş bu
lunan tasarının hukuki durumunda bir noksanlık hu
sule gelmesin diye bir düzenleme mahiyetinde geti
rilmiş olan bir maddedir 2 nci madde. Burada bil
hassa ipotek mevzuunun nazarı dikkatinizi çekmesi
ni istirham edeceğim. Aslında daha evvel burada 
ben konuştuktan sonra, benden sonra söz almış bu
lunan Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüleri 
bir iki noktaya temas etmişler idi ki, aslında bunun
la ilgilidir, başka hususlarda konuşmuş olmalarına 
rağmen. 

Değerli arkadaşlarım, maden hakkı ve işletilmesi 
hiçbir zaman iddia edildiği gibi 15 kuruşluk bir pul 
ve bir istida, ondan sonra da işletme hakkı talebi 
ve işletme diye nazan itibara alınamaz. Elbette ki 
her hususun bir usulü vardır. Madenlerin işletilmesi 
mevzuunda da, ruhsat alınması mevzuunda da ka
nunumuz, nasıl müracaat edileceğini ve nasıl talep 
edileceğini hükme bağlamıştır. Bunun 15 kuruşluk 
bir pulla, bir istida ile verilerek yer altındaki servete 
sahip çıkması manasına alınması ve bu şekilde mü
talaa edilmesi doğru değildir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Öy
ledir, öyledir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ben bu
nu, sayın arkadaşımın fikrine hürmet ediyorum, el
bette ki kendisi o şekilde kabul edebilir; ama lütfe-
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der müsaade buyursanız bu mevzuun o şekilde mü
talaa edilmesini tazammun eden bir mahiyette ol
madığını takdir buyurmanızı istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarını, yeraltı servetlerinin işle
tilmesi hususu Anayasada, Medeni Kanundaki gay
rimenkul tasarrufunda ve Borçlar Kanununun 179 
ncu maddesinde esasa bağlanmıştır. 

Borçlar Kanununun 179 ncu maddesinde; devlet 
tarafından tasarrufu altına alınılan, yani kamulaştı
rılan bir hususun 2 yıl müddetle mesuliyet mükelle
fiyetini, devreden şahısta da aramaktadır. Yani 179 
ncu madde «Devlet tarafından işletilmek üzere özel 
teşebbüsten alınma durumunda bulunan bilumum hu
kuki durumlardan 2 yıl müddetle devreden şahıs da 
mesuldür» der. 

Yani bunun içerisindeki birtakım tazminat öde
melerinden, birtakım işçi haklarının doğmasından 
ve mukaveleyle husule gelmiş olan birtakım mü-
kelefiyetlerinden sorumlu tutmaktadır ikinci şahıs 
olarak devreden insanı. 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, buradaki: ko
nulan ipotek mevzuunda denilmektedir ki, «maden
ler artık devredilme mevzuuna girdikten sonra ipo
tek konulamaz» Bu, burada hükme bağlandığına 
göre; acaba neden kanunun diğer maddesinde «Bu 
kanun yürürlüğe girdikten sonra konulmuş bulu
nan birtakım ipotekler haciz ve buna müteallik ta
sarruflar kaldırılır» denmektedir. 

Yani ipoteğe bu derece ehemmiyet verildiğine gö
re, ipoteğe bu derece saygılı olunduğuna göre; mad
denin diğer kısımlarında bundan sonraki gelecek 
maddeleri göreceksiniz, o kısımlarında bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra ipoteğin kaldırılmasını şart 
olarak görmektedir. 

Yani ipoteğin hukuki neticelerini ortadan kal
dırmakla, ipotek itibariyle madenin üzerinde birta
kım mali mükellefiyete girmiş olan şahısları acaba 
zarara uğratmamakta mıyız? Bundan dolayı bir 
zarara girilirse, acaba netice ne olacaktır? Elinden 
ufak paralarla yatırdığı masraflar itibariyle aldığı
mız maden ile adamı ortada bırakıp rezil ve rüsva 
etme durumunda bulunmuyor muyuz? Yani devle
te hak olarak verilen bu durumu özel teşebbüse ne
den hak olarak kabul etmiyoruz? Acaba özel teşeb
büsün ideolojik sebeplerle ortadan kaldırılmasını ve 
böylece kimsenin bundan böyle büyük yatırımlara 
girmemesini mi hedef olarak kabul etmekteyiz? Bu
nun altında acaba yatan mana bu mudur? 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, madem ki, bu
rada «ipotek konulamaz» tabiri getirilmektedir ve 
işletme durumu devam ettiği müddetçe alınıp alın
mayacağı da şüpheli olan bir durumda işletmenin 
verimli çalışmasının eğer birtakım mali kaynaklara 
vareste olduğu ortada ise, neden işletmenin sıhhati 
bakımından ve aynı zamanda işletmenin faydalı ola
bilmesi bakımından bu durum ortaya getirilmiştir 
de, diğer maddede ipotekler tamamen yok farzedil-
miştir? 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, 2 nci madde
nin bundan sonraki gelecek maddeler itibariyle sa
mimiyetine sureti katiyede inanmamaktayız ve ta
mamen özel teşebbüsü ortadan kaldırıcı, aslında 
Anayasanın karma ekonomik temeline ters düşen 
özel teşebbüsü yok edici, devleti hâkim kılıcı ve sos
yalist görüşe daha fazla ağırlığı zaman içerisinde 
vermek suretiyle, özel teşebbüsü planlı ortadan kal
dırmak manasını bu maddede görüyoruz. O bakım
dan değerli arkadaşlarım, Kanunun tümü itibariyle 
özel teşebbüsü yok edici mahiyetini de 2 nci mad
dede gayet rahat görmekteyiz. 

Bu bakımdan bu maddeye katılmıyoruz ve gere
ken değişiklik önergelerini sunuyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırathoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym 

Turan Kocal, buyurun efendim. 
MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli
yetçi Hareket Partisi Grupu adına söz almış bulu
nuyorum. 

Madenlerin devletleştirilmesi genel müzakeresi 
sırasında grup arkadaşım Sayın Faruk Demirtola 
izah ederlerken, Milliyetçi Hareket Partisinin, ma
denlerin devletleştirilmesine karşı olmadığını ifade 
etmişlerdir ki, doğrudur; fakat biz, Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak neden bu Hükümetimizin getir
miş olduğu maden kanunu tasarısının şu anda kar
şısında bulunuyoruz. 

İşte, 2 nci madde önümüzde, bu maddeyi şöyle 
bir tetkik edersek, madde l'den aynen okuyorum, 
«Bakanlar Kurulu kararında bunun; köyler, ilçeler 
veya iller itibariyle hangi bölgelerde ve hangi önce
lik sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve 
işletme hakları, geri alınacak madenlerin sermaye
sinin tamamı devlete ait ve çalışma konuları uygun 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle 
aranacağı ve işleteceği belirtilir» diyor ve bu oyla? 
rımızla, oylarınızla kesinleşmiş bulunmaktadır. 
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Buna istinaden, madenlerin devletleştirilmesiyle 
ilgili 2 nci maddenin son paragrafını bununla karşı
laştırarak şöyle bir tetkik edelim. 

«Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili ye
ni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verile
mez. Mevcut işletme ruhsatnameleri yenilenemez 
veya imtiyaza çevrilemez. İşletme imtiyazlarının sü
resi uzatılamaz» Peki, 1 nci maddede zikredilen şek
liyle «ruhsatlar hiçbir surette yenilenemez» deni
yor. Madenlerin ruhsatlan - hepinizin bildiği gibi -
vadelidir, iki sene, üç sene şeklinde bir vadesi var
dır; bu vadesi dolmuş olan madenleri kabul edelim 
ama birinci maddeye göre de ruhsatlar yenilene
mez deniyor; peki bu yenilenemeyen ruhsatlar ve 
birinci maddeye göre de bütün madenlerin hepsinin 
bir kalemde hükümet tarafından devletleştirilmesi 
mevzubahis değil, bir sıraya koyuyor. Bu sıra ne ka
dar sürecek? Bir gün, iki gün, on sene, elli sene, 
belli mi? Değil. Peki madenlerin ruhsatının müdde
ti bitmiş, ne olacak şimdi burada? Hiçbir ücret öde
meden kamulaşmış olacak, kendiliğinden devletleş-
miş olacak. (CHP sıralarından «evet» sesleri) Val
lahi güzel yani. 

O halde hiçbir kıymet konmadan bu madenlerin 
devletleştirilmesinin açıklığa kavuşturulması lazım 
ve ayrıca, bu madenlerin devletleştirilmesi sırasında 
önceliklerinin tespiti de gerekli; oda yok. Tamamiy-
le karakuşi, istenilen istediği şekilde bir devletleştir
me yoluna bu maddenin ikinci kısmıyla geçilmiş ola
cak. İşte biz bu ikinci madde ve buna münhasır ki, 
daha başka hususlar da vardır, bu nedenler içerisin
de Hükümetin getirmiş olduğu madenlerin devletleş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısına karşıyız ve ge
ne de karşı oyumuzu kullanacağız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hay

rettin Uysal, buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devletçe işletilecek madenlerin bugün görüştüğü
müz metni üzerinde muhalefet partisine mensup 
sözcü arkadaşlarımız konuyu zaman zaman saptır
dıktan için bir konuya açıklık getirmek bakımından 
söz aldım, yoksa bu tasan bütün özellikleriyle ha
zırlanarak getirilmiş açık ve seçik bir nitelik taşıyor. 
O bakımdan açık ve seçik bir nitelik taşıyan bu ta-
sannm maddeleri üzerinde fazlaca yorum yapmaya 
gerek yok. Çünkü net bir taşandır, 

Arkadaşlarımız birtakım iddialardalar. Bu id
dialarla sanki sosyalist, Ortodoks marksist bir dü
zenin bir aşaması gibi bu tasanyı ortaya koyuyor
lar. Yanlış. Marksizıni bilmemek, sosyalizmi'bilme
mek. 

Bir kere tasannın 1 nci maddesinde açıkça; «Be
lirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aran
masına ve işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak 
daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişisine 
verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının 
geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. 
Şimdi, pat diye el koyma var mı burada? Sayın Kırat
lı, size söylüyorum, var mı? Yok; 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Var. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Yok. Mü
saade edin şimdi, arz edeyim. Bir kere kamu yara-
nna, millet yararına, ülke yararına nedir diye sor
duğumuz zaman bunun cevabını vermek durumun
dayız. Bu ülkenin sanayileşmesi, bu ülkenin geliş
mesi, halkın yararlanması, birtakım fabrika bacala-
nnm tütmesi yeraltı servetlerimizin istismar edilme
den, sömürülmeden, birtakım insanları para baba
lan yapma yolunda kullanılmadan, ülke çıkarianna, 
halkın çıkarma uygun işletilmesi meselesidir ortaya 
çıkan. Şimdi, o halde hükümet böyle bir durum kar
şısında ne yapcak? Onlan orada gömecek mi? On-
lan birtakım insanlann, birtakım şirketlerin sömü
rüsüne bırakacak mı? Şimdi olduğu gibi koyalım 
meseleleri; belki muhalefet olarak polemik yapmak 
için, birtakım çevrelere şirin görünmek için böyle 
sözler söylenebilir. Ama gerçek bu değil. (AP sıra-
lanndan gürültüler) Gerçek böyle değil, böyle değil. 
Siz sosyalizmi bilmiyorsunuz (Gürültüler) «a» sim 
bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hun, yerinizden konuşma 
hakkınız da yok. Biraz evvel «soru sorabilir mi» di
yordunuz ya, İçtüzüğe göre yerinizden konuşma hak
kınız yok. (Gürültüler) Devamlı konuşuyorsunuz Sa
yın Hun, bir defacık yapsanız bu işi, sabırla karşıla
yacağım, ama devamh yapıyorsunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Boşuna ha
vanda su dövmek biçiminde konuşma birtakım in
sanlann sanatı. Dövsünler havanda su. Gerçek ger
çektir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Havanda su dö
venleri 15 yıldır Sakarya'da tanırlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın hem
şehrim, hepimiz tamnz birbirimizi. 
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Şimdi Devletçe işletilecek madenlerle ilgili ön-
tedbirler, tasarruf işlemlerinin durdurulması, yeni 
işlem yasağı maddesini saptırmaya gerek yok. Ya 
ülkenin çıkarlarının, halkın çıkarlarının yanındasınız 
ya da Türkiye'nin yeraltı servetlerini kendi hazinele
rine akıtmak isteyen ve onunla bir eli balda bir eli 
yağda, havyarla birlikte her türlü kifafı nefs hare
ketleriyle yaşamaya yönelen bir avuç çevrenin yanın
dasınız. Bunu ortaya koyun. (Gürültüler) Demeyin, 
«biz efendim halktan yanayız», «efendim biz milli
yetçiyiz», «biz efendim hakikaten yeraltı kaynakla
rının Türkiye'nin ülkesinin, halkının yararına sö-
mürülmesini önlemek istiyoruz» «Şantiye Türkiye», 
«kalkındı Türkiye», «Barajlar yapıldf Türkiye'de», 
«her şey yapıldı»; «efendim şöyle yaptık, böyle yap
tık» diyerek, bugün sıkıntıya, darboğaza soktuğunuz, 
enerji için başkalarına avuç açacak hale getirdiğiniz 
ülkede bu sözleri söylemeyin. Bırakın bunları ülke 
yaranna beraber tartışalım: bir noktaya, bir seviye
ye gelin. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ne yapacağız? Bu müzakereleri na
sıl yürüteceğiz? Sayın Hun, salonda oturmak diye bir 
mecburiyet yok, rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Beraberce 
bunları tartışalım; ama gerçekleri saptayalım, bu ya
sa som, buram buram Türk halkının yüreğini yan
sıtan milliyetçi bir yasadır. Bu yasa, Anayasaya büs
bütün bağlı olanların getirebileceği bir yasadır. Mey
danlarda «Biz madenlerin devletleştirilmesini isteriz, 
bankaların devletleştirilmesini isteriz, dış ticaretin 
devletleştirilmesini isteriz» diye çok ileri boyutlarda 
birtakım yansımalar yapmayı usul ihdas edenlerin de 
takkesini düşürecek bir yasadır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban, buyu

run efendim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Maden Yasasının bu Meclis
lerden tüm halkımızın yaranna, halkımızın hizmeti
ne sunulacak şekilde çıkacağı inancındayım. Şunu 
açıkça belirtmekte fayda var : Bugün Türkiye, ener
ji darboğazının en sıkışık anını yaşıyor. Dövizimizin 
büyük çoğunluğunu enerji temini için kullanıyoruz. 

Tabiat Türkiye'de her şeyiyle mevcut. Bugün Tür
kiye'deki yeraltı kömürlerinin % 70 rezervi özel sek-

I törün elinde, belki arkadaşlarım bunu bilmezler, 
I %30'u Devletin elinde; ama üretim % 70; Devletin 
I elinde, % 30 özel sektörün elinde. 
I 2 satır dilekçeyle maden sahası kapatılacak, hap

sedilecek; bir şahıs üzerinde 40 - 50 tane imtiyaz, 
ruhsat olacak; biz de burada milliyetçilikten bahse-

I deceğiz... 
I Değerli arkadaşlarım, daha sonraki maddelerde 
I çok şeyler açıklayacağız. Sözlerimi daha fazla uzat-
I mıyorum. 
I Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoban. 
I Sayın İbrahim Akdoğan, buyurun efendim, 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş-
I kan, değerli arkadaşlarım; 
I Nedense, maddeler görüşülürken maddenin dı-
I sına çıkıp birtakım laf sıkışıklığı arasında bazı şey-
I leri söylemek muhalefet partilerinin modası haline 
I geldi. 
I 2 nci maddeyi tek tek okuyalım : «Bakanlar Ku-
I rulu karannın Resmi Gazetede yayımı tarihinden iti -
I baren bu kararın uygulanacağı bölgelerde Devletçe 
I aranması ve işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili 
I arama ruhsatnameleri, işletme talepleri ve işletme 
I hakları başkalarına devredilemez; bu madenler üze-
I rine ipotek konulamaz.» 
I Şimdi bunu açıkça ortaya koyalım. Bu ne diyor? 
I Ben senin madenini devletleştiriyorum; muvazaalı 
I iş yapmayacaksın, muvazaalı. Öztürkçe ile; üçkâğıt-
I çılık yapmayacaksın. Bu madde bunu önlüyor. 
I Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al-
I kışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
I Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde üzerindeki 
I görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddeye 
I ilişkin önergeler var, ilk defa geliş sırasına göre oku-
I tacağız, daha sonra aykırılık derecesine göre işleme 
I koyacağız. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasının çıkar-
I turnasını arz ve teklif ederiz. 

I Kars Trabzon 
I Bahri Dağdaş Kemal Cevher 

I Ankara Ağrı 
I Mustafa Kemal Erkovan Ahmet Hamdi Şam 

I Ankara 
I İsmail Hakkı Köylüoğlu 
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GEREKÇE 
Devletçe geri alınması düşünülen madenlerin aynı 

tarihten sonra bu madenlerle ilgili yeni arama ruh
satnamesi veya işletme hakkı verilemez kaydı ma
dencilik yönünden son derece sakıncalıdır. Devlet ta
rafından bulunmuş ve işletmeye açılmış bir maden 
yatağı hatırlamıyoruz. Bu suretle madenleri hemen 
hemen amatör madenciler tarafından bulunmuştur 
ve işletmeye açılmış milli ekonomiye katkıda bulun
muştu. Bunların devlet olması ülke yararına olacak
tır ve milli servetlerin yeraltında gömülü kalmaması 
sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ili

şikte takdim edilen şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Afyonkarahisar 
Mehmet özutku 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez. 
Mevcut işletme ruhsatlarının yenilenmesi veya imti
yaza çevrilmesi, işletme imtiyazlarının süresinin uza
tılması halen bu ruhsatlara sahip özel veya tüzelki
şilerin kamu idarelerince tespit edilecek şartları ye
rine getirmelerine bağlıdır. 

İkinci madde değiştirge önergesi ile ilgili gerek
çe : 

Anayasamız şu hükümleri getirmiştir. 
Madde 39, madde 40, madde 130, madde 132, 
Mevcut madde «devredilemez», «ipotek kurula

maz» gibi kesin hükümler getirdiği cihetle Anayasa
ya aykırıdır. 

Bu sebeple) düzeltme yapılması gerekmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

ilişikteki şekHde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bursa İstanbul 

Yılmaz Ergenekon Ekrem Ceyhun 
Ankara Nevşehir 

Turgut Toker Esat Kırathoğlu 
Trabzon 

1. Vecdi Aksakal 

«Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede ya
yımı tarihinden itibaren bu kararın uygulanacağı bel
gelerde Devletçe aranması veya işletilmesi öngörülen 
madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, işletme talep
leri ve işletme haklarının başkalarına devri yargı ka
rarına bağlıdır. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez.» 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesiyle il
gili değiştirme önergesi gerekçesi : 

Anayasamızın 39 ncu maddesi, 130 ncu maddesi, 
114 ncü maddesi ve 132 nci maddesi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 2 nci maddey
le ilgili olarak Başkanlığımıza gelmiş olan önergeleri 
okutmuş bulunuyoruz. İşleme geçmeden ve bu nok
tadan devam etmek üzere saat 21,00'de toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19,18 

•>•«« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 168 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

7. — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 73) 
(Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde
nin görüşmeleri bitmiş, önergeler okunmuş ve öner
geler üzerinde işleme geçeceğimiz sırada birleşime ara 
vermiştik. 

Şimdi kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 
Sayın komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar

dır. 
Birinci önergeyi okutup işlem yapacağım efen

dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ili

şikteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa İstanbul 
Yılmaz Ergenekon Ekrem Ceyhun 

Ankara Nevşehir 
Hayrettin Turgut Toker Esat Kırathoğlu 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

«Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede ya
yımı tarihinden itibaren bu kararın uygulanacağı böl
gelerde Devletçe aranması işletilmesi öngörülen ma
denlerle ilgili arama ruhsatnameleri, işletme talepleri 
ve işletme haklarının başkalarına devri yargı kararı
na bağlıdır. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan önergeye 
katılıyor musunuz? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ergenekon ve arka
daşlarının okuttuğum önergelerine komisyon katılma
maktadır. 

önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin ili

şikte takdim edilen şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 
Afyonkarahisar 
Mehmet özutku 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez. 
Mevcut işletme ruhsatlarının yenilenmesi veya imti
yaza çevrilmesi, işletme imtiyazlarının süresinin uza
tılması halen bu ruhsatlara sahip özel veya tüzelkişilerin 
kamu idarelerince tespit edilecek şartları yerine ge
tirmelerine bağlıdır. 

BAŞKAN — Okuttuğum önergeye Sayın Komis
yon katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Uluçay ve arkadaşlarının okuttuğum öner

gesine komisyon katılmadığını ifade etmektedir. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — Zatıâlinizin imzasını arıyorum, bir 
dakika Sayın Dağdaş, imzanız var mıydı bu önerge-
da efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan bir 
başka önergede var. 

BAŞKAN — O zaman size söz veririm tabii. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasının çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Bahri Dağdaş ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Dağdaş?... Buyurun. (CHP Adana Milletve

kili Melih Kemal Küçüktepepınar'ın alkışı) 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri; değerli arkadaşımın teveccühüne te
şekkür ederim. 

Her nedense, bu ördek Memet hikâyesini tekrar
lamak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin 
ne Sosyalist olduğunu söyledik, ne komünist olduğunu 
söyledik, ne Marksist olduğunu söyledik; aksine, de
dik ki; «Cumhuriyetin kurucusu bir partisiniz, bunun 
dışında 61 Anayasasının da kurucusu bu partidir, ya
panı bu partidir; bu bir vakıa. «Şimdi reddi miras mı 
ediyorsunuz? Ha, bir şeyi anlayalım; 1961 Anayasasın
da siz yok muydunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Varız, va
rız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Varsınız, hem 
nasıl varsınız... Karma ekonomi nizamını siz getirme
diniz mi? Getirdiniz. Şimdi, sizin yerinize biz bunu 
müdafaa ediyoruz, dolayısıyla seni müdafaa ediyo
rum. «Efendim, yağmur yağdı bana Ördek Mehmet 
demek istiyor» şeklinde çıkıp buraya Marksizm, ko
münizm, sosyalizm şeklinde, kanunu bununla irtibat-
landınyorsunuz şeklinde Cumhuriyet Halk Parti
si Sözcüsünün konuşmasını bir türlü kavrayamıyo
rum. Başkaları desin. Ha, meşru düzen içindeysen ni
ye gocunuyorsun? Benimle beraber ol, senin getirdi
ğin şeyleri müdafaa ediyorum. 

Bu maddelerin, bu kanunun içinde ideolojik kar
maşıklıklar vardır. Diyeceğim bunu, diyeceğim bunu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok, yok. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Nasıl yok der

sin? Sömürücünün, hırsızın, soysuzun elbette Adalet 
Partisi de düşmamdır. (CHP şualarından gülmeler, 
«Allah Allah» sesleri) Müsaade et, müsaade et; otuz 
sene, otuz dört sene iktidar etmişsin, iktidar olmuş
sun... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yirmiyedi 
sene siz... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Halk Partisi 
1950'yc kadar iktidardı. 1960'dan 1965'e kadar gene 
iktidardı; eder otuzdört sene. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İktidarda 
beraberdik, siz genel müdürdünüz, siz genel müdür
dünüz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bu otuzdört se
ne içinde mirasın nedir? 1950'de 750 milyon kilovat 
enerji bırakıp gitmişsin. 1950'de 350 bin ton çimento 
bırakıp gitmişsin. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kars'taki tren yolunu 
sen mi yaptın Dağdaş? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dağdaş'ı sükûnetle 
dinleyelim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Gelmiş bunlar, 
1978 yılında 30 milyar kilovat enerjiye marjı ulaş
mış, kalkıp enerji kıtlığından bahsediyordu. Değerli 
genç arkadaşım, bu yatakları o gün görmedin mi? 
Atı gördün ayağın mı ağrıdı? Neredeydin, kefensiz 
gömdüğümüz zaman vatandaşı, neredeydin? Altındağ 
dahi elektrik ışığından mahrum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen genel 
müdürdün. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşım Ahmet Şener'le beraber ben de fakültedeydim. 
Elinde konserve yırtık kablanyla Sankışlanın önünde, 
Ziraat Fakültesinin önünde yemek artığı bekleyen ar
tık Allah'a şükür vatandaşımız yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Seni okut
mak için para veriyordu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ha sömürücü
lük, ha hırsızlık. Hakikaten devletin görevidir bun
larla mücadele etmek, siyasi iktidarın görevidir ama 
Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımın altında 
mercedes arabası var, nereden aldın mı diyeceğim, 
mümkün mü bu, mümkün değil. 

Meselâ söylüyorlar, gazete yazmış, bir arkadaşı
mın madeni varmış devletleştirmek istiyormuş. İşte 
böyle vurgunluklar olursa ben de seninle beraberim, 
biz de sizinle beraberiz. Ama özel sektöre sömürücü, 
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yuvarlak laflarla hür teşebbüse sömürücü lafı ede
mezsin. Senin çıkardığın kanunların teminatı altında
dır, senin çıkardığın Anayasanın teminatı yürürlükte 
olduğu müddetçe ona el uzatamazsın, onun teşebbüs 
gücünü kıracak hiçbir şey yapamazsın. Biz bunun 
mücadelesini yapıyoruz. Onlar yürürlükte olduğu 
müddetçe istirdat edemezsin, gasp kanunu getiremez
sin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çalmaların 
yürürlüğü yok. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Çalmaya, vur
maya, hırsızlığa karşı seninle beraberim, gel öldüğün 
yerde ölelim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam bra
vo. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Vakıa, bu ama 
getirdiğin kanunlarla yeniden vurguncu yaratacak-
san karşındayım, vardır onlar, olduğu gibi vardır. 

BAŞKAN — Saym Dağdaş lütfen bitiriniz efen
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — O bakımdan to
pu - tüfeği olmayan, jandarması - askeri olmayan özel 
teşebbüsü sen çıkarcı, sömürücü olarak görüp bunu 
tashih etmeden üzerine yürürsen karşındayım. Ben 
sana yardım ediyorum, diyorum ki; bunları gel değiş
tirelim. Senin getirdiğin Anayasanın karma düzenin
de, karma ekonomisinde bugüne kadar büyük hizme
ti geçmiş... 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş... 
~ BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) 
biisü, gücünü kırmayın. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

O özel teşeb-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel okuttuğumuz 

önergeye komisyon katılmamıştır, önergeyi Yüce He
yetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okunan biçimiyle oylarınıza sunu
yorum: (AP sıralarından, çoğunluk yok» sesleri) 

HI. — YOKLAMA 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bu tarafa bakın 
Sayın Başkan, ekseriyet yok. (AP sıralarından 10 mil
letvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — O tarafa zaten bakıyorum. Başka 
görevimiz kalmadı, acaba yoklama istenilecek mi 
diye. 

İsimlerinizi alacağım efendim. 

Sayın Mustafa Kemal Aykurt, Sayın İlhan Er-
soy, Saym Hüseyin Cavit Erdemir, Saym Müfit Bay
raktar, Sayın Esat Kıratlıoğlu, Saym Cemal Kü
lahlı, Sayın Bahri Dağdaş, Saym Selâhattin Kılıç, 

Saym İbrahim Etem Boz, Sayın Ali İrfan Haznedar 
yoklama istemiş bulunmaktadırlar. 

Yeterli sayıda sayın arkadaşımız tarafından Genel 
Kurul salonunda çoğunluk bulunmadığı iddia edil
miştir. Bu bakımdan yoklama yapacağım. Burada 
bulunan değerli arkadaşlarımızın «burada» demek 
suretiyle yoklamaya katılmalarım rica ediyorum. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı)/ 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 

yoklama sonunda salonda görüşmeler için yeterli ço
ğunluğun bulunduğunu saptadık. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAıŞKAN — İkinci maddenin okunan biçimiyle 
onayınıza sunulması sırasında bu istemde bulunmuş
tu değerli arkadaşlarım. Kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

İkinci maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. Maddenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 
Madde 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen ma

denlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete
de yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet 

Teşekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek sü
re içinde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sayılı 
Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamana giren 
madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibinin maden mevzuatından do
ğan hak ve yükümlerinde bir değişiklik olmamak üze
re, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca atanacak 
bir maden mühendisinin gözetimi altında yürütülür. 
Gerektiğinde Bakanlık, işletme faaliyeti ile ilgili be
lirli iş ve işlemlerin yapdmasını gözetici mühendisin 
yazutt iznine tabi tutabilir. 
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işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, 
gözetici mühendise görevini tam olarak yapabilmesi 
için gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve işletme 
faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf edi
ci, mevcut tesisleri bozucu davranışlardan kaçınmak 
zorundadır. 

işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yu-
kardaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faali
yeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararıy
la kısmen veya tamamen durdundabilir. 

B) Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına 
girmeyen işletme hakkı talepli madenlerde işletme 
faaliyetine girişilemez. 

C) Arama ruhsatnameli madenlerde Bakanlar Ku
rulu kararının ilanı üzerine arama faaliyeti tatil edi
lir. 

Bu madde hükümlerine uyulmaması sonucunda 
meydana gelecek zararlardan işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibi sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Kırathoğlu, kişisel olarak Sayın Ço
ban, Sayın Arsian, Sayın Öztürk, Sayın Eryıldız, Sa
yın Gürgüç, Sayın Eroğlu bu ana kadar Başkanlığa 
müracaat etmişlerdir. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kı-
ratiıoğlu'nun, buyurunuz Sayın Kırathoğlu. Süreniz 
10 dadikadır efendim. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bundan evvelki konuşmalarda Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın sözcüsü, Adana Milletvekili Muslihittin 
Yılmaz Mete Bey, bizim kanun çıkartma tekniği ba
kımından noksanımız olduğunu ve bunu bilmediği
mizi ifade ettiler. Biz burada dikkat buyurduğunuz 
takdirde, bu kanun tasarısının hazırlanış şekli, Mec
listen çıkartılabilme, tüzük veya buna mümasil şekil
lere uygunluğunu burada müzakere veyahutta tenkit 
etmiyoruz. Biz buraya getirmiş bulunduğunuz kanun 
tasarısının muhtevasına ve getirmiş olduğu fikirlere 
itiraz ediyoruz. O bakımdan Sayın Mete herhalde bu
nu karıştırmış olsa gerek. ÜsteKk Meclisten kanun 
tekniğinin nasıl şekillendiğini, nasıl çıkması lâzım gel
diğini eski bir parlamenter olarak bilen bir insanım. 

Kıymetli arkadaşlarım, sonra Cumhuriyet Halk 
Partisinin diğer bir saym sözcüsü, 16 nci maddede, 
16 nci maddenin sonunda, Danıştaya müracaat edil
diği takdirde Danaştaym tehiri icra kararı almayaca
ğına dair olan kısmım konuşurken sayın arkadaşımız 

21 . 9 . 1978 O : 3 

bundan evvel de Toprak Kanununda Danıştaya mü
racaat edilemeyeceğini ifade ettiler. 

Aslında bir kanun tedvin edilirken eğer Anayasa
ya aykırı bir hüküm getirilmişse ve bu kanun da o 
şekliyle çıkmışsa, bu demek değildir ki, öylece uygu
lanacak. Anayasa Mahkemesine müracaat edildiği 
takdirde elbetteki Anayasaya uygun düşmeyen o mad
denin iptali yoluna gidilebilir. Bu bakımdan yanlışın 
veyahutta yanlış bir tatbikatın doğru olarak gösteril
mesi bir emsal teşkil edemez. 

Değerli arkadaşlarım bu arada Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekili Saym Hayrettin Uysal Bey, 
yine konuşmasında bize tarizde bulundular. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bulunma
dım efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
saym arkadaşımız konuşması itibariyle, belki de ke* 
Mineyi yanlış seçtim, bize cevap hakkı doğuracak bir 
mevzuu seçti. 

Değeri» arkadaşlarım, Saym Hayrettin Uysal ifa
de buyurdular ki, elektrik darboğazına gelmemizin 
sebebi bizim hükümetlerimizin tatbikatıdır ve ener
ji... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Elektrik de
ğil, enerji. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet ener
ji; ama enerjinin daha ziyade elektrik tüketimi iti
bariyle değerlendiği bakımından, elektrik diye söyle
memin de yanlış olmadığını takdir buyurursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, enerji mevzuu konu-
, şulurken veya ortaya konulurken, nereden gelip nere

ye gittiğimizi değerlendirmek lazım gelir. Acaba Tür
kiye enerji darbogazındaydı da, biz bu darboğaza, 
yeni bir darboğaz mı getirdik? Yoksa, Türkiye haki
katen enerji tüketemeyen bir ülke durumundayken, 
enerji tüketebilir bir duruma mı getirdik? Biraz ev
vel Sayın Bahri Dağdaş temas etti; ama o temas et
tiği bazı noktalara ilavelerde bulunmak istiyorum. 

Hakikaten Türkiyemiz 1950 yılına gelinceye kadar 
hiçbir zaman ne hidrolik ne de termik sistemden 
enerji almayan bir durumdaydı. Aslında, termik sis
tem diye, belki de yanlış konuşuyorum. Zira, Türki
ye'deki bütün enerjinin kaynağı özel surette kurulmuş 
jeneratörlerle temin edilmekteydi Bu bakımdan, Tür
kiye'ye baraj sisteminin ve termik sistemin getirilme
si 1950 - 1960 yıllan arasına rastlar ve 1960 yılına 
kadar Türkiyemizdeki elektriksiz köy sayısı da gözü
müzün önüne getirilirse değerlendirilir. 1950 yılına 
kadar Türkiyemizde yalnız 53 Türk köyünde elektrik 
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vardı. 1962 yılına kadar Türkiye'de yalnız 2,5 mil
yar KW/H elektrik vardı. 1950 yılına kadar Türki
ye'de 1 milyar KW/H'in altında elektrik üretimi var
dı. 1962 yılında, ifade ettiğini gibi, 2,5 milyar KW/H 
ve Adalet Partisi 1971 yılının 12 Martında Hüküme
ti devrettiği zaman enerji istihsali 12 milyar KVV/H'a 
yakındı. 

Öyleyse, Adalet Partisi, 1962 yılındaki 2,5 milyar 
KW/H'lik enerji istihsalini 1971 yılında aşağı yukarı 
6 misli artırmıştır. Bu mudur Türkiye'yi enerji dar
boğazına sokmak? 

Türkiye, bir yoklar ülkesiyken, bir varlar ülkesi 
haline getirilmenin seferberliğini Demokrat Partinin 
ve Adalet Partisinin zamanında görmüştür. O bakım
dan burada yapılan konuşmalarda arkadaşlarımızın 
lütfen istatistiki malumata değer vermelerini istirham 
ediyorum. Zira herhangi bir mevzuu rakamla ifade 
edemediğimiz takdirde o mevzuu hakkındaki malu
matımızın olmadığım ortaya koymuş oluruz ve bu
gün, 1978 yılında Türkiye'nin enerji istihsali 25 mil
yar KW/H'a doğru yaklaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, enerji tüketiminin veya 
darboğazının hiçbir surette Adalet Partisi Hükümet
lerine yüklenilecek bir suç olmadığını; bilakis, bu 
mevzuda cidden methedilebilecek seviyeleri aşma du
rumunda gayret gösterdiğimizi takdir etmenizi istir
ham ederim, 

Değerli arkadaşlarım, üstelik 1971 yılından sonra 
kurulan hükümette Cumhuriyet Halk Partili bir par
lamento üyesinin, Enerji Bakanlığına geldikten sonra 
yapmış olduğu konuşma bugün Meclis zabıtlarında-
dır ve fevkalade enteresandır, bu kadar enerjinin ne 
yapılabileceği sorusu mevzuubahis edilebilmiştir. 

Demek ki, enerji kısıtlamasının sebeplerinle, aslın
da enerjiyi ciddiye almayan; ama Adalet Partisinin 
dışında kurulmuş birtakım kuruluşların bu meseleyi 
ciddiye almayışlarının sebebiyet verdiğini hatırlama
nızı istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, enerji mevzuu elbette ki 
linyitle alakalıdır ve termik santrallann kurulmasın
da fevkalade netice alınabilmek durumundadır. 

Türkiye'nin linyit rezervi itibariyle enerji istihsa
line 50 milyar KVV/H katkısı olabileceği tahmin edil
mektedir. Hidrolik santralar itibariyle 70 küsur mil
yar kilovat/saat elektrik istihsali elde edilebilmekte
dir. Bunun neticesinde Türkiyemizin 2000 yılından 
sonra 200 milyar kilovat/saatin üstünde bir ihtiyacı 
gözönünde bulundurulunca elbetteki bu kaynakların 

ötesinde bugün dünyamızda fevkalade aktüel olan'bir 
mevzuu nükleer enerjiye doğru kaymakdır, o yola 
doğru gitmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 dakikanız var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim. 

Şimdi Sayın Hayrettin Uysal bu arada bizim dokt
rinler mevzuunda malumatımızın olmadığım da ifa
de ettiler. Şunu ben ifade edeyim değerli arkadaşla
rım, ben sosyalizmi kitaptan okumadım. Aslında ki
taptan öğrenmedim diyeyim. Çünkü çok kitap oku
dum bu hususta, onu ifade edeyim de. Sosyalist mem
lekette ben tahsil ettim. 7 sene orada, hem üniversi
teyi bitirdim, hem de doktoramı yaptım. Sosyaliz
min ne olduğunu ben gayet iyi bildiğim için, sosya
list değilim, Avusturya'da okudum, Viyana'da oku
dum. (CHP sıralarından «aaa...» sesleri). Sosyalizmi 
o kadar iyi bildiğim için sosyalist değilim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sosyal de
mokrat o. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yani tat
bikatının olduğu yerde yaşamış bir insanım. Bu ba
kımdan, değerli arkadaşlarımın, sosyalizmin karşısın
da konuşmalar olduğu takdirde bunu tahammülle 
karşılamalarım istirham ederim. Çünkü sosyalist ül
kelerde de en az sosyalist olan o memleketin vatan
daşı kadar, karşısında sosyalist olmayan gruplar var
dır. Bunun değerlendirmesini yaparsanız, burada 
«aaa...» diye konuşmayı fuzuli bulursunuz herhal
de. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, dünyadaki 
ekonomik sistemlerin, memleketlerin kalkınmasına 
faydası yalnız sosyalizmle değil, sosyalizmin karşı
sındaki bulunan birtakım sistemlerle de olduğunu ka
bul etmenizi rica ederim. Bu bakımdan sizin gibi dü
şünmeyen arkadaşlarımızın eğer yanlış düşündüğünü 
kabul ederseniz, o zaman dünyada kendileri gibi dü
şünmeyen fakat sosyalist ülkelerde yaşayan ama çok 
büyük yekûn teşkil eden insanların o memlekette ha
yat haklarının olmaması lazım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, söz süreniz bitti 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sözümü 
bağlıyorum efendim. 

Böylece sosyalist bir düşüncenin karşısında ferdi
yetçi düşüncenin müdafaasını yapmanın hiçbir zaman 
sömürü düzenini müdafaa etmek olmadığım, ama si
zin iyi takdir etme durumunda bulunduğunuz abnte-

— 822 



M. Meclisi B : 168 21 . 9 , 1978 O : 3 

rutin takdir edildiğimin mevzuu bahis olduğunu bil
menizi isterim, 

Saygılar sunarım, (AP şualarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratüoğlu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, CHP Grupu adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uysal, süreniz 10 

dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Parlamento zemininde birtakım meseleleri tartış
mak çok iyi. Yalnız gerçekleri olduğu gibi de ortaya 
koymak ve saptamak lazım. Kavram karışıklığı Tür
kiye'de çok belalara sebep olmaktadır. Şimdi sosyal 
demokrat ayrı bir şey, sosyalizm ayrı bir şey. 

Şimdi sayın arkadaşımız Avusturya'da okumuşlar, 
eğitimi orada görmüşler. Bir kere sosyalizmden ne 
murat ediyor, onu açıklaması lazımdır, ne diyor, ne
yi ortaya koymak istiyor? Bunu açıklamadı. 

Şimdi okuduğu yer bugünkü biçimiyle bir sosyal 
demokrat ülke. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Avusturya'da tah
sil görmesiyle ne ilgisi var bunların? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Müsaade 
buyurun, birtakım meseleleri tartışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, biraz bekleseydiniz 
Sayın UysaFa da müdahale ettiğimi görürdünüz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Çok geciktiniz ama 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biz bazan gecikiyoruz, siz 
de istical gösteriyorsunuz; mesele bu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şu görüş
mekte olduğumuz madenler tasarısının maddelerinin 
ne getirip ne götürdüğünü ortaya koymak durumun
dayız. Arkadaşımız Kırathoğhı iddia ediyor ki* bu 
son bir sosyalist uygulamadır. «Yanlış» diyoruz; üre
tim araçlarını devletteştiımtiyor. Ne olacak, ne ola
cak? Yani hayal mâ görüyorsunuz? Kendi görüşünü
ze göre yargılamada mı bulunuyorsunuz? Somut bir 
olayı tutarsınız, getirirsiniz. Bu böyledir dersiniz, çı
karırsınız. Olmadan yapılan İddialar yalandır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Somut o somut 
Bize göre somut o. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — DeğH, de
ğil, değil. 

Şimdi, Türkiye'de enerji sorunu; Türkiye'nin ge
reksinimi nedir? Nereden başladık, nereye geldik? Bir 
şeyin... 

I MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ta-
I vandan başladık, tabana kadar geldik. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
I çok güzel, siz daha doğmadınız, ondan sonra doğdu-
I iniz. Gözlerinizi, Atatürk'ün kurduğu bir Cumhuriyet 
I devletinde açtınız. Osmanlı devlerinin karşı karşıya 
i kaldığı çıkmazı, kurtuluş savaşı ile çözen bir halkın 
| çocuğu olarak onun daha sıfırdan başlamış olan okul-
I larında okudunuz, adam oldunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İn* 
şallah siz de adam olursunuz bir gün. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de-
[ ğerli arkadaşlarım, onu o noktadan alıp bu noktaya 
I getiren insanların emeğini, kafasını, gücünü ortaya 
I koymadan meydana gelmiş olan bir evin içerisinde 
I üç •> beş fırça dolaştırıp badana yaptıktan sonra bu 
I ev benimdir demek, en azından haksızlıktır. 
I Bir gerçeği ortaya koyahm: Devlet Demiryolları 
I yabancı şirketlerin elinde. Gemileri yok, okulları yok, 
I ordusu çağdaş birtakım araç gereçlerle bezenmemiş. 
I (Şimdi siz, siz arkadaşını... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Biz de onu dedik 
size, ben onu dedim sana. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Bu mem-
I leketin parası ile, siz, Bahri Dağdaş arkadaşım, bu 

memleketin parası ile İsviçre'de okudunuz; sizi Cum
huriyet Hükümeti okuttu. (AP. sıralarından gürültü
ler). 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Si
zin Başbakanınız İngiltere'de okudu, orada saatini 
sattı. (Gürültüler). 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, bu
gün bir darboğazdayız... 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Devletçilik tartış
ması yapıyorsun... 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, devletçilik tartışmasını 
kim getirdi efendim bu kürsüye? Rica ediyorum, ne 
kadar değiştik, bilmiyorum ki. 

I Buyurun siz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Tarafsız davran, 

tarafsız. Taraf tutuyorsun, (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sizin için peşin hüküm bu. Peşin 

hüküm sizin için Sayın Ersoy. 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — (AP sırala

rına doğru eliyle işaret ederek) Acıttı nu, acıttı mı? 
(AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Rica edi
yorum efendini. Lütfen Sayın Gümüşçü. (AP sırala-

I rından şiddetti gürültüler, ayağa kalkmalar). 
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Sayın Aykurt, Sayın Dağdaş, rica ediyorum lüt
fen. Sayın Kaleli rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, «açıttı mı» diyor. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, «acıttı 
mı» diye hitap edemez. (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Kem söz sahibine aittir, rica ede
rim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş-
kan, değerli arkadaşlarım* bir ülkeyi hangi noktadan, 
ekonomisi ile, sosyal hayatı ile, sanayisi ile, kalkın
ması ile, plan dilimleri içerisinde meydana getirdiği 
yatırımları üretime dönüşen ve ortaya konan artık 
değerin paylaşılması ile, tümü ile değerlendirilmesi 
lazım. 

Şimdi o halde biz ne diyoruz; siz açtınız bu tar
tışmayı, biz açmadık... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Arkadaşlarına Cum
huriyeti müdafaa et, Cumhuriyeti. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben bîr 
Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk devrimlerinin hızla 
Türkiye'de çağdaş bir Türkiye yarattığı devirlerde 
doğmuş, o ülkenin nimetlerinden yararlanmış, onun 
ortaya koyduğu eğitim sisteminde değerlendirilmiş 
bir insanım; Cumhuriyet çocuğuyum^ 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
raz da Maden Kanunundan bahset. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ben bir şe
yi inkâr etmiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ben şunun için Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak söz aldım, şunu 
ortaya koymaya çalıştım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ne 
koydun ortaya? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Çok şey 
koydum. Senin kafanın alması İçin maden kanunun
dan bahsediyorum, bunları söylüyorum. Onu sen bi
lirsin. İster alırsın ister almazsın. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Onların kafası 
almaz, boşuna uğraşma. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Cumhuriyeti müda
faa et Cumhuriyeti. 

BAŞKAN — Sayın UysaL muhatap edinmeyin 
rica ediyorum^ 

Lütfen bitirin sözlerinizi. (AP sıralarından gürül
tüler). 
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1 HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Enerji Tür-
I kiye'de her türlü ihtiyaçları giderici bir noktaya geldi 
I dediniz. Ben gelmediğini söyledim. Eğer gelmiş ol-
I saydı, Türkiye bugün bir enerji darboğazında oimaz-
I di dedim. Kısıtlamaları siz başlattınız, yaptınız. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Allah bu Meclisin 
I duvarlarım dile getirsin. (AP sıralarından gülüşme

ler). 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi sana-
I yi dediniz, şantiye halinde dediniz. Ama Türkiye' 

de... 
I BAŞKAN — Sayın Uysal, tüm tasarruflarını eleşr 
I tirmeyiniz lütfen. Söylediklerini biliyorum. O çerçe-
I ve içinde kalınız lütfen siz, de konu içerisinde kalı-
I nız efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
I devletleştirmeyi bu yasayı olduğundan başka türlü 
I göstermeye çalışan bir zihniyeti zabıtlarda tespit et-
I mek için söz aldım. Onu ifade ediyorum. Türkiye'de 
I politikacılar olarak eğer bu üükeyi seviyorsak, bu 
I ulusu seviyorsak kavramları olduğu gibi yerine koy-
I mak durumuna işaret etmeli için söz aldım. Yalan 
I söylemeyim, doğruları doğru olarak koyalım dedim. 
I (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
I Şimdi o halde doğru konuşmuyorsunuz Dağdaş. 
I 1960'lardan önce Cumhuriyet Halk Partisinin ik-
I tidarlan döneminde Cumhuriyet Halk Partisinden son-
I raki iktidarlar döneminde siz bu ülkede bir bürok-
I rat olarak, genel müdür olarak görev yaptınız. Ge-
I nel müdürlüğünüz zamanında halkla ilişkilerinizde bu 
I memleketin kalkınması için yaptığınız gayretlerde ha-
I talar içerisinde bulundu iseniz onu niye bize yükKi-
I yorsunuz? (AP sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bra-
I vo bravo... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Buhmduy-
I sanız* söylüyorum, buîunduysanız söylüyorum. 
I O halde geçmiş dönemlerde şu görevde bulunmuş 
I olan, bu görevde bulunmuş olan kişilerin veballerini 
I o günkü siyasal iktidarlara yükleme yolundan vaz-
I geçmelerini söylüyorum. Mesele bu, bu kadar açık. 
I BAjŞKAN — Sayın Uysal, 1 dakikanız var. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür 
I ederim değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından al-
I kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sataşma var Sayın 

I Başkan. 
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BAŞKAN — Nedir efendim, dinleyeyim Sayın 
Dağdaş. Sataşma konuşmanın neresinde, anlamam ge
rekiyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Halka muamelem
de... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika değerli arkadaşlarını, bir 
dakika; dinleyeyim Sayın Dağdaş'ı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Şeker Şirketinde 
Umum Müdür değildim evvela, bu bir. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Umum Müdürlüğü 

zamanında birçok hatalardan dolayı... (Gürültüler). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Varsa» de
dim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Sakarya) — Cumhuriyet Halk 
Partisi devrinde... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, söylediği şu sayın hati
bin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim, adımı söy
leyerek itham ettf» tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, her ismini söyleyene bu
rada söz versek Sayın Dağdaş, işin esasına geçmek 
mümkün olmaz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ta
raf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aykurt, ne söyle
yeceğimi bilmeden hemen «taraf tutuyor» diye niye 
söylüyorsunuz? Çok rica ederimi. Taraf tutuyorsam, 
Genel Kurul var; karar verir biter. 

Sayın Dağdaş, isminizden bahsedildi. Ancak, ha
tırladığım kadarıyla sayın hatibin söylediği, sizin o 
dönemde görev almış bulunduğunuz ve bu sorumlu
luğa iştirak etmiş olduğunuz. Şimdi siz görev alan 
bir kişi olarak o dönemde sorumluluk taşımadığınızı 
mı kabul ediyorsunuz? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim benim gö
revim hakkında... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (DenizH) — Sa
yın Başkan, öbür tarafa bu muameleyi yapmıyorsu
nuz, tek taraflı hareket etmeyin, sataşma var. 

BAjŞKAN — Efendim rica ediyorum, konuşayım 
istirham ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim müsaade 
ediniz, açıklama yapacağını. 

BAŞKAN — Efendim anladım, yani bunun dışın
da bir şey söylenildi mi? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim imalı yol
lardan beni "itham etmiştir, geçmişteki şeyler hakkın
da olur olmaz şeyler söylenmiştir. 

BAŞKAN — Tamam, zaptı getirttireceğim, ben 
o şekilde anladım, sâz başka anlıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına başka istek 
şu anda yok. Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban, 
buyurun. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri arkadaşlarım; 

Yasanın görüşülmesinden şu ana kadar anlaya
madığım bir telâş var. Çok değerli tecrübeli parla
menter arkadaşlarım hatırlayacaklardır, aynı mahi
yetteki bir yasa, yine çok değerli Adalet Partisi ve 
diğer partilerin müşterek kurdukları birinci MC dö
neminde 1975 senesinde ve 1895 nohı Yasa olarak bu 
Meclislerden geçmişti, çok değişik veyahut da farklı 
maddelerle ama özü aynı idi. 

Şimdi anlayamıyorum, değerli arkadaşlarımın bu 
telâşı inedir? Burada çıkan herhangi bir kaçırma, 
herhangi bir koparma olayı yoktur; burada ortaya 
konulmak istenen yeraltı servetlerimizin yok edilme
sini önlemek, çarçur edilmesini önlemek, kapkaççı
ların elinden kurtarmak için Hükümetimiz tarafından 
hazırlanan bir tasarıdır. Burada telaş edilecek bir şey 
yoktur. Varsa kuşkusu olan, şu tasarının 3 hcü 
maddesinde belirtildiği gibi; «tasarının yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren» der, «Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı tarafından tayin edilen bir Maden 
Mühendisinin kontrolü altında işletmeler çalışır» der. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının dedikoduları 
sekiz ay önce başladı; ama sekiz aydır özel sektörün 
elinde bulunan işletmelerde işletme zayiatı % 30'un 
üstündedir, örneğin, Yatağan'da bir açık işletme, 
şevli olarak çalışması gerekirken ters şevli çalışır ve 
ölümlere, kazalara sebebiyet verir. 

Yapmayın; bu kanun, bir dakika bile gecikme
den çıkmalı, Devletin kontrolü altına girmeli ve bu 
millet, bu memleket, bu halk, yeraltı servetlerinden 
gereği şekilde, hakkı olduğu şekilde faydalanmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoban. 
Söz sırası Sayın İbrahim Akdoğan'da: buyurunuz 

Sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Nedense maddeler gözden kaçtı, bir madde ne 

anlam taşıyor. O maddede biraz sonra değişiklik 
önergesi verebilecek olan arkadaşlarım, bu maddenin 
dışına çıkıp burasını yıllardan beri yaptığımız bir 
sistem kavgasının arenası haline dönüştürüyorlar. 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
10 kişi ayağa kalkmıştık. 

BAŞKAN — Ben saydığım zaman 9 kişi vardı 
beyenfendi. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır 10 kişi 
ayağa kalktık. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Biz de ayağa 
kalktık Sayın Başkan. 

Biz bundan memnunuz. Biz bu sistem arenasına çe
şitli konferansları da getirdik; Elektrik Mühendisleri 
Odası kongerelerini de getirdik, paneller de getirdik. 
Şimdi eğer, bunları buraya tekrar getirirsek, bunlar 
beş dakikaya sığmaz, on dakikaya da hiç sığmaz. 

Ancak, 1950'de rakam şuydu, 1960'da rakam şu 
oldu, 1965'te rakam şu oldu diye birtakım rakamlarla 
ortaya çıkarsanız Einstein'in izafiyet teorisini inkâr 
etmiş olursunuz. Efendim diyorlar, 1950'de şu idi 
1960'da şu, Benim boyum 1.45: ben, boyu 1.40 ola
na göre büyüğüm; elbette büyüğüm benim boyum 
1.45, diğerinin boyu ne, kendisiyle kıyasladığımın 
boyu ne, 1.40. Diyelim, benim boyum 1,75 bir diğer 
arkadaşımın boyu 1,65. Haa ben en büyüğüyüm, 
ben en iyisiyim. Eğer kıyaslama yapacak isek, lüt
fen 1950 senesinde, 1960, 1970 senesinde bu kadar 
eletrik üretildi, evvelden bu kadar üretiliyordu diye 
değil de, ödünç para vererek, parasını vererek elektrik 
aldığımız Bulgaristanla mukayesesini yapsanız her 
halde daha gerçekçi bir rakama kendinizi vardırmış 
olursunuz. Hiç bir zaman kendinizi boyunuz 1,80 ise 
178'e göre mukayese etmeyin, neden benim boyum 
1,85 değildir diye mukayese edin. 

Ben Türkiye'yi 27 seneden beri idare ettim ve 
Türkiye'nin enerji politikasını şuradan aldım buraya 
vardırdım diyen zihniyetin temsilcilerine şunu soru
yorum: Yunanistan'da fert basma düşen kilovat/ sa
at kaç, bizde kaç, Bulgaristan'da kaç bizde kaç, Rus
ya'da kaç bizde kaç? Eğer mukayeseleri bu şekilde 
yaparsak daha sağlıklı bir sonuca varmış oluruz kanı
sındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Değerli arkadaşlarını, bu suretle madde üzerinde 

yapılmış olan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeye ilişkin önerge yok. 
Maddeyi okunduğu biçimiyle Yüce Heyetin ona

yına sunuyorum. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayin Başkan siz 

de görüyorsunuz fci, ekseriyet yok. (AP sıralarından 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — 9 kişi var, yoklama istemi için ye
terli değil. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Say ba
kalım kaç kişi var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabii teker teker kalkarsanız, 12 kişi 
oldu. 

Sayın Ersoy, yani hak kullandık diye kullanıyor
sunuz bunu değü mi Sayın Ersoy? 

BAŞKAN — Sizleri de gördüm efendim, sizleri 
de gördüm. 

Şimdi sayı tamam oldu. 
İsimlerinizi tespit ediyorum: Sayım Bahri Dağdaş, 

Sayın Esat Kıratlıoğlu, Sayın Cemal Külahlı, Sayın 
özer Yılmaz, Sayın Sümer Oral, Sayın Ahmet Mahir 
Ablum, Sayın İlhan Ersoy, Sayın Ali İrfan Hazne
dar, Sayın Ekrem Ceyhun, Sayın Turan Kocal, Sa
yın M. Yaşar Göçmen. 

Değerli arkadaşlarını, bu konu daha evvelce önü
müze gelmeden bir hususu Genel Kurulun bilgileri
ne sunmuştuk; o da şuydu: Genel Kurul salonunda 
görülür bir çoğunluk var ise ve bir süre önce yokla
ma yapılmış ise yoklama isteğini Başkanlık dikkate 
almayabiliyor idi. Şöyle: 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Al Başkan, al. 
BAŞKAN — Hayır. 
Dinlemenizi rica ediyorum: 
66 nci Birleşim, 16 . 3 . 1966, oturum 2; yöne

ten arkadaşımız Sayım Ferruh Bozbeyli. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır efendim, 

başka yok mu, Osmanlı Tarihi filan? 
BAŞKAN — 1966; yani bu İçtüzüğümüzü, aynen 

aldığımız İçtüzük. Daha evvelki İçtüzüğümüzdeki 
aym madde. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır, hayır, ha
yır! 

BAŞKAN — Tetkik edersimiz Sayın Ersoy. 
Deniliyor ki Sayın Ersoy: «Başkan — Bu MecKs-

te ekseriyetin olduğunu herkes görmektedir. Alenen 
ekseriyet olduğu halde ekseriyetin olmadığı iddiası 
bir hakkın suiistimalidir, buna imkân vermeyeceğiz 
(AP şuralarından şiddetli alkışlar). 

CHP sıralarından (ekseriyet yoktur)» deniyor. 
«AK Karcı (Adana) — Yoklama yapmaya mec

bursunuz. 
Başkan — Muhterem arkadaşlar, bu Mecliste 

bütün gruplar hazır bulunduğu halde ve helkesin gö
zü önünde ekseriyetin olmadığını iddia etmek, bir 
hakkı suiistimal etmek için en güzel örneği verebil-
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inekte yarışa çıkmaktır. Şimdi bu önergeyi oyunuza 
sunuyorum...» diyor ve muameleye devam ediyor. 

Sadece Sayın Bozbeyti'riin uygulaması değil, içi
mizde buhınıan çok değerli Sayın Ok'un, Rahmetli 
Sayın öztürk'ün bu konuda yapılmış birçok uygula
maları var. 

Ama biliyorum ki, buna rağmen taraf tutmakla 
itham edeceksiniz; yoklamayı yapacağım Sayın Er-
soy, yoklamayı yapacağım; ama şunu bilesiniz ki, 
şu anda çoğunluk olup olmadığı hususunda kuşkum 
olduğu için yapacağım, yoksa çoğunluk olduğunu 
gördüğüm anda bu hakkı suiistimal ettirmem. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, lü
tuf olarak değil, İçtüzüğün gereği olarak yapacaksı
nız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım.... 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Müsaade bu

yurur musunuz, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

1 ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Biraz önce 
İçtüzüğün 58 nci maddesiyle ilgili uygulamadan ör
nekler verdiniz. Müsaade buyurulursa bendeniz de 
zatıâlinıizin uygulamanıza bir örnek vermek istiyorum: 

Zatıâlinizin idare ettiğiniz 134 ncü Birleşim, 
10 . 9 . 1976'd a Oturum 1 : yoklama yapıldığından 
kısa bir süre geçtikten sonra yenidejı yoklama yapıl
ması; ekseriyet olmadığı iddiası karşısında aynen şöy

le buyuruyorsunuz: «Yoklamayı biraz önce yaptık.» 
Tamamen şimdi burada olduğu gibi. Cumhuriyet 
Halk Partisinin o zamanki Grup Başkanvekiline hita
ben; «Sayın ölçen, onun için yeni bir yoklama yap
maya gerek yoktur» buyuruyorsunuz. 

Şimdi aynı durumda, bir tereddütümüz mü var, 
yoksa o zaman bir yanılgı içinde miydiniz, şimdi mi 
bir karara varamıyorsunuz? 

BAŞKAN — Aynı görüşte ısrarlıyım Sayın Kıhç-
oğtu, ancak şu anda çoğunluk ohıp olmadığı husu
sunda kuşkum olduğu için yoklama yapacağımı ifade 
ettim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Kuşkunuz 
var... 

BAŞKAN — Tabu, kuşkum olduğu için yapaca
ğım. Yoksa çoğunluk olduğunu gördüğüm anda bu 
hakkı suiistimal ettirmem. O zaman Cumhuriyet 
Halk Partisine, Cumhuriyet Hafflc Partisi Grupuna 

^yaptığım gibi, ki kendilerine söylemişimdir, «Ekse
riyet vardır, biraz evvel yoklama yaptım, yoklama 
yapmam» nasü demişsem, kuşkum olmadığı anda 
yine aynı uygulamayı yaparım. Kuşkunuz olmasın 
Sayın Kıhçoğlu. 

Teşekkür ederim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, orada

ki 10 kişi bizi disipline ediyor, ben onlara, minnetta
rım. Buraya geliyorlar, hiç olmazsa toplanıyoruz. 
(CHP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; ad okuyarak 
yoklama yapacağım. 

Adana İlinden başlıyoruz efendim. 

Yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonucunda gerekti çoğunluğun bulunduğu
nu saptadık. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, bunlar 
böyle ettikçe bizi disipline ediyorlar. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Değerfıi arkadaşîarım, 3 ncü madde
yi okuduğumuz biçimliyle onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler lütfen işaret (buyursunlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 

İkinci Bölüm 
Değer Takdiri ve Kamulaştırma 

İşlemleri - Yargı Yolu 
IV Talkdiir Komisyonu •-
II. Görevi ve Oluşması: 
Madde 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkan-
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lığında Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörü
len İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden Mühendisle
ri Odası ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve .* 
sanayi odasının kendli mensupları arasından görevlen
direcekleri (birer temsilciden oluşan beş kişilik hır 
taküıîr komisyonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu 
kurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına, Sa
yın Kıratlııoğlu Adalet Partisi Grupu adına. 

Kişisel olarak Sayın Nizamıettin Çoban, Sayın İb
rahim Akdoğan, Sayın Oztürk, Sayın Eryıldız, Sayın 
Gürgüç ve Sayın Zeki Eroğhı söz istediler. 

Söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Esat Kı~ 
ratlıoğlu'nun. Buyurunuz Sayın Kıratboğlu, söz sü
resi 10 dakika. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü maddenin teşekkül tarzından evvel, biz her 
şeyden evvel maden işletme sahibinin durumunu bir 
gözönüne getirmek mecburiyetindeyiz ve bir asgari 
müşterekte birleşmek hususunda herhalde pek ayrı 
bir durumda olmamamız lazım gelir. Sizler de bir 
hakkın tesMimine, elden gitmemesine asgari yardım
cı olma durumundasınız muhakkak. Eğer biz burada 
özel teşebbüs olarak bir kanunla maden halikını al
mış bulunan (bir kimsenin durumunda sıkıntı olma
sın dîye müdafaa yapıyorsak, hiçbir zaman arkadaş
larımızın düşündüğü ve burada çeşitli şekillerde de
ğerlendirdikleri gibi bir sömürü veya bir vurgun 
mevzuunun müdafaasını yapmadığımızı veya yapa
mayacağımızı ibilhassa bilmenizi istirham ederim. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — 45 mil
yondan kaç kişi sizin gibi düşünüyor? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devam) — Çünkü, özel 
teşebbüs olarak hiçbir zaman böyle bir arzunun için
de olmamamız lâzım gelir. Çünkü Anayasamız as
lında özel teşebbüsü takviye etmekte ve garanti altı
na almaktadır. 

Anayasanın 40 ncı maddesi diyor ki: «Ferdin özel 
teşebbüs olarak faaliyette bulunması ve birtakım gi
rişimlerde bulunması Anayasanın garantisi altında
dır. «40 ncı maddeyi okuduğunuz zaman bunu gö
rürsünüz. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Öyle 
değil, aşağı yukarı diyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Karaçelik, rica ediyorum mü
dahale etmeyin, bildiği biçimde konuşuyor. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aşağı yu
karı değil, kati olarak. Yani ferdin özel hakkının, ka
nunlarla verilmiş hakkının kanunsuzluk yolu seçilmek 
suretiyle ortadan kaMınlmaıması garanti altına alın
mıştır ve bu hususta daha evvel ifade ettiğim gibi Sa
yın Profesör AJksoy bunun müdafaasını yapmıştır. 
Bu durumlar ortadadır ve şimdi geliyoruz, ne yapı
yoruz? 4 ncü madde itibariyle bir komisyon kuruyor 
ve bu komisyona Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlı
ğı, Maden Mühendisleri Odasından bir temsilci ve 
Sanayi Bakanlığından bir temsilci ayrıca yerel sa
nayi odasından veyahut da ticaret odasından bir tem
silci. 

Böylece, beşin üçü, yani beş kişinin üç kişisi ta
mamen bakanlığın yanında olabilecek temsilcilerden 
teşekkül ediyor. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (Ada
na) Yargı yolu açıktır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yargı yo
lu açıktır elbette ki, ama yargı yolunun açıklığını da, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, 16 ncı maddeyle, Da-
nıştayın tehiri icra kararım ortadan kaldıracak şekil
de hüküm getiriyorsunuz. Yani, bu vaziyet karşısın
da hukukun Üstünlüğü prensibini müdafaa etmek 
fevkalâde zor oluyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu şekilde olunca, 
1940 yılında Ereğli maden sahası devletleştirilirken 
kurulmuş bulunan komisyonun dahi dışına çıkılıyor. 
O zaman dahi bir hakem heyeti ortaya getiriliyor. 
Hakem heyeti kimlerden teşekkül ediyor? Danıştay, 
Yargıtay ve Sayıştay başkanlarından teşekkül edi
yor. Tarafsız bir heyet. 

Burada, Danıştaya müracaat hakkı açık tutulu
yor, Danıştayın tehiri icra karan ortadan kaldırılma
ya çahşıhyor. 

Sonra yine, kanun tasarısının başlangıç kısmında 
temas edilen Fransız tatbikatının da aksine hareket 
edilir 'bir durum görülüyor. Fransa'da madenler dev
letleştirilirken (4) kişilik bir komisyon kuruluyor ve 
bu 4 kişilik komisyonun birisi Enerji Bakanlığının, 
birisi Maden Bakanlığının temsilcisi, birisi Sayıştay 
Başkanının seçeceği bir üye, birisi de maden hak sa
hibinin seçeceği bir üye. 

Bunu Fransa, hukukun üstünlüğü prensibi ile göz 
önünde bulunduruyor. Eğer bu tasarının dibacesini, 
başlangıcını okusanız orada Fransız devletleştirilme
sine temas ediliyor. 

Hal ıböyle İken, hiçbir şekilde madencinin hakkı
nın korunamayacağı bir şekilde komisyon kurulma-
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sı, elbette ki hukukun üstünlüğü prensibi üe (bağda
şamaz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu bir kere kafamıza kay
mak mecburiyetindeyiz; kanunla kendisine verilmiş 
olan bir (hakkın, kanunun temin etmiş olduğu bir hak
kın kullanılmasını sağlayan bir şahısın, namuslu, dü
rüst ve ahlâklı olarak yürüdüğünü ve çalıştığı müddet
çe, sahtekâr ve vurgunculukla itham edemeyiz. Bu, 
her şeyden evvel bir insanın diğer bir ihsana saygısı* 
nın ifadesini almak lazım geffir. Ancak bu hukuk, bu
nu kullanan insan tarafından suiistimal edilirse, o 
zaman ne yapılması lâzım geldiğini elbette, ki kanun 
tayin eder ve ahlâkın dışına çıkma mevzubahis olur
sa da kullanılması lâzım gelen kelimeler kullanılır. 

Eğer biz herkesi vurguncu, herkesi sahtekâr ola
rak kabul edersek, sizin saflarınızda da bulunan, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da safla
rında vatandaş olarak bulunan, seçmen vatandaş ola
rak bulunan, bu hakları kullanan kimseleri de aynı 
şekilde rencide ettiğinizin farkında mitsizin bilmiyo
rum? 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Biz alınmıyo
ruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Mesele 
ahnmamakta değil aziz kardeşimi, mesele; ahlâklı ola
rak çalışan insanların rencide edilip edilmediği mese
lesidir. Bunlar «sizin saflarınızda da vardır, bizim saf
larımızda da vardır. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — İşte onun için 
alınmıyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Öyle ise, 
onun hakkını kanun tayin etmiş ise,r o hakkı orta
dan kaldırarak onu rencide etmek, zarardıide etmek 
de doğru değildir. 

öyle ise, bir hukuk devletinin üstünlüğünü, Tür
kiye Cumhuriyeti olarak, Millet Meclisi olarak ger
çekleştirmek arzusu ve kararında isek, ki öyledir, o 
zaman her şeyden evvel, kanun çıkarılırken, tedvin 
ederken hukukun üstünlüğü prensibini ortaya koyma
mız ve bunun saygınlığını gerçekleştirmemiz lazım 
gelir. Fakat, bir kanun çıkartırken, bir kanunun ver
miş olduğu hakkı zorla ortadan kaldırır ve o adamı 
mahvedersek bunun acaba vicdanla da bağdaşır bir 
tarafı olup olmadığının vicdanınızla takdir edilmesi* 
ni sizlere hatırlatmak istiyorum1. 

BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, 2 dakikanız kal
dı efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Mesele şu
dur: Kanunun verdiği hakkı kanunla alırken, kanu

nun masumiyetine sığınmış bulunan bir insanın, o 
hakkı elinden zorla alarak onu sokağa bırakmamak 
lâzım gelir. O zaman devlete saygınlık ortadan kal
kar. Devlete saygınlık, devletin getirdiği kanunlara 
devletin riayet etmesiyle mümkündür. Bunu bir ke
nara koyarak dievlet tarafından verilmiş bir hak geri 
alınırken, />nun sarf etmek mecburiyetinde bulundu
ğu bazı maddelerin ve hususların yok pahasına orta
dan kaldırılıp, o insanı, o şirketi zarara sokmamak 
lâzım gelir. 

Aziz milletvekili kardeşim... 

DOĞAN GÜNEŞ (Kırşehir) — 16 ncı maddede 
var, 17 nci maddede var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Onlar da 
gelince görüşeceğiz ve göreceksiniz ki, birbirleriyle 
bağdaştırdığınız takdirde şu konuşmanın dışına çıka
bilecek bir meseleyi bulamayacaksınız. Yani burada 
hukuk çiğnenmektedir. Lütfen, Millet Meclisi ola
rak... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Oku biraz 
oku. Hukuk oku. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devala) — ... Cumhu
riyet Halk Partili değerli arkadaşlarımdan İstirham 
ediyorum, hukukun çiğnenmemesini, Devlete say
gınlığı ortadan kaldırmamıayı başaralım. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Hukuk oku, 
hukuk. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz kar
deşimi elbette ki ben jeoloji doktoruyum, ama oku
mayı seven bir insanım. Hukuk tahsili görmüş kadar 
da okuduğumu ifade etmek isterim ve bundan dola
yı da iftihar duyarım. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Süre bitti Sayın Krathoğlü. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz ar

kadaşlarımı, birbirimize hukuk prensibi dahilinde say
gılı olursak, meselelerimizi iyi hallederiz. Bu 4 ncü 
maddenin de tedvininde komisyonun seçimi yanlış 
olmuştur. Daha hukuki bir düzen içerisinde tarafsız 
seçilmesinde, maddenin yeniden tedvin edilmesinde 
lüzum vardır diyorum ve bunun gereğinin takdirini 
sizlere saygı ile arz eduyorum. 

Saygılarımı sunarım. (AİP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırathoğlu. 
Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban?.. Yok. 
Sayın Sabri Öztürk, buyurun efendim. 
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
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Bu görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı sayesin
de, Yüce Mecliste gruplar görüş ve fikir yönünden 
tam manasıyla yerini almış oluyor Bazı partiler ne
yi savunduklarım açılk olarak buraya bu yasa tasarı
sı «sayesinde getirmiş oldular. Benee bu yönden de 
büyük faydası olmuştur. 

Yasayı geçinmeye çalışacağız. Halkçı oluşumuzun 
bir gereği olarak yasalaştıracağız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın EryıŞdız, Sayın Gürgüç yoklar. 
Buyurun Sayın Eroğlu. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Görüşmekte olduğumuz Madenlerin Devlet Eliy
le İşletilmesi Yasa Tasarısı gerçekten çok önemli bir 
yasa tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şu çatı altında bulunan 
partilerin eîlbettte ayrı ayrı görüşleri olacaktır. Bir sü
re önce bir değerli arkadaşım «ihanet» sözcüğünden 
bahsettiler. İhanet görüşlere göre ayrılır. Birisinin 
düşüncesi başkaysa İhanet anlamı değişir. Bir başka
sının düşüncesi başka ise, ihanet anlamı yine değişir. 

Değerli arkadaşlarım, biz yeraltı servetlerinin bir 
kişMe olmasını ihanet kabul ediyoruz ve tonu alıp 
halka vermeyi de vatanperverlik biniyoruz. Atma, 
eğer yeraltı servetîenlnin bir kişide kalmasını, bir 
başka görüşe sahip olan parffci, vatanperverlik kabul 
ediyorsa, ona diyeceğimiz yoktur. 

Bir büyük şairimizin bir sözünden esinlenerek şu
nu söylemek isterim değerli arkadaşlarımı: «Eğer va
tan çiftlikleriniz ise, eğer vatan kasalarınızdaki pa
ra ise, ben vatan hainliğine devam edeceğim» de
mişti. 

Şimdi değerli arkadaşlarım!, bizi vatan ihanetiyle 
suçlasanız da biz yeraltı servetlerinin halka mal edil
ir esinden yanayız. Onun için bu yasa tasarısını de
mokratik sol doğrultuda hazırladık ve halka mal 
edeceğiz. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederkn Sayın Eroğlu. 

Değerli arkadaşlarım, 4 ncü madde üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi madde ile ilgili 
oîarak Başkanlığımıza gelen önergeleri sırasıyla oku
tuyorum efendim, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletçe işletilecek madenlerin devletleştirilmesi 

hakkındaki kanun teküfinin 4 ncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 

Gaziantep İstanbul 
Cengiz Gökçek Turan Kocal 

Tokat Elazığ 
Faruk Demiirtola Mehmet Tabir Şaşmaz 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Gerekçe — Adı geçen madenlerle ilgili tasarının 
4 incü maddesi takdir komisyonunun üye sayısını 5 
kişi olarak belirlemektedir. Biz teklifimizle, mevcut 
5 üyeye, işçi ve işveren sendikalarından da birer tem
silci eklenmek suretiyle 7 üyeden teşkilini istemekte
yiz. Böylece, ekseriyetle toplanan komisyon 2 üye İle 
karar verebilecekken, bu yeni teklifle 4 üye ile karar 
verebilme durumuna getirilmiş olacaktır ki, bu da 
değeri milyonlara varan işletmelerin kıymet takdirle
rinde isabet sağlayacaktır. 

Teklif edilen: 
Madde 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri: Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlı
ğında, Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörü
len İktisadi Devlet Teşekkülü, Maden Mühendisleri 
Odası, yerel sanayi yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odasının görevlendireceği temsilci, o işkolunun işçi fe
derasyonu temsilcisi ve o işkolunun işverenler sen
dikasından birer temsilci olmak üzere yedi kişilik bir 
takdir komisyonunca yütülür. 

İş durumuna göre birden çok kıymet takdir ko
misyonu kurulabilir. 

Komisyon ekseriyetle toplanır ve kararlar en az 
«dört» üyenin olumlu oyuyla geçerli olur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta

sarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Zonguldak 
özer Yılmaz Ahmet Gültekin Kızıhşık 

Bursa Kastamonu 
Halil Karaath İsmail Hilmi Dura 

Tokat 
Ali Şevki Erek 
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Madde 4. — Her teşebbüse kanunlarla verilen her 
türlü açma ve işletme hakkı ile imtiyazların geri ahn-
ımasına karar verildikten sonra, Devletçe işletilmesine 
karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir 
işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi
nin başkanlığında, Maliye, Bakanlığı, madeni devral
ması öngörülen İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden 
Mühendisleri Odasıyla mahalli sanayi, yoksa en ya
kın ticaret ve sanayi odasının kendi mensupları ara
sından görevlendirecekleri birer temsilciden oluşan 
beş kişilik bir takdir komisyonunca yürütülür. 

iş durumuna göre,birden çok takdir komisyonu 
kurulabilir. 

Devletçe tasarıdaki 4 ncü madde «Devletçe işletil
mesine karşı verilen» ibaresi ile suçlanmaktadır. Böy
lece halen Devletçe işletilen bütün madenlerle, bun
dan sonra her teşebbüsten geri alınmaksızın doğrudan 
Devlet işletmesi olarak kurulan bütün madenleri kap
samına alacak şekilde tertiplenmiştir. 

Bu ise kanunun maksadı ile ters düştüğü gibi, 
yanlış anlamlara ve gereksiz işlemlere sebep olacak
tır. Komisyonlar boşuna uğraşacak, emek de bilgi 
zayi olacaktır. Kalkınma halindeki ülkemizin emeğe 
ve bilgiye çok İhtiyacı vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 4. — Kamu tüzelkişisine devir ve intikali 

kararlaştırılan madenle yapılacak tespit, takdir, devir 
teslim işleri Maliye Bakanlığı, mahalli sanayi odası, 
(sanayi ve ticaret odası - ticaret odası) ve madeni de
vir alacak kurumun birer temsilcileri life maden hak
kı sahibi veya temsilcisi ve mahalli ticaret mahke
mesinin resen tayin edeceği uzman temsilcinin katıl
ması ile oluşan komisyon eliyle yürütülür. 

Komisyon üyeleri bu konuda her türlü incelemeyi 
yapabileceği gibi, gerektiğinde uzmanlardan yararla
nabilir. 

Gerekçe: Tasarının 4 ncü maddesiyle kurulan ko
misyonda maden hakkı sahibi özel kişi, ikisi doğru
dan doğruya Devleti temsil eden 3 kamu tüzelkişisi 
temsilcisine nazaran azınlıktadır. Özellikle maden hak
kı sahibinin mal varlığında vukubulan eksilmeyi tes
pit ve değerini takdir edecek olan bu komisyonda 
maden hakkı sahibi özel kişilerin mesleki menfaat
lerini korumak ile görevli teşekkülün bir temsilcisi 
ile mahalli yargı organının tayin edeceği temsilcinin 
de bulundurularak muvazenemin sağlanması daha 
âdil olur. Ayrıca madeni devralacak olan kamu tü

zelkişi Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
bir kuruluş olacağından anılan bakanlıkta bir temsil
cinin bulunmasına gerek yoktur. 

Böylece âdil muvazeneli bir komisyon teşkil edilmiş 
olacaktır. 

Kahramanmaraş Bolu 
Mehmet Şerefoğlu Müfit Bayraktar 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Afyonkarahisar 
Ali İhsan Uhıbahşi 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 

Sakarya 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık ölçüsüne göre 
işleme koyacağız. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum: 
Sayın Özer Yılmaz ve arkadaşlarının önergesi. 
«Madde 4. — Her teşebbüse kanunlarla verilen 

her türlü açma ve işletme hakkı ile imtiyazların geri 
alınmasına karar verildikten sonra, Devletçe işletil
mesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve 
takdir işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığında, Maliye Bakanlığı, made
ni devralması öngörülen İktisadi Devlet Teşekkülü 
ve Maden Mühendisleri Odasıyla mahalli sanayi, 
yoksa en yakın ticaret ve sanayi odasının kendi men
supları arasından görevlendirecekleri birer temsilci
den oluşan beş kişilik bir takdir komisyonunca yü
rütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu 
kurulabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. 

Bir başka önergeyi tekrar okutuyorum: 
Sayın Vecdi Aksakal ve arkadaşlarının önergesi. 
«Madde 4. — Kamu tüzelkişisine devir ve inti

kali kararlaştırılan madende yapılacak tespit, takdir, 
devir ve teslim işleri Maliye Bakanlığı, mahalli sa
nayi odası ve (sanayi ve ticaret odası - ticaret odası) 
ve madeni devir alacak kurumun birer temsilcileri 
ile maden hakkı sahibi veya temsilcisi ve mahalli 
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ticaret mahkemesinin resen tayin edeceği uzman 
temsilcinin katılmasıyla oluşan komisyon eliyle yürü
tülür. 

Komisyon üyeleri, bu konuda her türlü inceleme
yi yapabileceği gibi gerektiğinde uzmanlardan yarar
lanabilir.» 

BAŞKAN — Saym Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKAN! BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolusr-
ıııuştur. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Faruk Demirtola ve arkadaşlarının önergesi. 
«Madde 4. — Devletçe işletilmesüne karar verilen 

madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri; Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisiniuı başkanlığım
da, Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörülen 
İktisadi Devlet Teşekkülü, Maden Mühendisleri Oda
sı, yerel sanayi odası yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odasının görevlendireceği temsilci, o işkolunun işçi 
federasyonu temsilcisi ve o işkolunun işverenler sen
dikasının birer temsilci olmak üzere yedi kişilik b?r 
takdir komisyonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok kıymet takdir ko
misyonu kurulabilir. 

Komisyon ekseriyetle toplanır ve kararlar en az 
«dört» üyenin olumlu oyuyla geçerli olur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddoîun-
muşiur. 

4 ncü maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
2. Kuruluşu: 
Madde 5. — Takdir komisyonumun kurulması 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili diğer 
bakanlık ve kuruluşlardan en geç 10 gün içinde gö-
revlendilecekleri temsilcilerin adlarını bildirmelerim 
yazıyla ister. Bu yazıda komisyon başkanı ile ilk top
lantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinden birinin çekilmesi veya baş
ka bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, 
yeri aynı usule göre doldurulur. 

Komisyon üyeliklerindeki boşluklar, çalışmaların 
mevcut üyeleıle yürütülmesini engellemez. Ancak ko
misyon çalışmalarının geçerliği için en az başkan ile 
iki üyenin varlığı şarttır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde şu ana kadar 
gruplar adına söz istemi gelmedi. 

Kişisel olarak Sayın Nizametön Çoban, Sayın 
Akdoğan, Saym Özîürk, Sayın Eryıldız, Saym Gür-
güç, Saym Eroğlu, Sayın Gümüşçü ve Sayın Erkanh 
söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ceyhun söz is
temişlerdir, buyurun efendim; konuşma süreniz 10 
dakikadır. 

AP GRUPU ADINA EKREM CEYHUN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözleri
me başlıyorum. 

Üzerinde konuştuğum 5 nci madde, takdir ko
misyonunun kurulması ile ilgilidir. Madde metninde 
komisyon üyelerinden herhangi birisinin gelmemesi 
veya komisyon üyeliğinden çekilmesi halimde bunun 
nasıl doldurulacağı açıklıkla belirtilmemiştir. Bu boş
luğun doldurulmasında yarar görmekteyiz. Çünkü, 
maddenin son paragrafında, «Komisyon üyelerinde-
ki boşluklar, çalışmaların mevcut üyelerle yürütül
mesini engellemez» şeklinde bir hüküm vardır. Bir 
an için teşekkül ettirilen komisyonun üçte ikisinin 
gelmediğini düşünürsek, bir ekalliyet çalışması - ki 
yanlış anlayabilirim, onu komisyon düzeltirse mem
nun olurum - meydana gelebilir, buna açıklık getir
mekte yarar vardır. Çünkü, yapılan iş Devlet tasar
rufuna alınan madenlerin takdiridir. Yani, parasal 
değerim ortaya çıkarılmasıdır, bir ihtilaf konusudur. 
Yarın yargı önüne gidildiği zaman büyük problem
lerin çıkmasına neden olabilir. Bununla ilgili bir öner
gemiz vardır. Şayet komisyon katılırsa madde bu 
şeklîyle düzeltilmiş olur. 

Sayın Başkan ve Yüce Heyetiniz müsaade ederse, 
benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın değindik
leri enerji konusuna başka 'bir açıdan değinmek isti
yorum. 

Cumhuriyet, en büyük müessesesini, içinde çalış
tığımız Meclis olarak meydana getirmiştir. İBu Mec
lis Cumhuriyetin meydana getirdiği eserlere sahip çık
malıdır ve onunla iftihar etmelidir. 1923'te Türkiye 
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Cumhuriyeti kurulduğu zaman bugün içinde bulun
duğumuz Başkentte elektrik yoktu. 1925 yılında Bent-
deresi üzerine konan «lokomobil» dediğimiz bir bu
har makinesiyle Ankara'nın elektriği elde edilmiştir. 
1977 Türkiye'sinin hemen her şehrinde elektrik vardır 
ve 1977 Türkiye'si 1923 Türkiye'sinin ürettiği elektri
ğin 3 bin katını üretebilmektedir. Biz, evvela Cumhu
riyetin 'bize verdiği bu nimetlerle iftihar edelim. Baş
kalarıyla kendimizi mukayese etmeden önce kendi 
gücümüzün ne olduğunu görmekte, şahsen büyük ya
rar görüyorum. 

Komşularımızla mukayeseyi, başka ülkelerin kom
şularıyla mukayesesini yaptığımız zaman zaafa düş
müş olarak görürüz. Bulgaristan'ı Norveç'le mukaye
se ederseniz bizden çok daha gerilerde kaldığı gözü
kür. 

Binaenaleyh, biz 'Büyük Atatürk'ün kurduğu bu 
Cumhuriyetin, her partiden olan teknisyen, işçi, me
mur, mühendisle meydana getirdiği eserlerle bir mik
tar iftihar edebilirsek, öyle tahmin ediyorum ki, çok 
daha büyüklerini yapma imkânlarına sahip olabilece
ğiz. Zikredilen rakamların muayyen dönemleri belirt
mesi, diğer dönemlerin hiçbir şey yapmadığı anlamı
na gelmemelidir. Gerçektir bu çünkü, gelemezdi de. 
Bir insanın yiyeceği ekmeği yokken, herhalde evine 
bal almayı düşünemez; mümkün değildir bu. 

Binaenaleyh, rakamlar zikredilirken bu açıdan bak
makta yarar var. 

Ayrıca planlı dönemi ele aldığımız zaman gördüğü
müz husus şudur : Plan, enerji üretimlerinde neyi 
öngörmüşse, 5 yıl içerisinde hangi hedefi öngörmüş
se, Türkiye Cumhuriyeti bütün bu zorluklarına karşın 
onları gerçekleştirebilmiş; (Birinci Planda da gerçekleş
tirmiş, tkinci Planda da gerçekleştirmiş, Üçüncü Plan
da da gerçekleştirmiş. O halde planlı döneme girdiği
miz bu kesimde meydana gelen eserlerle en azından 
öVünmekte hepimizin hakkı vardır. 

Enerji kısıntısı problemi meydana getirildi. Kısın
tı 1974 yılında başlamış, Milliyet Gazetesinin 13 Şu
bat 1974 tarihli nüshasında aynen, «Elektrik kısıntısı 
dört milyar lira zarar veriyor», 8 Nisan 1974 tarihli 
nüshasında, «Elektrik kısıtlaması iki ay daha sürecek» 
şeklinde neşriyatlar var. Her zaman olabilir. Bundan 
5 sene sonra da elektrik kısıtlaması olabilir. Bundan 
5 sene sonra elektrik kısıtlaması oldu diye o zamanki 
iktidarları suçlamakta bir doğruluk yoktur gibi geli
yor bana. Bu konuda daha fazla konuşmayacağım. 
Ben 'Cumhuriyetin yetiştirdiği, 25 senesini devlet me-
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murluğunda geçirmiş ve Cumhuriyetin nimetiyle bü
yümüş bir çocuğum, bir arkadaşınızım. Hakikaten 
Cumhuriyetin nimetleriyle övünelim muhterem arka
daşlarım ve buna sahip çıkalım. Bu Meclis Cumhu
riyetin en büyük müessesesidir. Bu Meclisin, bana 
göre, Cumhuriyetin her türlü eserine hiç toz kondur-
maksızın sahip çıkması şarttır. 

Saygılar sunuyorum. (AP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Kişisel olarak Sayın Çoban?.. Yok. 
Sayın Akdoğan?.. Yok. Sayın Sabri Öztürk?.. 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Saym Başkan» ben 
sıramı, Sayın Erkanh'ya veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erkanlı. 

HÜSEYİN ERKANLI ((Tunceli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşulan tasarı hakkında birçok hatip 
arkadaşlarımız burada çeşitli şekilde fikirlerini beyan 
ettiler. Herkes ettiği fikirlerin doğru olduğunu iddia 
ediyor; ama aslında meselenin içyüzü iyi incelendiği 
takdirde, yasanın memlekete çok iyi neticeler getire
ceğini, bilhassa fakir halka çok büyük yararlar ge
tireceğini düşünerek burada konuşmak icap ediyor. 

Bu itibarla 5 nci madde üzerinde Adalet Partisi 
Grup Başkanvekilinin yapmış olduğu tenkitlere de 
katılmıyoruz. 

5 nci maddenin aynen kabul edilmesini şahsen ta
lep ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
Saym Semih Eryıkhz?... Yok. 
Sayın Selamı Gürgüç?.. Yok. 
Sayın Zeki Eroğlu?.. Yok. 
Saym Mehmet Gümüşçü?.. Yok. 

Madde üzerindeki görüşmeleri bitirmiş bulunuyo
ruz. Maddeye ilişkin önerge vardır. 

Sayın Karaatlı lütfen Divandaki yerinizi alır mı
sınız efendim. «(Bursa Milletvekili ve Divan Üyesi Ha
lil Karaatlı Divandaki yerini aldı) 

Oturumun başında da aradık zatıâlinizi yoktunuz, 
hiç olmazsa teşrif ettiğiniz zaman yerinizi doldurunuz. 

Efendim bu maddeye ilişkin önerge vardır, okuyo
rum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun ta

sarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

(Erzincan Kastamonu 
Timuçin Turan Ali Nihat Karol 

İzmir Sakarya 
Erol H. Yeşilpınar Güngör Hun 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Madde 5. — Takdir Komisyonunun kurulması için 
'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili diğer ba
kanlık ve kuruluşlarda en geç on gün içinde görevlen
dirilecektir. Temsilcilerin adlarının faildirmelerini ya
zıyla ister. Bu yazıda Komisyon Başkam ile ilk top
lantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

'Komisyon üyelerinin birinin çekilmesi veya baş
ka bir nedenle görevi başında bulunmaması faalinde 
yeri aynı usule göre doldurulur. Komisyonun bütün 
çalışmaları beş üyenin tamamının bulunması ile ya
pılır. 

Üye sayısı 4 ncü maddede tespit edilenden az ol
duğu takdirde Komisyon toplanamaz. Eksik üye ile 
yapılmış toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. 

Gerekçe : 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesi üye «sayısı, ku

rumlarını ve böylece zımni Olarak niteliklerini belirt
miştir. Hepsinin 'hizmetine ayrı ayrı ihtiyaç vardır ve 
bu hizmetler birbirini tamamlamaktadır. Bu hizmet
lerden herhangi birisinin eksik olması faalinde «sonuç 
hatalı olabilir. Bu ise kamu menfaatine veya özel ki
şilerin zedelenmesine ve haksızlıklara sebep olabilir. 

Teldif ettiğimiz değişiklikle bu ihtimal önlenmiş 
olmaktadır. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BABAROS TURGUT BOZ-
TEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bir açıklamam ola-
biîîr mî acafaa Sayın Başkan? 

(BAŞKAN — Tabii efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI' 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, bu önerge
nin düzenlemeye çalıştığı konu haklı bir konu olabi
lir. Bu konuyu, sanıyorum hu S nci maddede değil, 
6 nci maddede düzenlemek daha uygundur. 5 nci 
madde komisyonun kuruluş biçimini düzenleyen mad

dedir. 5 kişilik komisyonun, 3 kişi ile de, • birisi baş
kan, ikisi üye olmak üzere, 3 kişi ile de - çalışma
sına olanak Veren maddedir. S kişilik komisyonun 3 
kişi ile toplanıp 2 kişi ile karar alması ihtimali, sanı
yorum ki, arkadaşlarımı tedirgin ediyor olmalıdır. Bu 
sorunun çözümü, çalışma usulünün düzenlendiği 6 ncı 
maddede bulunabilir. Birazdan ele alacağımız bu mad
dede gerçekten de 5 kişilik komisyonun 2 kişiyle ka
rar alması imkânını ortadan kaldırıcı bir değişikliği 
biz de destekleriz ve bunu gerçekleştirebiliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Eğer, sayın arkadaşlarımız önergelerini geri alırlar

sa, 6 ncı maddede işleme koyarım. 
Önergenizi geri alıyor musunuz Sayın Ceyhun?.. 

• (EKREM CEYHUN (Istanhul) — Geri alıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun ve arkadaşlarının öner
gesi geri verilmiştir. 

Maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunuyonım Î 
Kabul edenler... 

ı(AP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri; 10 mil
letvekili ayağa kalktı) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, çoğunluk yok. 

BAŞKAN — Efendim, 8 arkadaş ayağa kalkmıştı, 
biliyor musunuz? Şimdi 10 oldunuz. 

'Değerli arkadaşlarım, çok kısa bir süre önce Ge
nel Kurul salonunda değerli arkadaşlarımın 10'u aya
ğa kalkmıştır, yoklama istiyorlar, ancak, kısa bir sü
re 'önce değerli arkadaşlarımın isteği üzerine ismen 
yoklama yaparak Genel Kurul salonunda çoğunluğun 
bulunduğunu saptadık. 'Bendeniz de uygulamalardan 
bahsettim. Bu arada Sayın Kılıçoğlu, benim, 'Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun da böyle ibir isteğini, 
suiistimal ettikleri gerekçesiyle kullandırtmadığımı, bir 
kanaat değişikliğine mi uğradığımı ifade etti ve ken
disine aynı kanaate katıldığımı ifade ettim ve uygula
mayı bu şekilde sürdüreceğimi belirttim. Onun Sçin, 
her ne kadar değerli arkadaşlarım 10 kişi olarak aya
ğa kalkmışlar ise de, bunu bir hakkın suiistimali gör
düğüm için yoklama yapmıyorum efendim. (CHP sı* 
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) 
— Halckın suiistimalinin takdiri size ait değildir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, maddeyi oku
nan biçimiyle onayınıza sunuyorum: Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

— 834 — 
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memleket menfaatine değerlendirilmesi acaba nasıl 
olacak? Bu kamu marifetiyle yapıldığında mı daha 
faydalı bir durumu vardır, yoksa özel teşebbüsle ya
pıldığında mı faydalı bir durumu vardır? Bunun mü
nakaşası, talimin ediyorum ki bugün de bitmeyecek
tir, yarın da bitmeyecektir. Zira, gerek Türkiyemiz-
de, gerek Avrupa ülkelerinde demokratik düzene 
bağlı memleketlerde bu görüşleri ayrı ayrı benimse
yen çok büyük gruplar vardır. Daha doğrusu, mem
leketin bir yansı bunu, bir yarısı diğerini kabul et
me vaziyetindedir ve bu fikirler çarpışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bundan 20 sene evvelki, 
15 sene evvelki sosyal idaredeki anlayış tarzıyla, bu
günkü ekonomik ve sosyal idaredeki anlayış tarzı 
çok fazla değişmiştir. Daimi surette fikirlerin birbir
lerinden faydalandığı görülmüştür. İyiler kabul edil
miş, kötüler atılmıştır. Bu bakımdan eJbetteki, John 
Stuart Mill'in bundan yıllarca önce ortaya attığı bir 
liberalizmle veyahut da başka bir sistemle . bugün 
1978 yılında demokratik ülkeler ekonomik düzenle
rini idare etmemektedirler. Bu ortada iken, devlet 
elbette ki fevkalade nazım rol oynama durumuna 
getirilmişken, devletin kontrol sistemi her tarafta uy
gunluğu temin edebilme durumundayken, özel sek
törün yeraltı servetlerinde memleketin menfaatine 
yardımcı mı olduğu yoksa zararlı mı olduğu cidden 
daima münakaşayı götürür hadise olacaktır. Biz id
dia ediyoruz ki, Adalet Partisi Grupu olarak, özel 
sektör devlet tarafından kontrol altına tutulduğun
da ve işletme tarzı daimi surette devletin ilgililerin-
ce denetlendiğinde özel sektörün maden işletmesin
de, devletin işletmesinden çok daha faydalı durum
lara getirilebileceğini söylemek istiyorum. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim: 
3. Çalışma Usulü : 
Madde 6. — Takdir Komisyonu, Bakanlar Ku

rulu kararında gösterilen öncelik sırasına, devralına
cak madenin özelliklerine ve iş durumuna göre çalış
ma usul ve programını kendisi düzenler. Şu kadar 
id, komisyon en geç dört ay içinde çalışmalarını ta
mamlar, Gerektiğinde bu süre Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daha 
uzatılır. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı ve
ya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisini din
ler; gerekli bulduğu her türlü keşif ve incelemeyi biz
zat yapabileceği gibi uzmanlardan da yararlanabilir. 

Komisyon kararları çoğunlukla verilir, oyların 
eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olu
nur. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini karar tutana
ğı altma yazmakta yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Esat Kırathoğlu, Milliyetçi 
Hareket Partisi Grupu adına Sayın Faruk Deımirto-
la söz istemişlerdir. 

Kişisel olarak, Sayın Çoban, Sayın Akdoğan, Sa
yın Öztürk, Sayın Eryıldız, Sayın Gürgüç, Sayın Er-
oğhı ve Sayın Gümüşçü söz istemişlerdir. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Esat 
Kırathoğlu'nun; buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

6 ncı maddede, biraz evvel de Sayın Bakanın ka
bul ettiği üzere bir değişiklik önererek maddenin 
doğru tatbik edilir bir şekilde geçmesini sağlamak 
maksadıyla önerge hazırlanmıştır ve bunu takdim 
ediyoruz. Böylece, eksik bir şekilde komisyon üyele
rinin bir karar alma şekline girmesi önlenmiş olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki bazı konuşmalar
da, Cumhuriyet Halk Partisine mensup değerli ha
tip arkadaşlarımızın konuşmalarında, yeraltı servet
lerinin bir kişiye verilmek suretiyle heder edilmeme-
sindense elbette ki Devlet tarafından çalıştırılarak 
milletin ve memleketin faydasına gelir temin etmesi
ni öncelikle kabul ettiklerini ifade ettiler ve böylece 
yeraltı servetlerinin bir kişiye bırakılmamasının la
zım geldiğini ifade ettiler. Hiçbir zaman Adalet Par
tisinin içerisinde, herhangi bir arkadaşımız milletin 
menfaatini icap ettirecek yeraltı servetlerinin bir ki
şiye bırakılarak, onun o şekilde değerlendirilmesi
ne sahip çıkmayacaktır, Ancak, yeraltı servetlerinin 

MUSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Türkiye'den bir örnek versenize şuna. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Misal ve
reyim beyefendi, örnek vereyim: 

Bugün Sayın Mete, Devlet tarafından idare edi
len işletmelerden pek çoğunda zarar edilmekte. Zatı-
âliniz burada ifade buyurdunuz. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Niçin zarar etti, 
niçin? (Gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
buyurun beyler, müsaade buyurun, istirham edeyim, 

Zatıâliniz ifade buyurdunuz, madeni olan sahalar
da vazife gördüğünüzü ve bunun neticesinde de özel 
teşebbüs tarafından idare edilen madenlerin tamamı
nın memleket menfaatlerinin ötesinde çalıştığım ifa
de ettiniz. Ancak buna uyan misaller olabilir Sayın 
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'Mete. Ben zatıalinizi tamamen cerh edemem, etmi
yorum da. Buna misaller olabilir; ama ben iddia edi
yorum ki, devletin kontrol sistemi yürüdüğü takdir
de, devletin yetişmesi imkânı olmayan büyük bir 
maden rezervine sahibiz. Devlete özel teşebbüs yar
dımcı kılınabiîir ve sizin bahsetme durumunda bu
lunduğunuz hususlar ortadan kalkar. Yani, hadise, 
özel teşebbüsün devletin yanında, karma ekonomi 
düzeniyle nizam ve uygunluk içerisinde çalışmasını, 
ahlak kaideleri içerisinde çalışmasını sağlamaktır; 
bütün hikâye budur. Bunu yaptığımız anda, devle
tin elinde bulunan güç, özel teşebbüsle birleştirilerek, 
daha büyük bir gelişme düzenine sahip olmamız 
mümkündür diyorum. 

1972 yılında Maden Reformu Kanunu düzenle
nirken, o Zaman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı
ğının Maden Dairesinden ilgili arkadaşlarımız Ko
misyona geldiğine kendilerine sual tevcih ettik; «Siz 
madenleri hakkıyla kontrol edebiliyor musunuz? 
Denetim altında bulundurabiliyor musunuz ve bu 
hususta kaç tane mühendis arkadaşı vazifelendirmiş 
bulunuyorsunuz?» dediğimde, Maden Dairesinin 
Başkanı, bütün Türkiye'deki özel ve resmi sektöre 
ait maden işletmelerini kontrol etmek için yalnız 25 
mühendislerinin olduğunu ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, devletin kontrol sistemini 
düzenlemediğiniz takdirde, devlet teşebbüsünün de 
işletme tarzının doğru dürüst işleyemeyeceğini bura
da ifade etmek istiyorum. Nitekim, bu böyle olmak
tadır. Bugün Maden Dairesinin bu kontrol düzeni 
içerisinde ne vaziyette olduğunu bilmiyorum. Belki 
Sayın Bakan Maden Kanunu Tasarısının sonunda 
veya lüzum ettiği yerde söz alacaklar ve bu durumu 
izah edecekler. Şu anda Maden Dairesinin tam ma
nasıyla takviye edilmek suretiyle özel teşebbüsün 
devlet hizmetinde yardımcı olmasını sağlamak müm
kündür ve bu böyledir. 

Değerli arkadaşlarım, özel teşebbüsü hakkıyla 
vergi ödeyebilir duruma getirmedikten sonra, elbet
te ki, mümkün olmayanı talep etmek olur; ama, ben 
iddia ediyorum ki, özel teşebbüs hiçbir zaman na
mussuz değildir. Özel teşebbüs vurguncu değildir 
arkadaşlarım; ama şurada Maden Kanunu ile ilgili 
durum görüşülürken, madenlerin devletleştirilmesinin 
Vatanperverlik, madenlerin devktleştirihnemesinin 
ise, bizim fikrimize göre, vatanperverlik olmadığını 
ifade ediyor arkadaşımız. Bunu kibar bir ifadeyle di
le getirdi. Yani kelimeler sert olmasına rağmen ki
bar bir ifadeyle dile getirdi ve kendilerinin, madeni 

devietîeştirmesindeki vatanperverliğini; ama bizim 
buna aykırı hareket etmekle bu vatanperverliğe iş
tirak etmediğimizi ifade etmek istedi. 

Aziz arkadaşlarım, şunu hatırınızdan çıkarma
yın: Bu millet demokrasi düzenine alışmış ve fikirle
ri gayet iyi değerlendirebilecek bir çağa gelmiş; so
lun veya onun karşısında bulunan fikrin veyahut da 
bunun arasındaki, ortasındaki fikrin ne demek ol
duğunu gayet iyi takdir edebilecek duruma gelmiştir 
ve bugün memleketimizde % 60ı rey veren vatandaş 
karma ekonomi prensiplerinin temeline saygtn parti
leri desteklemek suretiyle değerlendirmektedir ve bu
nun neticesinde sol, sosyalist bir düzenin getirilme-
sini arzu eden elbette ki gruplar veyahut da teşekkül
ler olabilir; ancak yalnız ve yalnız sosyalist bir dü
zenle veyahut da tam manasıyla sol bir düzenle bir 
ülkenin kalkınabileceğine inanmanın, bunun karşı
sında bulunan fikirlere inanmamanın doğru olmadı
ğını jfade etmek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, özel teşebbüsün değerlendi
rilmesinin kanun çerçevesi içerisinde sağlanmasını 
birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz, özel te
şebbüsü hiçbir zaman ve hiçbir surette memleket 
düzenine aykırı hareket eden insanlar grubu olarak 
değerlendirmemeliyiz. Üzerinde ısrarla ve ısrarla 
durduğumuz nokta bu. Samimi arzumuz odur ki, 
hakikaten özel teşebbüsü tamamen ortadan kaldır
mak suretiyle tamamına kamu düzeninin hâkim oldu
ğu bir şekilde idare etmenin memlekete fayda getir
diğini bize somut delilleriyle ispatını sağlarsanız, size 
destek oluruz. Ama, inanıyoruz ki, bunu sağlamak, 
memleketimizin içerisindeki koşulların görülmesi iti
bariyle mümkün değildir. Lütfen inandırın bize ve 
bunun gereğini biz de yapalım. Fakat lütfen sizin kar
şınızdaki fikirleri müdafaa eden insanları memleket 
gerçeğinin karşısında imiş gibi göstererek vatanper
verlik yarışına girişmeyelim değerli arkadaşlarım. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Özel teşebbüs mü 
memleket gerçeği? 

ESAT KIRATLIOĞUU (Devamla) — Hayır, 
yalnız özel teşebbüs değil, devlet teşebbüsü de. Biz 
hem devleti, hem özel teşebbüsü birlikte mütalaa edi
yoruz. Devletin de elbette ki tamamen ortadan kal
dırılmasına taraftar değiliz. Zaten Anayasa düzenimiz 
bunu emretmektedir. Anayasa düzeninin karma eko
nomi konusuna saygın olmak mecburiyetindeyiz ve 
bundan dolayı biz nasıl ki, devletin işletme tarzına 
saygınlık gösteriyorsak, sizler de lütfen özel teşebbüse 
saygınlığın asgari bir manada ahlak kaidesi olduğunu 
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hatırlayın ve bunu takdir edin değerli arkadaşlarım. 
Aziz arkadaşlarım, özel teşebbüsün bugün Avrupa 

ülkelerinde, devlet ile birlikte çalışmak suretiyle kal
kınmasını en üstün dereceye getirme vaziyetini sağla
mış olduğu bir gerçektir. Almanya bugün ortadadır, 
Fransa ortadadır, İngiltere ortadadır İtalya ortadadır. 
Bu gerçekleri inkâr etmek suretiyle özel teşebbüsün 
memlekete hizmet edemeyeceğini iddia etmek, Avru-
pa'daki özel teşebbüs ve devlet karma ekonomi dü
zeniyle gerçekleştirilen seviyenin inkârı demek olur. 

Şimdi aziz arkadaşlarını, maden sömürüsü diye 
bir şeyi kabul edemiyorum. Ancak, devletin maden 
işleten özel teşebbüsü kontrol etmek suretiyle maden 
işletenin memleketin faydasına çalışmasını zorlamak 
icabı vardır. Ama getirilen kanun tasarısı özel maden 
işletmeciliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Senin madenleri al
mayacağız, korkma. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Benim hiç
bir madenim yok aziz arkadaşım. Belki sizin içinizde 
maden sahibi olanlar vardır. Ben onları da küçük gör
müyorum. Onlar da kanunla hak almışlardır. Ancak 
lütfen katı bir doktrin sistemi içinde memleket ger
çeklerini değerlendirmeyelim. Doktriner sistemlerin 
katılığının demokratik ülkelerin haricindeki memleket
lere daima zarar getirdiği bugün bir gerçektir. Ben 
sizlerin de bu katı doktrin düzeni içinde olmadığınızı 
tahmin ediyorum. Ama lütfen görüşünüzle tatbika
tınızı aynı seviyede tutun; görünüşünüz ayrı, tatbika
tınız ayrı olursa o zaman düşünce tarzımız başka tür
lü oluyor değerli arkadaşlarım. 

Bugün getirmiş olduğunuz maden kanun tasarısı 
tamamen doktriner bir sistemin tesiri altında hazırlan
mıştır intibaını vermektedir. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin uzatılma

sıyla ilgili çeşitli önergeler gelmiştir. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Çalışma süremizin 

bitmesine daha 15 dakika süremiz var Sayın Başkan. 
15 dakikanın sonunda bunu düşünmek gerekir. Dün 
de burada hatalı bir tatbikat verdiniz. 

BAŞKAN — İstirham ederim, yanlış tatbik etme
yiz biz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saat 24.00'e gelir 
o zaman bu önergeyi oylarsınız. 

BAŞKAN — Yani saat 24.00'te mi oylarız? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Evet efendim, tea

mül budur. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi elde bitmek üzere 
olan bir iş varsa Sayın Ersoy, siz bilirsiniz ki bitmek 
üzere olan işin ne kadar zaman içerisinde biteceği 
aşağı yukan tahmin edilir ve eğer çalışma süresinin 
sonuna kadar bitmeyeceği tahmin edilirse, bu oylanır, 
o konu bitirilir. Yani bu işlem illa saat 24.00'e 1 kala 
yapılmaz. Önergeler okunur, lehinde aleyhinde ko
nuşma bahis konusu olabilir, şu olur bu olur değil 
mi efendim? Rica ederim yani. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Hayır Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, 20 dakika önce de olmaz ki. 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeler şu... 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Af edersiniz Sayın Demirtola, size 
bu meseleyi hallettikten sonra söz vereceğim efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun 

tasarısının görüşmelerinin maddelerinin bitimine ka
dar aralıksız devamını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zonguldak Yozgat 

Burhan Karaçelik Mevlüt G. Erdinç 
Antalya Çanakkale 

Hasan Ünal Altan Tuna 
İzmir Yozgat 

Mahmut Türkmenoğlu Veli Zeren 
Ankara Malatya 

İsmet Çanakçı Mustafa Şentürk 
Zonguldak 

Avni Gürsoy 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde değil mi efendim? 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Dün Meclîsimizde bu konuda yanlış bir İçtüzük 
tatbikatı yapılmıştır. İçtüzüğümüzün 56 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasında gayet açık ve sarih bir hüküm 
vardır. Bu hüküm şöyledir : 

«Zorunlu hallerde, o birleşim için geçerli olmak 
kaydıyla ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlan
ması amacıyla oturumun uzatılmasına Genel Kurulca 
karar verilebilir.» 
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Bu maddenin müzakeresi sırasında sayın üyeler
den bir kısmı ıbu maddenin açıklanmasını istemiş ve 
o zaman Komisyon adına yaptığımız açıklamada ay
nen şu beyanda bulunmuşuzdur : 

«Komisyon Başkanı Cevdet Akçalı — Sayın Baş
kan, gerekçeye geçmesi bakımından Sayın Kubilay 
tmer'in beyanı üzerine bir şeyi hatırlatmak isterim; 
bu husus zaten 50 nci maddede temin edilmiştir. 

Sayın Kubilay Imer iki nokta üzerinde tereddüt
lerini ifade etmiştir. Demiştir ki, «Bu uzatma sureti 
ile 50 nci maddeye muhalif bir harekette bulunulabi
lir. Yani gündemde belli olmayan bir husus, konuşu
lacağı belli olmayan bir husus gündeme getirilebilir, 
bunu nasıl izale edeceksiniz?» diye sormuştur. İkincisi 
de «Bu uzatma ne zamana kadar sürecektir?» diye 
sormuştur. Buna böyle cevap vermişizdir. 

«50 nci maddede, Yüce Meclisin kabul ettiği hük
me göre; «Bir birleşim önce Başkanlık tarafından 
hangi hususların görüşüleceği bildirilerek o husus
ların dışında her hangi bir şey görüşülemeyecektir. 
O bakımdan Sayın Kubilay tmer'in 2 nci fıkrada 
bahsettiği endişe varit değildir.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada gayet açık beyan 
edilmiştir. Bu uzatma işi, Mecliste görüşülmekte olan 
kanunun maddesine münhasırdır. Burada filhal ko
nuşulan maddeye ait bir uzatma olabilir, yoksa 300 
maddelik bir kanunun bütün maddelerinin görüşül
mesine kadar Genel Kurulun çalışmalarım uzatması 
mümkün değildir. Böyle bir uzatma, ancak Danışma 
Kurulundan bir öneri getirmek ve Meclisin çalışma 
günlerini, çalışma surelerini uzatmak suretiyle olur. 

Bu şekilde yapılan tatbikat içtüzüğe aykırıdır, 
dün ıbu tatbikat yapılmıştır, bugün bu kötü emsalin 
tatbik edilmemesini ve bu önergenin reddini talep 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde Sayın Muammer Aksoy, buyurunuz efen

dim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, özellikle Anayasa Komisyonu Başkam 
olduğum için ve bugünlerde de «tüzük değişiklikleri 
üzerinde konuşulacağından, bütün tatil süresince çe
şitli kütüphanelerde ve Avrupa Konseyi dolayısıyla 
dışarıya gittiğim zamanda da, dışarda, yalnız kütüpha-
nalende incelenıieleırle yetiimimeldJım; çeşitli ımıemlekıe!l> 
leıriln paırflaımıemıtoıîa-rıınlîîia bizzat paıriannemtıoların en ye!t-
Ikiill şahısîanyla temas eltim. Hatta bir tamelslJlaıe glit-
timde Bonn'da, arkadaşlarda oradaydı, bizzat Ada- j 

le!tf Partili arkadaşlar da gördü, uluslararası bir top-
flanlh varide 60 devMn duramumu imceledlian, burada 
teker teker anlatabilirim. (AP sıralarından gürültü^ 
ler) 

Bir dafdlika salhredıinlk. 
(Hepsinde tespit ediğim nokta şudur: Bizde ki İç

tüzük tatbikatında muhalefat'n MedlM çalıştırmakla 
yöüunıdaikü davnalmşı,» hiçbir miemleikette yoMur, paır-
lamiemter Sistemi kabul eltaıiş hiçbir memllıekielîlte yıok-
tur.j İçtüzüklerin hükümlerimin ve Anayalsaya Parla-
meiKlonun çalışmasına ilişiklin konımuş hükümlerin bir 
Itek amacı vardır; niilletin temısicleninin iradıeierlilnj 
doğru dürüst oıttalya kaynııatsıma engel olmamak şair-
tıiyüıa, hiçbir suretle Parlamentonun çalışmasına engel 
olmıaimiak, aksîmıe Parlaunıerütomın süraltle ve en iyi ça-
lışmıalsmı sağlamfalkfcw. (AP- ısıralarMdan «Deivîleıi Gü-
ıveıni'Jk Mahkemeleri ne oldu :» sesleri) 

Kendilerime Somdum, dediim kfi: «Sizde de böyle 
ÇeşliflU Mm taşııyam, danışıma kurulu vejya buna ban* 
zer kurullar var, muhaMet parlamentonun çalışım»-
sırta engel oSunsa?» «Böyle bför şey söz konusu ola-? 
ımaz» dlddliİM'. En tiplik Ibliır misali söyleyeyim sözeı: 
Holaıaidalda «ya muhalefet bazı toplamlhlaıra gelmez 
ıvie bu suretle çoğunlulk elde eMmiezlse?» deıdlilm, Par-
3ameıılfo tariıhlîımiteldıe 2 defıa olmuştur» dediler: Biri 
«Harbim çıMığı gün mllMveMfleri Lahey'i terkedip 
IkaÇtuklannldian çoğunluk olmaimiştır. Biride harpten 
ısontra bir kriz olmıulşltur. Yine o krizden dolayı paırla-
mertUeırieniin hepsi memlekete dağıîıp sonucu öğren-
ımelk İ̂ temlişlendıür, Bu 2 halin dışılmda böyle bür olay 
ıhamıyoruz» dadılar. 

Avrupa KonisleıyiiınidleJkü dıiğer bütün Şahıslara sor
dum; böyle bık emjgellelmieıyi; «(demokrasiyle bağdaş-* 
Imıaz, haiklkıın suiistimali!» olarak, «demakrasiinu'n me
zarını kazma» olarak Ikabul etmektedirler ve hayret 
ellmelktedMeır «bayie 'bir şey rtasd offlatbTJir, demokrat-
isliyi isleyen bu* mieımllelkeliitıe» diye.j 

Bunun için şunu soyuyorum: Azız arkadaşımın 
yapmış olduğu bütün bu açıklatmalar aislında temelsıJz-
dllr. Çünkü demiokrasilde parlamemiter rtej'lnıl'n birindi 
kurallı olarak - «kulamda bile şunu okutuyoruz -
«çoğunluk yönetir»» Çoğunlulk yönlatir dıeımeık, Par-
lamenitonun çoğunluğu, çalışmasınla da prenlslip ola
rak egemenidir; saat kaçta, hangi gün çalışacağımı o 
ıteispili edterj 

Bugüne kadar garip bür DanıŞııKa Kurulu efsaniesıi 
yanataSdı; ve Yüce MecMn ülslMinldle üç beş khyVJen 
kuruîu bir vesayet iheyelti kuruldu. Bu vasi 2 gün önce 
kaldırıldı. Kaldırıldığına göne, bugün Genel Kumul 

— m — 



M. Meclisi B : 168 21 . 9 . 1978 O : 3 

derhal (24 olmadan) isteld/ği kadar çalışana konusun^ 
da (a|ym kamunun somuna klaldaır devam elîmıeik Aç'm) 
kanar verebilâv Venemıezlse Meclis o3mıalkî3aıı çıfloaır. 

TeşeMcür eskrim. (CHP sıralarından aSflagiar) 
IBAŞK3AN — TeŞdkMir e^Mm, 
İLHAN ERSOY (ıKüfiahya) — Söz Miyorum. 
IBAŞKAİN — Ale t te mü dferidîm? 
İLHAN ERSOY (KtöMhya)—Evet 
BALKAN — Buv ununuz. 
IDetmek ki erken işleme kaymanın yarara varanıis 

Siayın Erisoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Balkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
iBemdıeirı evtveH görüşen, konuşan Muhıtertem Hoca-

ımızı ıbüıtaç defa daha dinleıiTSI-l̂ tUm bu kürsüde1. De
ğerli Hocıa,., 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Hocaya saygı 
duyuyorsun yamlL 

İLHAN ERSOY ((Devamla) — Ben Iherkese say
gı duyuyorum, eıveft efendilin; kertdiIeniıiDe de, bütün 
yanlış fGklirJerine rağimlen, kenjdlilê nıe dle (saygı duyu
yorum. (AP sııraferınfialıı «Bravo» sesten) 

Şimdi efendin, bu Mec& kürsüsü Türkiye Bü
yük Millet MeclM kürsüsüdür. Hollanda Anayasası 
geçmez burada, TüaMiyle Araayalsalsı var. (CHP sıra-' 
larırtdıan glürültlüler) 

IMüsaadJe buyurun efertdliım, müsaade buyurun 
efendim. Sayın Hocanı, sik ders anüalndken, konferans 
(verMflem her halde sözü dinleyenler oluyordu. Ben 
konuşurken de lütfediniz süz dMeyıiniz. DM&meye 
oluşmuş olmamız gerekli, saçlarunz ağarmış bu yolda. 

Burası bir okul kürsüsü, dershane d&ğH, burası 
Meclîs kürsüsü değerli aıfeada^Iar. Burada kimsemin 
ikîmlseıyîe ders verme hakiki yok. Bunaıda... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankın) — Okuî-
dan kutsal, okuldan kuHsaL 

(BAŞKAN — Efendlim, rica ederSlm1. Geçten sa^ 
atte müdahale eHmeyiellm. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Bumda partiler 
arasmda iyi miüıascJ>e)tler kurmayı düşündüğünüz blir 
güddle, bunun aıdAnianıu aitmaya gayret etllüğlünıüz bir 
zaımaın)da.H 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Ne zaman? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Yatarak konuşu

yor, zarar yok. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın, İçtüzüğümü

zün kesin hükümlerine rağmen, İçtüzüğün hakikaten 

56 ncı maddesinin son fıkrasındaki gayet açüs bir 
hükme rağmen, nizamları tüzük hükümlerini Anayasa 
hükümlerini bir tarafa çekip de, «şu kanunu ne 
yapıp yapıp bu gece çıkarma arzusundayız» diye, bu 
Meclisin esaslarına, bu Meclisin kaidelerine aykırı 
hareket etme yoluna lütfediniz gitmeyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, çıkartmak istediğiniz şu ka
nun, eğer ekseriyetinizi belirli bir gün daha tutabilir-
seniz, elbette bugün veya yarın veya yarından sonra 
veya bir gün çıkarılabilir. Ancak, bir kanunu, usu
lüne nizamına ve bu muhterem çatının, bu ulvi çatı
nın kaidelerini ihlal etmeden çıkarmanın yolları var
dır. Bunları bir tarafa atarak, bir tarafa iterek, şu
rada mahmur gözlerle baktığınız şu ekseriyetinizle, 
«bir karar çıkartırım ben, yaptım oldu» diyemezsiniz. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Ne demek mah
mur göz?.. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — «Mahmur» gayet 
güzel bir kelimedir. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Ayıp, ayıp. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Uzanan arkadaş

lar var, onlar da mahmur gözle bana bakıyor, işte 
heyetinizde; hatta laf atı, isim vermeyeyim, çok affe
dersiniz; uyuyanlarınız var, bakınız uyandırabilirsiniz, 
mahmur değil, daha uyuyan gözler var içerinizde. 

Nizamı intizamı, Meclisin İçtüzük hükmünü bir 
tarafa bırakamazsınız. Geliniz usule uygun hareket 
edelim. Geliniz, değerli arkadaşım Sayın Meclis 
Başkanını, Başkanlık Divanım işgal eden çok değerli 
arkadaşımı zorlamalarla yanhş karar almaya sevk et
meyelim. Zannetmiyorum, hukuk anlayışı, hukuk bil
gisi bu Meclisteki tatbikatı, bu Meclisteki görgüsü, 
bilgisi, yıllardan beri tecrübesi ile «bu nizamı çiğnete-
cektir» diye bir düşünceyi aklımın köşesinden geçire-
miyorum. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — 5 dakika ko
nuştunuz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Efendim?.. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — 5 dakika oldu 
beyefendi. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sayın Başkan, 
kim idare ediyor bizi allahaşkınıza? 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müdahale 
etmeyiniz. Hatip konuşma hakkım kullanıyor. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, bu konuda geliniz, şu diyalog kurma hevesine 
kapıldığımız bir günde, hakikaten Parlamentoyu 
doğru dürüst çalıştıralım diye düşündüğümüz, bunun 
tedbirlerini almayı kararlaştırmak üzere gayret sarf 
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ettiğimiz bir günde geliniz, nizamı itmeyiniz bir ke
nara, geliniz İçtüzük hükümlerini çiğnemeyeiniz, ge
liniz Sayın Hocamızın yanlış bilgisine istinaden yan
lış karar vermeyiniz. 

Daha düne kadar bu İçtüzük hükümlerini, biz ik
tidarda iken, siz, muhalefet olarak işlettiniz; siz böy-
lesini değil, çok daha ileri mertebede olanlarım yap
tınız; bütün bunlar İçtüzüğün size verdiği hakti, bu 
hakka kimse dokunamazdı, biz de dokunmadık, do
kunma imkânımız yok idi. 

Geliniz değerli arkadaşlarım, bu teklifi geri alı
nız. Böyle bir karar vermeye hakkınız yoktur, bu 
Parlamento çatısını başımıza göçürmeye hakkımız 
yoktur. Zaten saat de dolmuştur. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Yalnız, çok kısa 
bir süremiz kaldı Sayın Öymen, bu süre içerisine, bir 
iki dakikaya sığdırabiliyorsanız konuşmanızı buyurun 
efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; 

Bu diyaloga biz de istiyoruz. Ancak bunun, bu 
diyalogun yürümesine mani bir hali yoktur. Bu ba
kımdan kabulünü rica ediyorum 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma süre
miz dolmuştur Kaldığımız noktadan devam etmek 
üzere 22 . 9 . 1978 Cuma günü saat 14.00'te gündem
deki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla göıüşmek 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 24.00 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Ga
ziantep ili altyapı hizmetlerine ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (7/229) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

18 . 4 . 1978 
Gaziantep Milletvekili 

Ekrem Çetin 

a) YSE Genel Müdürlüğü : 
1. Gaziantep YSE Müdürlüğü, 1974, 1975, 1976 

ve 1977 yıllarında yıllar itibariyle kaç km. köy yolu 
kaç km. içme su kanalı yapmıştır? 

2. 1978 yılında yapılmak üzere programa alı
nan köy yolu ve su kanalı kaç km. dir? 

3. Bu yıllar itibarıyla ilçelere bağlı köylerin 
isimlerinin hizalarına kaç km. yol, kaç km. su ka
nalı yapılmış olduğunun yazılması? 

4. Bugüne kadar yollar ve su kanalları yapıl
mayan köylerin isimleri hizalarında kaç km. yapıl
mamış olduğunun yazılması. 

5. Asfalt olan köy yollan var mıdır? Varsa 
isimleri, 1978 yılı içerisinde yapılacak asfalt köy 
yolu var mıdır? Varsa isimleri? 

6. {Kaç mühendis, teknik eleman, memur, hiz
metli ve işçi kadrosu vardır? İsim listesi ile münhal 
kadro var mıdır? 

7. Faal ve faal olmayan iş makinelerinin ve va
sıtaların vasıflarına göre listesini. 

b) Toprakssı Genel Müdürlüğü : 
İL Gaziantep Topraksu Başmühendisliği bu

güne kadar, kaç köyün taşını ayıklamıştır? Kaç kö
yün sulama su kanalları yapılmıştır? 

2. Kaç mühendis, teknik eleman, memur, hiz
metli ve işçi kadrosu mevcuttur? İsim listesi ile boş 
olan kadroların bildirilmesi. 

3. Faal ve faal olmayan iş makinelerinin ve va
sıtaların vasıflarına göre listesi? 

Not : 6 . 6 
nak Dergisinde 
(7/229) 

1978 tarihli 154 ncü Birleşim Tuta-
yayımlanan cevaba ek cevaptır. 
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TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 19 . 9 . 1978 

Bakanlığı 
Tetkik ve Plan, Koord. Kur. 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/602 - CC8226 

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkannlığına 
ligi : a) 2 Mayıs 1978 gün ve M. M. Genel Sek

reterliği Ka. Md. 7/229-1689/9513 sayılı yazınız. 
b) 31 . 5 . 1978 gün ve 06-04/321-0044879 sayıh 

yazımız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ekrem Çetin'in 
Gaziantep ili altyapı hizmetlerine ilişkin soru öner
gesinde yer alan YSE Genel Müdürlüğümüzle ilgili 
sorulardan (1, 3, 5, 6, 7.) nci maddelerin cevapları 
ilişikte sunulmuştur. 

Ancak, bugüne kadar yol ve içme suyu götürüle-
meyen köylerin, yol ve su güzergâhlarına ait etüt 
ve proje işleri yapılamadığından 4 ncü madde ile 
sorulan hususların cevaplandırılması mümkün ola
mamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

İlçesi : 

Merkez 

Araban 

İslahiye 

Yolum Adı : 

1 - 3 Soru Cevabı 
GAZİANTEP İLİ 

1974 Yılı Köy yollan Tesviye Uygulaması 
Km. : Faydalananı Ünite : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5< 
6. 
7. 
8. 

1, 
2. 

1, 
2. 
3. 
4. 
S. 
6, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

D.Y.Îlt. - Bayatlı 
D.Y.Îlt. - Atalar 
D.YJlIt. - Karpuzkaya 
D.Y.Îlt. - Durmalk 
K.Y.fit.JGünhulur-Türkyurdu 
D.Y.İ11 - Sergen 
K.Y.llfc, - Dokurcun 
D.Y.Îlt. - Yağdöver-KÖrkün 

+' 

Toplam : 
D.Y.lltJKörhacıöbası-Fakılı 
D.YJtlt - Gülüce 

+ 

Toplam : 
(tl.Y.llt. - Burunsuzlar 
IİI.Y.llt. - Ağalarobası 
K.YJİh\ - Emirler-Balıkalan 
D.Y.Îlt - Karatourç 
K.Y.llt. - Kırkpınar 
K.Y.İM. - Karakaya 
K.Y.llt. - Keçikuyusu 
K.Y.llt. - Germik Mah. 
K.Y.Î1t - Yaylacık 
K.YİIt. - Çolaklar 
D.Y.Îlt. - Hanağzı 

.-H 

Toplam : 

— 841 — 

1 
1 
2 
İ 
6 
2 
2 
3 

18 
8 
1 

9 
5 
1' 
6 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
1 

29 

Bayatlı 
Atalar 
Karpuzkaya 
Durnalık 
Günlbülur-Türkyurdu-Şekilli 
Sergen 
Dokurcun 
YağdÖver-Körkün 

Körlıacıobası-Eskmîtınıtaş-Fakılı 
GüRice 

Burunsuzlar 
Ağalarobası 
Balıkalan-Emirler 
Karaburç 
Kırkpınar 
Karakaya 
Keçikuyusu 
Germik Maili. 
Yaylacık 
Çolaklar 
Hanağzı 

* 



M. Meclisi B : 168 21 . 9 . 1978 O : 3 

İlçesi : Yolun Adı : Km. Faydalanan Ünite : 

Kilis 1< 
2. 
3. 
4. 
5« 
6< 
7. 
8, 
9. 

10. 
11, 
12, 
13. 
14. 

K.Y.ÎK. - Kayapınar 
K.Y.lh. - Kayapınar 
D.Y.tlt. - Hacipoğlu-Süngütvpe 
D.Y.tlt. - Dünbülü 
İLYJÎft, - Kuzun! 
ll.Y.tlt. - Çakalhpınar 
D.YJÖt. - Oruçlu 
ILYÜL - Delicay 
D.Y.tlt. - Hasancah-Toplama-
1ar 
İLY.ÎIt. - Taşhafem 
[tLY.it, - Ekincik 
K.Y.tlt. - Sabancı 
K.YJÜt - Otluca 
Kilis-lnanh 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 

5 
5 
3 
4 
3 
7 

Kayapınar 
Kaynaklı 
Hacıpoğtu-Süngütepe 
Dünbülü 
Kuzuni 
Çakalhpuıaır 
Oruçlu 
Deliçay 

Hasanoab-Toplanıalar 
Taşbalan 
Ekincik 
Sabancı 
Otluca 
İnanlı 

Toplam : 40 

Nizip 

Oğuzeli 

1. D.Y.tlt.-Kızıkakeırt-Kuluktaş 
2. K.Y.tlt. - Sankoc-Ekinli-K. 

Yazı 
34 K\Y.tlt. . Samanlı 
4< D.Y.Öt - Yeniyazı 
5. K.Y.tH. - H. Obası-Hasan-

3 Kızıkaikent-Kuhıktaş 

7 Sarıkoc-Ekinli-Kç. Yazı 
2 Samanlı 
1 Yeniyazı 

6, 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

& 

mola 
K.Y.Öt. 

ÎLY.ÎK. • 
K.YJÖt. 
beyi 
tLYJUL 
H.Y.ÎM, 
İLYJÜt. 
bek 
Î1.YİK, 

- Ahmetobası 
+ 

Toplan» : 

• Akçamezra 
H GeçerM-Aş, Beyler-

- Sağlıca> 
- Kayacık-Sütlüce 
- Karaburun-Karadi-

- Tüzel^Sevindi 
+' 

Toplam : 
G%nel Toplam : 

5 
)î 

H9 

1 

3 
1 
7 

12 
3 

17 
132 

H. ObaswHasanmola 
Ahmetobası 

Akçamezra 

GeçerühAş. Beylerbeyi 
Sağhca 
Kayacık - SUtlUce 

Karaburun-Karadîbek 
Tüzel-Sevindi 

842 — 
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İlçesi : 

Merkez 

Araban 

İslahiye 

Kilis 

Nizip 

Oğuzeli 

Yavuzeli 

YohıiT Adı : 

tL 
2.. 
3. 
4, 
5, 
6. 

lı. 
2. 
3, 

1. 

1< 
2, 
3. 

1. 
2* 
3. 
4< 
5, 
6, 

1. 
2, 
3. 
4. 

1. 

K.YML • 
îtLYİlt, 
K.Y.ÎM< 
D.Y.lhv 
D.Y.tlt. 
D.Y.Ift. 

K.YİK. 
K.YJÖt 
K.YJlt 

D.Yjftv 

K.Y.ÎK. 
K.Y.İK. 
K.Y.Ht. 

K.YJÜt. 
D.Yjtit 
IK.Yİlt. 
DK.YJbt 
D.Yjtlt 
tLY.tlt 

K.Y.tlt • 
İLYİlt. 
İl.Y.Üt. 
K.YİM, 

K.Y.Îlt. -

1975 YILI K ÖYYOLLü 
Tesviye Uygulaması 

îskenderli 
- Akpıııar-Budak 
•< ÇakaJ-Zülffikar 
- Bağlarbaşı 
-1 Yatnızbağ 
- Yamaçoba 

Toplam : 
- Bağlıca! 
- Tarlabaşı 
- Yaylacık-Sankaya 

Toplam : 
- Sıçan 

Toplam : 
- Topdağı 
- Akabe 
- Başmağra 

Toplam : 
- Korucak 
- Saraç 
- Bahçeli 
- Nahırtepe 
- Afcçakent 
- Mihrap 

Toplam : 
Kafırcık 

- Hacıağa 
- Naf i 
- Akçahöyük 

Toplam : 
Hacımalı 

Toplam : 
Genel Toplam : 

Km, : 

+ 

+ 

+' 

+ 

+' 

+ 

+'. 

İRİ 

!1 
3 
3 
2 
2 
1 

12 
1 
4 
4 

9 
1 

1 
7 
2 
İS 

10 
3 
1 
1 
3 
2 
3 

12 

2 
1 
1 
1 

5 
2 

2 

Faydalanan Ünite 

Îskenderli 
Akpınar-Budak 
Çakal-Zülfîkar 
Bağlarbaşı 
Yalnızbağ 
Yamaçoba 

Bağlıca 
Tarlabaşı 
Yaylacık-Sankaya 

Sıçan 

Topdağı 
Akabe 
Başmağara 

. 
Korucak 
Saraç 
Bahçeli 
Nahırtepe 
Akçakent 
Mihrap 

Kafırcık 
Hacıağa 
Nafi 
Akçahöyük 

Hacımalı 

51 Km, 

— 843 
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İlçesi : 

Merkez 

Yolun Adı : 

1976 Yılı Tesviye Uygulaması 

Km. : Faydalanan Ünite : 

h K.Yİlt. - Bozovası-Kabasakız 
2. K.YJlt. - Gemlik 
3. K.Y.te.-Gedikkuyu-Yelbüken 
4. D.Y.tlt. - Akbuhıt 
5. KYİIt. - Karasakal 

+! 
Toplam : 14 

2 Kabasakız 
4 Gemlik 
4 Gedikkuyu-Yelbüken 
2 Akbuhıt 
2 Karasakal 

1976 Y«lı Tesviye Uygulaması 

Araban 

islahiye 

Kilifl 

1. KY.tİt. - Fakıllı-Doğan-Gü-
zey-JBaşdeğirmen-JBir'îik 

2, K.Y.İIt. - Elif-Sanİar 

Toplam 

1. K.Y.İM, - Kerküt-Tandır 
2t D.Y Jlt. H Mesîhöyük 
3. Kolpınar-Kalaycık 
4. D.YJlt. - Yenimahalle 
5. K.Y.lIt. n Kırkağaç 
6. örtülü^Yerlburan 

Toplam 

11 I*oIateli-Kızı!îfeök-Yeniy urt 
2. D.YİIt. - Konak 
3. D.Y.llt. - Ciloîar 
4. KYİIt. - Aktepe-Narhca 

+; 

+ • 

+: 

ılı» 
10 

20 

1 
5 
3 
3 
2 
4 

18 

5 
1 
2 
2 

Fakıilı-Doğan-Güzey^Başdeğirmen-Birlik 
Elif^Sanlar 

Tandır 
Mesmöyiik 
Kalaycık 
Yenimahalle 
Kırkağaç 
Örtülü-Yerlîburun 

Kızılgök-Yeniyurt 
Konak 
Ciloîar 
Narlıca 

Toplam 10 

— 844 
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İlçesi : Yolun Adı : Kın. Faydalanan Ünite : 

Nizip 

Oğuzeli 

1. 
2i 
3. 
4. 
5. 
6. 

7, 
8. 
% 

10. 
11. 
112. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

1. 
2< 

K.YJİIt. 
K.Y.İK, 
K.Y.lit.-
lI.Yllt. 
ll.Y.llt. 
K.Y.İM. 
Yağızlaı 
K.Y.llt. 
K.Y.İM. 
K.Y.tlt. 
K.Y.tlt. 
K.Y.llt. 
K.Y.llt, 
K.Y.llt 
K.YJİIt, 
K.Y.llt. 
K.Y.llt. 
K.Y.ll t 

K.Y.llt. 
K.Y.tlt. 

- Gümüşgün-Kamışlı 
- Salkım-Tutlıca 
Körucak-Mehmeto'bası 
•< Yolçaıtı 
- Yaşar^Barak 
-. Sergili-Uluyatır-
-Çatakçam 
-ı Mercanlı 
- Keklîk-Sanıandöken 
- Salkım-Boyhıca 
- Örmetaş 
- İkizce-Sarıkoç 
- Yeşerdi-Çiftiik 
- Yolağzı-Kuruyazı 
- Günalh-Güzel 
-ı Yolağzı-Devehöyük 
- Sankoç-Devehöyük 
•< ÇifttökJBeşkılıç 

+; 

Toplam : 

- Çatalçam-Keçeli 
i Kayacık 

+; 

6 
6 
2 
4 
3 

11 
4 
5 
2 
3 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
6 

71 

3 
3 

GiimüşgünJKamışlı 
Salkım-Tatlıca 
Mehmetobası 
Yolçatı 
Barak 

Sergiii-Uluyatır-Yağızlar-Çatakçam 
Mercanlı 
Samandöken 
Boyluca 
Örmetaş 
Sarıkoç 
Çiftlik 
Kuruyazı 
Güzel 
Devehöyük 
Devehöyük 
ÇifflikJBeşkılıç 

Keçili 
Kayacık 

Toplam 

Yavuzeli İL K.YJİIt. - Tandırcık-Karayu-
suflu 

2. K.YİM. - Çimeni! 

Toplam : 
Genel Toplam : 

+ 

3 Karayusuflu 
4 Çimenli 

7 
146 Km. 

1977 Yılı Köyyollan Tesviye Uygulaması 

Merkez 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 

D.Y,llt.-Hamurkesen-Yk. Taş 
Öğütlük-Karasakal 
K.Y.llt. -> Köreler-Karakesek 
ll.Y.llt. - Yeşilkent-Kurtuluş 
K.Y.llt. - Göksünçük 
Yaylacık-Narlıca 
YağdÖver-Karaçoınak 

+ 

Toplam : 

— 845 — 

3 
3 
5 
3 
6 
3 
3 

26 

Yukarıtaş 
Karasakal 
Karasakal 
Kurtuluş 
Göksünçük 
Narlıca 
Karaçomak 



ilçesi : 

Araban 

İslahiye 

Kilis 

Nizip 

Oğuzeli 

Yavuzeli 

M. Meclisli 

Yolun' Adı : 

B : 168 21 . 9 . 1978 O : 3 

Km. : Faydalanan Ünite 

1. 

ı, 
2. 
3. 
4. 
5< 
& 

1. 

1. 
2, 
3. 
4, 

1. 
2, 

1. 
2, 

K.Y.İtt. - Dipçeknik 

Toplam : 
K.Y.İlt - Bağlar 
K.Y.İlt. - Güneykışla 
K.YJtlt* - Devrîyanlı 
K.Y.tlt. - Bostanağa 
D.Yİlt, - Gertçonası 
D.YÜt, - Bilenler 

Toplam : 

D.Y.İlt. - Butanıaçlı-Çalkaya 

Toplam : 

Adaklı-Boyluca 
K.Y.İ1L H Karacafourç 
K.Y.İlt. - Gümüşgün-Kamışlı 
K.Y.İlt. - Samanlı 

Toplam : 

Direkli-Keçikuyusu 
Çatalçaın-Keçili 

Toplam : 

K.Y.İt. - Düzce 
K.Y.İM. - Tosbağı-Çevreli 

Toplam : 
Genel Toplam : 

1974 Tesviye Toplamı 
1975 Tesviye Toplamı 
1976 Tesviye Toplamı 
1977 Tesviye Toplamı 

Genel Toplam Î 

+, 

+' 

+ 

+ 

+; 

.+ 

+ 

3 

3 
7 
1 
1 
1 
1 
4 

15 

6 

6 

6 
1 
6 
2 

15 

İ(J 
3 

«3 

2 
4 

6 
84 

132 
51 

146 
84 

413 

Dipçeknik 

Bağlar 
Güneykışla 
Devrîyanlı 
Bostanağa 
Gençofoası 
Bilenler 

Çalkaya 

Boyluca 
Karaeaburç 
Kamışlı 
Samanlı 

Keçikuyusu 
Keçili 

Düzce 
Çevreli 

Km. 

Km. 

— 846 — 
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İlçesi : 

Merkez 

Araban 

İslahiye 

Kilis 

Merkez 

Araban 

Kilis 

GAZİANTEP İ l i 

1974 Yılı KöyyoIIarı Stabilize Uygulaıııası 

Yolun Adı : Km. : Faydalanan Ünite 

1< D.Y.lft. -< Yeniyapan 
2. D.Y.İİL - Erikçe-Ögümsöğüt 
3. D.Y.ÎIt. M Taşlıca 
4. K.YJİM. - Ufacık 

Toplam : 
1< K.Y.tlt - Gümüşpınar-Erit 
% K.YİM - Hisar 

Toplam : 
1< İD.Y.İM. - Dofan-Esenler 
2. İD.YJİM- H Türkbaflıçe 
3, D.YÜt. * Yeriiburun 

Toplamı : 
1. K.Y.ÎK.JKökmusa-YeşiIova-

Belenözü 

Genel Toplam : 

1 Yeniyapan 
4 Eıikçe-Ogiimsöğüt 
4 Taşlıca 
2 Ufacık 

+; 
11 

8 Gümüşpınar-Erit 
3 Hisar 

.+; 
11 

5 DolanJEsenler 
2 Türkbahce 
8 Yerliburun 

+ 
15 

5 G'ökmusa-Yeşrlova-Beleriözü 

+.' 
42 Km. 

1975 Yıl* KöyyoHan Stabilize Uygulaması 

1. D.Y.İM. 
2. İLY.llt 
3. ÎLY.İK. 
4. D.Yİtt. 

KirKalıcı 
Serince 
Cebeler 
Sarılar-Eskişarkaya 

5. K.Y.Öt •> Sanbaşak-Beşkuyu-
Yaylacık-Narlıca 

2 Kirliaiıcı 
3 Serince 
2 Cebeler 
7 Sanlar-Eddşarkaya 

17 SanbaŞak-OBeşkuyu-Yaylacık-Narhca 

.+. 
Toplam : 

\* K.Y.tW.-Karavayiz-Karababa 
2. D.Y.ÎIt, - Duraklı 

Toplam : 
11 Kilis - Deminçık 
2, D.YJÖtJBoğazkerim-Şenlikçe 
3. K.Y.llt. - Badenıü-Gölpınar 

31 
9 Karavayiz-Karababa 
4 Duraklı 

+, 
13 

8 Demînşık 
$ Boğazkerim-Senlikçe 
4 BademR-Golpııtar 

+i 

Toplam : 

- < 847 — 
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İlçesi : Yolun Adı : Km. Faydalanan Ünite : 

Oğuzeli 1. 
2, 
3< 
4. 

Oğuzeli - Direki 
K.Y.Îİt. - Kabaağaç-Keoili 
İl.Y.Ilt. - Bitlice-înkılap 
ÎÎ.YJİM. - Üçdamar-Kç. Ka-
racîviran 

+ 

Toplam : 

Genel Toplamı : 

9 
7 
5 

6 

27 

91 

Direkli 
Kabaağaç-Keçili 
BitHce-lnkıiap 

Üçdamlar-Kç. K 

Km, 

1976 YIÎÎ Köyyollan Stabilize Uygulaması 

Merkez 

Araban 

İslahiye 

Kilîd 

1. K.Y.tlt.-JBurç-Karakuyu-Yeşil 
2. K.Y.tlt. •< Körkün-Zeytinü 
3. K.Y.İlt, - Tokdemir 
4. K.Y.İit H Sam 
5. K.Y.lltı - Uğurtepe 
6. D.Y.İ11. H Akbulut 
7. D.Y.ÎIt. - Hacıköprü-Tozhıca 

S Karakuyu-Yeşil 
4 Zeytinli 
1 Tokdemir 
H Sam 
1 Uğurtepe 
3 Akbulut 
7 Hacıköprü-Tozhıca 

+ 

1. 
2. 
3. 
4. 

Toplam : 

Eskialtmitaş-Fakılı 
D.YJlt. - Güîiice 
Elif-Sarılar 
Aş, Yufkalı-Akbudak 

+: 

22 

Ü 
1 

m 
5 

Eskiaîtıntaş-Fakılı 
Gülüce 
Elif-Sarılar 
Aş, Yufkalı-Akbudak 

Toplam : 

1. K.Y.Îİ1 - Gercimahallesi 
2. D.Y.Ît - Merthöyük 
3. D.Y.ÎIt. - Emirler-Baîıkalan 
4. K.Y.ÜL -. Zincirli-
5. K.Y.Îİt i Ö r M i 
6. K.Y.Îİt. - Öncegedik-Bayrak-

tepe 
7. K.Y.Îİt. - Katrancı 

Toplam : 

1. K.Y.İIt. H Gülüce-Sabancı 
2. D.Y.ÎIt. - Alyanh-Geçfltboyu-

Fırlakb. 
3. Madenyolu-Karadut 

24 

2 Gerçi 
2 Merthöyük 
6 Emirler-Baîıkalan 
î Zincirli 
2 Örtülü 

7 încegcdflk4Bayraktepe 
4 Katrancı 

+: 
24 

4 Giilice-Salbancı 

10 Aryanlı-Geçitboyu-Fırlaklı 
9 Madenyolu-Karadut 

+f 

Toplam : 

— 848 — 
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İlçesi : Yolun Adı : Km. Faydalanan Ünite : 

Nizip 

Oğuzeli 

1. D.Y.tlt. - Ibrahimşehir 
2. K.Y.tlt. - Salkım^Memetobası 
3. Il.Y.îlt. - Yolaçtı 
4. D.Y.tlt * Yeniyazı 
5. K.Y.tlt * Hacımanh 
6. K.Y.tlt. - Bahçeli 
İt K.Y.tlt. - Mağaraderesi 
8. D.Y.tlt - Duthıca-Bağlıca-

Güzel 
9. D.Y.tlt. H Yazı-Yaşar-Yurt-

'bağı 
10. II.Y.İM. - Daslıöyük 
11. K.Y.tlt - Yeşerti 
12. K.Y.tlt - Elembağ 
13. K.Y.tlt -. İkizce-Çakmak 
14. D.Y.tlt. * Gevence-Tektaşı-

Eceler-EIifoğlu 
15. K.Y.İIL •< Akçakoy-Çiftlik-

Düzibayır-Güveçli 

Toplam : 

- Ulaçh 
- Yeniyapan-Hatunlu 
-ı Klavuz 
i Akçakoyunîu 
-ı Kayacık 
- Akçamezra 
- Havuzluçanı-Çıldır-

- Demirkonak 
- Deveîıöyüğa 
Kıîavuz-Dibecik 

-. Akçağıl-Yeşiîyurt-

K.Y.tît 
K.Y.tlt. 
K.Y.tlt 
ll.Y.Ay< 
tl.Y.Ay. 
ll.Y.Ay. 
K.Y.Ay, 
oba 
ÎIY.Ay., 
K.Y.Ay. 

10. K.Y.tlt. -
H . K.Y.t l t 

Çîftlîk 

1. 
2. 
3. 
4, 
5, 
6. 
7. 

9, 

+! 

+ 

5 îbrahiınşehir 
10 Salkım-Memetobası 
4 Yolçatı 
1 Yeniyazı 
3 Hacımanh 
1 Bahçeli 
2 Mağaraderesi 

13 Dutluca-Bağhca-Güzel 

8 Yazi-Yaşar-Yurlibağı 
2 Daslıöyük 
3 Yeşerti 
3 Elembağ 
5 Yeniyapan-Çakmak 

Ilı Güvence-Tekta<ji-Eeeler-EHfoğ!u 

1# Akçaköy^Çiftlik~iDüzbayu--Giiveçli 

89 

4 Ulaçh 
5 Yeniyapan-Hatunlu 
1 Klavuz 
3 Akçakoyunîu 
3 Kayacık 
1 Akçamezra 

2 Çıldıı-oba 
3 Demirkonak 

1 C ( Devehöyüğü 
2 Dibeeik 

5 Akçağıl-Çîftlik 

Toplanı 40 

Yavuzeli K.Y.ftt. 
K.Y.tl t 
K.Y.Ilt 
manii 

Yenıifcoy-Tofcaçh 
Üçfcöy 
SüJeymanosabı-Hacı-

+; 

Toplam : 
Genel Toplam : 

— 849 

6 Yeniköy-Tokaçjh 
3 Üçköy 

2 Hacımanh 

11 
233 Km. 
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1977 Yıb Köyyoilan Stabilize Uygulaması 

Yolun Adı : Km. 

Meıkz 

Faydalanan Ünite : 

1. 
2, 
3-
4. 
5. 
6< 
7. 
8< 
9, 

lfc 

11, 

K.Y.İlt. - Atabey-Öğündük 
D.Y.ÜL m Beylerbeyi-Düllük 
Beşkuyu-Sofalca 
D.Y.İ1, -. Karpuzkaya 
K.Y.tlt. - Karaeaören 
K.Y.te< - Beyreli 
K.Y.tlt. - Küllü 
Hamurkesen-Yoğuntaş 
Karadele-sSofuhıca 
D.Y.tlt. - Kapcağız-Hamur-
kesen-Yk. Taş 
Kazıkk-Yılmatepe 

+ 

7 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
7 
4 

(14 

8 

Atabey-Öğündük 
Dülliik 
Sofalıca 
Karpuzkaya 
Karacören 
Beyreli 
Külü 
Yoğumtaş 
Sofuluca 
Kapcağız-Hamurkesen-Yk. Taş 

Yılmatepe 

58 

Aralban 

İslahiye 

1. K.Y.ÎM.-AŞ. Yufkab-Yk. Yuf-
kalı 

2, K.Y.ÎM. - Akkoç 

Toplam : 

1. D.Y.ÎM. - Mesthöyük 
2. K.YJÎIt. - Yaylacık 
3- D.Y.Öt. - Gokçedere 
4, K.Y.tlt. - Kırkpınar 
5, D.Y.tft. - Salmanobası 
6< K.YJİM. -. Altınevler 
7. K.Y.İI1 H Güneykışla 
8. K.Y.İK. M Devriyanh 
9. D.Y.tlt. - Geneoba&ı 

10. K.Y.tlt. - Burunsuzlar 
11, D.YJlt. H Bayraktepe-Topfcı-

malar-Efbistanhöyüğü 

+,' 

2 Yk. YufkaJU 
5 Akkoç 

5 Mesthöyük 
4 Yaylacık 
1 Gökçedere 
4 Kırkpınar 
1 Sabnanobasa 
2 AKıevIer 
1 Güneykışla 
1 Devriyanh 
1 Gençobası 
'5 Burunsuzlar 

9 Bayı^tepe-EIbistaııhöyüğü-TopIamalar 
•+! 

Toplanı : 34 
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Kilis 

Nizip 

Yönetim Adı : Ki 

1, K.Y.tlt. - TokackemiğI 
2. D^Y.tlt, * Çarcın 
3, K.Y.İH - Ürünfii 
4. K.YİM. - Saatli 
5. D.YjtJt. « Konak 
6. D.Y.tit< - Çörten 
7. K.Y.fit - Dölde 
8. ÎLYAy. - Ekinlik 
9. Kızdgör-PofcrteM 

10d Çayıraltı-Kozhıbağ-Yastıra-
dağ 

111. Kilis-Topdağı 
12, PoIateli-KarakJ 

+! 

Toplam : 

I. K.Y.İFt. - Karamezra-Durakh 
2. Uluyatır-Yağcılar 
3. K.YJÖt. - Boyunluca 
4. Uluyatır-Yarımtepe 
5. K.Y.tlt - Söğütlü 

6, K.Y.tlt. - Mercanh 
I* Uluyatu'-Çatalca-GöfeçeM 
8, İ1.YİK. - Konak-S. Koç- K. 

Yazı 
9, Kelekli-Gürçay 

10, îLY.ÎIt * Zöhrecik 
11< K.Y.İK, - Balaban-Ayyıldız 
12. D.YjÜt. * Özyurt-Tanır 
13. K.Y.İK. * ÇanakçHGuIer 
14, D.Y.lft. - Dutlu-Bağlıca-G. 

Kaya 
15. İkizce-Yemyapan^akmaktepe 

+; 

ö. : 

4 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
6 

18 
8 
7 

56 

7 
4 
5 
4 
1 

3 
İdi 
11 

12 
4 
4 
9 
9 

13 

11 

Faydalanan Ünite : 

TokaçgemJiği 
Çarçılı 
ÜriinJü 
Saath 
Konak 
Çörten 
Dölek 
Ekinlik 
Kızılgör-Polateli 

Çayıralh-KozJufoağ-Yastıradağ 
Topdağı 
Karakıl 

Karamezda-Duraklı 
Yağcılar 
Boyunluca 
Yanmtepe 
Söğütlü 

Mercanlı 
UIuyatır-ÇataFca-GökçeM 
Könak-S. Koç-K. Yazı, 

Kelekli-Gürçay 
Zöhrecik 
Balafoan-Ayyıidız 
Özyurt-Tanır 
Çanakçı-Güler 
DutkıJBağlıca-G. Kaya 

İkizce-YenryapanrÇaknıaktepe 

Toplam : 107 
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İlçesi : 

Oğuzeli 

Yavuzeli 

Yönetim Adı : K 

1. K.Y.Î11. - Güneee 
2. Erikyayla-Solak 
3. D.Y.tlt. - Yalnızbağ 
4, ÎI.Y.İIt. - Sağlıca 
5. Kavunluk-Kenazdere-Gökçe 
6. By. Korsantaş-Devehöyüğü 
7, K.Y.llt. - Güvenlik 
8. K.Y.Îlt. - Kç. Baykır 
9. İLY.İlt. H Selmincik-MercanJı 

10, tLY.llt. - Karadibek-Karabu-
run 

11. K.Y.İtt. - Yeniköy^SüÜüce 
+ 

Toplam : 

1. D.YİIt. - Köşk 
+ 

Toplam : 
Genel Toplanı : 

1974 Stabilize Toplamı : 
1975 Stabilize Toplamı : 
13976 Stabilize Toplamı : 
1977 Stabilize Toplamı : 

+ 

Genel Toplam : 

m. : 

2 
4 
2 
1 

12 
12 
2 
1 

Ilı 

13 
3 

63 

3 

3 
328 

42 
91 

233 
328 

694 

Faydalanan Ünite : 

Güneee 
Solak 
Yalnızbağ 
Sağlıca 
Kavunluk-Kenazdere-Gökçe 
By. Körsamlîaş-Devenöyüğü 
Güvenlik 
Kç. Baykır 
Seîmiincik-Mercanlı 

Karadibek-Karaburun 
Yeniköy-SütMice 

Köşk 

Km. 

Km. 
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Gaziantep İM 
1974 Yılında İçmesuyuna Kavuşan Üniteler 

Merkez : 
1 Zevkir, 2 Romanlı, 3 Şarkaya, 4 Sinan, 5 Uğur

ca, 6 Cibekir, 7 Güllüce, 8 Esmegemiği, 9 Kazıklı, 
10 Beyatlı, 11 Karaburç. 

Toplam 11 ünite. 
Araban : 
1 Araban. 
Toplanı 1 ünite. 

İslahiye : 
1 Alacaköy, 2 Mollaobası, 3 Çakmak, 4 Toyurdu, 

5 Server, 6 Şatırhöyüğü, 7 Kuşçumustafa, 8 Karaca-
ören, 9 Kuzudere. 

Toplanı 9 ünite. 

Kilis : 
1 By. Karden, 2 Karnedi, 3 Mağaracık, 4 Aş. 

Güneşli, 5 Tekdam, 6 Mezeşir, 7 Yk. Beyaz, 8 Kor
alim ethöyiiğü, 9 Şenlikçe, 10 Kuzeyni. 

Toplam 10 ünite. 

Nizip : 
1 Rabıt, 2 Şekilli. 
Toplam 2 ünite. 
Genel Toplanı : 33 ünite. 

1975 Yılında İçmesuyuna Kavuşan Üniteler 
Merkez : 
1 Korkun, 2 Burç, 3 Yeniyapan. 
Toplam 3 ünite. 

İslahiye : 
1 Yolbaşı, 2 Durmuş, 3 Türkbahçe, 4 Incegedik, 

5 Koçcağız. 
Toplam 5 ünite. 

Nizip : 
1 Kalemeydanı, 2 Altındağ, 3 Tıhfar, 4 Turlu, 

5 Kızılcakent, 6 Akçakent. 
Toplam 6 ünite. 

Oğuzeli : 
1 Yeşildere, 2 Yılanlı, 3 Aş. Sinsile, 4 Yk. Sinsile, 

5 Yazar, 6 Kemikoğlu, 7 Aş. Şemik, 8 Yk. Şemik. 
Toplam 8 ünite. 
Genel Toplam : 34 Ünite. 

1976 Yılında İçmesuyuna Kavuşan Üniteler 
Merkez : 
1 Sarıbaşak, 2 Ufacık, 3 Zağat, 4 Yeşilkent, 5 Bağ-

başı, 6 Kökalan. 
Toplam 6 ünite. 

İslahiye : 
1 Emirler, 2 Sukımağara, 3 Zincirli, 4 Kumlu, 

5 Alimurat Çiftliği, 6 Altınevler, 7 Aliturt Çiftliği, 
8 Balıkalan, 9 Şenkurt, 10 GöUüfaöyük. 

Toplam 10 ünite. 

1976 Yılında İçmesuyuna Kavuşan Üniteler 

Kilis : 
1 Şamatır, 2 Konak. 
Toplam 2 ünite. 

Nizip : 
1 Dayıdağı, 2 Kaleköy, 3 İbrahimşehir. 
Toplam 3 ünite. 

Oğuzeli : 
1 Vahim. 
Toplam 1 ünite. 
Genel Toplam : 22 ünite. 

1977 Yılında Suya Kavuşan Üniteler 

Merkez : 
1 Karadede, 2 İncesu, 3 Bağbaşı, 4 Süliüklü. 
Toplam 4 ünite. 

İslahiye : 
1 Kırkpınar, 2 Kozoluk, 3 Nogaylar, 4 Göllühö-

yük, 5 Karapolat, 6 Gedikli, 7 Merthöyük. 
Toplam 7 ünite. 

Kilis : 
1 Topdağı, 2 Üçpınar, 3 İnanlı, 4 Arpakesmez. 
Toplam 4 ünite. 

Nizip : 
1 Fındıklı Mah., 2 Gölkaya, 3 Hanağaz, 4 İntepe. 
Toplam 4 ünite. 

Oğuzeli : 
1 Yeni, 2 Yalnızbağ. 
Toplam 2 ünite. 
Genel Toplam : 21 ünite. 
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5, Soru Cevabı. 

Gaziantep İli YSE Müdürlüğü 1977 Yılında Yapılan Asfalt Köy Yolu Uygulaması 

Tulu Yapılacak Düşünceler 
Asfalt 

MERKEZ 

NİZİP 
NİZİP 
İSLAHİYE 

kaplamaya hazırlama 
İl. Y, lif. Körkün - YağdöVer 
Zeytinli 
D.Y. Üt. Uluyatır 
D.Y. llt. Sekili 
D.Y. tlt. Bayraktepe - Toplamalar 
- Elbistan höyüğü Gr. Köy yolu 

13 Km. 
4 Km. 
3 Km. 

25 Km. 
+ 

6 Km. 
4 Km. 
3 Km. 

9 Km. 
+ 

Uygulanmadı. 
Uygulandı. 
Uygulandı. 

Uygulandı. 

Toplam : 45 Km. 16 Km. 

Asfalt Kaplamaya hazırlamada yola kavuşan köylerin isimleri 

MERKEZ 
NİZİP 
İSLAHİYE 

MERKEZ 
İSLAHİYE 

NİZİP 
OĞUZELİ 
OĞUZELİ 

Körkün, Yağdöver, Zeytinli. (1978 ydı 
Uluyatır, Sekili 
Bayraktepe, Toplamalar, Elbistan 
höyüğü, Katrancı ve Zencirli. 

1977 yılı asfalt yapım programı 
İl. Y. llt. Beylerbeyi 1 Km. 
D.Y. llt. Zincirli - Örtülü - Elbis-
bistan höyüğü - Katrancı - Bay
raktepe - Toplamalar 25 Km. 
D.Y. llt. Uluyatır - Sekili 5 Km. 
l l t Gürsü 1 Km. 
Büyükdüz - Altınyurt 2 Km. 

+ 

programına akta 

Uygulanmadı. 

Uygulanmadı, 
Uygulanmadı* 
Uygulanmadı, 
Uygulanmadı. 

Toplam : 37 Km. 

Asfalt yapılacak yollarda yola kavuşacak köylerin isimleri 

MERKEZ 
İSLAHİYE 

NİZİP 
OĞUZELİ 

Beylerbeyi 
Zincirli, örtülü, Elbistan höyüğü, 
Katrancı, Bayraktepe ve Toplamalar 
köyleri. 
Uluyatır ve Sekiler köyleri. 
Gürsü, Büyükdüz; ve Altınyurt 
köyleri. 
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6 nci soru cevabı. 

% 

Pozisyon : 

Ağır Makine Yağcısı 
Akaryakıtçı 
Amele 
Ambar Kart. 
Ambarcı 
Asfalt Form. 
Atölye Form. 
Atölye Ust. 
Atölye Ust. Yar. 
Ayniyat Muh. 
Bekçi 
Boru Ustası 
Boya Ustası 
Bütçe ve Proğ. 
Çırak 
Daktilo 
Dozer Opr. 
Etüt Ekip Şefi 
Etüt K. Teknisyeni 
Grayder Opr. 
İç Mubayaacı 
İkmal Teknisyeni 
Kompresör Operatörü 
Köy Tesisleri Baş Teknisyeni 
Köy Tesisleri Teknisyeni 

Gaziantep ti YSE Müdürlüğü 

Adet 

34 
1 
4 
2 
2 
1 

1 
8 

11 
1 
7 
5. 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
1 
6 
1 
1 

10 
1 
2 

1 Pozisyon : 

Motopomp Ustası 
Nakit ve Komisyon Mutemedi 
Personel Şefi 
Ressam 
Saha Amiri 
Santralci 
Savunma Amiri 
Seyyar Tamir Ustası 
Seyyar Tamir Usta Yrd. 
Sigortacı 
Silindir Operatörü 
Su Pompa Operatörü 
Sürveyan 
Şoför 
Tabancacı 
Tahakkuk Şefi 
Telsizci 
Teknik Hesap. 
Temizlikçi 
Treyler Opr. 
Traktör Opr. 
Yapı Ustası 
Yol Yap. Form. 
Yükleyici Opr. 

Adet 

1 
•2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 

53 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
7 
5 

Toplam : 212 

Gaziantep İli YSE Müdürlüğünde Çalışan Teknik Eleman ve Memurlar île Boş Pozisyonları Gösterir Listedir. 

Adı, Soyadı Yaptığı görev : 

Burhan Gökgözü 
Osman Çerkezoğlu 
Mehmet Çakıroğlu 
Tevfik Cennet 
Mevlâna Melâhat Bilir 
Mustafa Yüksel 
Murat Alioğlu 
Mustafa Yılmaz 
Hülya Kınran 
Ahmet Özdere 
İbrahim Alan 
Aysel Üstünova 
Naime Akın 
M. Haşim Ekmekçi 

Makine İşletme Teknikeri 
İçmesuları Teknikeri 
İçmesuları Mühendisi 
İçmesuları Yapım Mühendisi 
Proje İşleri Takip Mühendisi 
Emanet Köprü Yapım Mühendisi 
Yol Yapım Mühendisi 
Yol Yapım Mühendisi 
Yol Yapım Mühendisi 
Yol Yapım Teknikeri 
Köprü Yapım Teknikeri 
Daktilo 
Daktilo 
(İçmesuları Şefi iken, askerlik nedeniyle istifaen göre
vinden ayrılmıştır.) 
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Yol Yapım Şefliği 
Elektrifikasyon Şefliği 
Köprüler Şefliği 
Makine İkmal Şefliği 
Etüt - Proje Şefliği 
İçmesuları Şefliği 
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Münhal Pozisyonlar 

Çalışanların Pozisyon İtibarıyla Miktarları 

Makinacı İnşaatçı 

Müh. Tek. Müh. Tek. Memur 

Gaziantep İli YSE Müdürlüğü Makine Park Durumu 

Cinsi Faal Arızalı 

Binek 
Damperli kamyon 
Düz kamyon 
Treyler çekici 
Greyder 
Dozer 
Yükleyici 
Konkasör 
Kompresör 
Silindir 
Muhtelif makineler 

Genel toplam 

19 
35 
2 
2 
7 
7 
4 
4 

16 
4 

26 

126 

4 
4 
1 

— 
1 

— 
— 
1 
2 

— 
2 

15 

i S 9 < ( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

168 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 9. . 1978 Perşembe 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1: — Gensoru Önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/7) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin 
mühendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saplamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

4. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

5.; — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 

Meclisa İçtüzüğünün 102 ve 103 nıcü maddeleri uya
rınca <bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının., anarşik olayların gerçek nedenleri !üe alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ncfi, Millet Meclisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad
deleri uyarımca bir Mecllis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

,7. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yılba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddelerfi uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişiklini önergesi. (10/28) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 



13. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarmca bir Meclfe araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim - Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanınm tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
ma 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

'16. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

17. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırımı ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

19. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş 

lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 

artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nuu, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
16136) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(67-37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, I 
Fiskobirlik eski Geneî Müdürü hakkındaki Danıştay I 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner- I 
gea, (6/41) [ 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa- 1 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları- I 
na iüşkm içişleri Bakarandan sözfii soru önergesi, t 
(6/42) J 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa- I 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları- I 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) I 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya- I 
bancı uyruklu kadınlarla evli Dişileri Bakanlığı men- i 
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka- | 
nından sözlü soru önergesi. (6/45) | 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre I 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) I 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 I 
sayılı Kanunun uygulamasına lişlkin Maliye Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) I 

21. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci'nin, Diya- I 
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere I 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) I 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta- I 
otamş Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü I 
soru önergesi. (6/609 I 

23. — Izm'ir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü- i 
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından I 
sözlü sora önergesi. (6/61) I 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) I 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' I 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare- I 
tine ÜişMn Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) I 

26. — Diyarbakır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' I 
ta,. Türküye ElektromekarMk Sanıayi Anonlim Şirketine I 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/64) I 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' I 
İH, Bakanakta çalışan "bazı memurlara baskı yapıldrğr i 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü sora öner- I 
gesü. (6/65) I 

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, i 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının i 
gözaltına almış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından I 
aö2!ö sora önergesfi. (6/66) f 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nınv 

Türkiye - Nato ilişfklilerü ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının TürMye'yi ziyaretine iiişkün Baştoa=-
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recaıi Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve liş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Sömuncuoghı'euo, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

39. — Zonguldak Milletvekili Köiksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

40. — İzmir Müetvedcii Erol H. Yeşüpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru. önergesi (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba-
ymefnirk Bakanmm demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 



42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka Mlere tayin edildiği iddiasına ilişkin.. Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. —•- Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yürüarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

55. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

59. — Muğla Müetvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan 
sözlü soru önergesi. (6/97) 

60. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

61. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nün, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

62. — Ankara Müetvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/1011) 

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat (kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal! 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Balkanımdan sözlü soru 
önergesi, (6/104) 

«67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulücami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 



ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına iişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Elazığ MMetvekili Rasim Küçüfkel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/llîl) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişjkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın bele
diyelere yapılan yardımlara (ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişikin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

7.9. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12.4.1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

3. — İsparta ili Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1978) 

4. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nün 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
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sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi r 28.2.1978) 

11. _ 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 1.10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — Ç. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2; . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyon» raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2.1978) 

15. — C, Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun. 450 nci maddesi
nin 2 net fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağjtma tarihi : 2&. 2.1978) 

16 .— Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 saydı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu rapoaru. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas; Milletvekili Azimet Köyiüoğki'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tefeüfî ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra, eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 

| nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 

I (2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 saydı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 

t Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
{ kanun tekfâfi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
l Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 

(Dağıtma tarihi r 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 * 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve-

| ündeki Emine Şiniik'e ait 2510 saydı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Geael Kurulda görüşülmesine dair 

| Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararm tatbik edilemeyeceği
ne âak yazış* ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince karamı 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karımı 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 s 1978) 

22 — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar/ 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 15$ saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 

| tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di-



lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci efe; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 saydı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nın 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihti : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

34. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların înfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.6.1978) 



35. — Ali Ulusoy'ün özel affına dair Kanun tasa
rısı ve Adalet Komaısyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihli : 14.6.1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına ıdlair Kanun tasarıısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120') (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dlair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağııtma *aahi : 
14 . 6 .1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair (kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayıısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibahçeoi'nıkı özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komıisıyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Salbri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semin Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

X 44. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka

nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 , 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi İle 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

51. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi-



nin yeniden düzenlenmesine^ dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 .6.1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 

(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki : 27 . 6 . 1978) 

X 54. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/6Q9; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

55. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 .6 .1978) 

(168 ndl Bitildim) 





üünem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 73 
Toplantı : 1 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı Plan ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları Raporları. (1 /102) 

TC 7.3. 1978 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-248/04110 

MİLLET MECLİSİ, BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 27 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Devlelçe işletilecek madenler hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLER HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

1954 yılından beri yürürlükte bulunan 6309 sayılı Maden Kanunu, madenlerin Devletin hüküm ve tasar
rufu altında olduğu 'ilkesini getirmiştir. 1961 Anayasasının 130 ncu maddesi, bu ilkeyi bütün tabii servetler 
ve kaynakları liçin genölleştirmiş ve bunların aranması ve işletilmesi hakkının Devlete ait olduğunu belirtmiş; 
arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüs birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılmasını kanunun açık iznine bağlamıştır. 

Madeniler, bir yandan ekonomik, hatta stratejik açıdan büyük önem taşımaları, öbür yandan tükenince 
yerlerine yenileri konulamayacak tabii servetlerden olmaları nedenliyle çoğu hukuk sistemlerinde mülkiyet hakkı 
konusu sayılmamışlardır. İşte Maden Kanunu ile 1961 Anayasası, madenlerin Devletlin hüküm ve tasar
rufu altında olması ilkesini kabul etmekle dünya hukuk sistemlerinin genel doğrultusunda yer almış bulun
maktadır.; 

Anayasamızın 130 ncu maddesine göre tabii servetler ve kaynakları, bu arada madenlerle ilgili olarak 
özel kişilere tanınabilecek yetkiler, sadece bunların aranıp işletilmesine, çıkartılıp yararlanılmasına ilişkin 
izinlerden ibarettir. Dolayısıyla Devletçe özel kişilere madenlerin aranması ve işletilmesi ile ilgili ruhsatname 
ve (imtiyazlar verilmesi gibi tasarruflar gerçekte birtakım idari izinlerden başka bir şey değildir. 

İdari izinlerin gerektiğinde usulüne uygun olarak geri alınabilmesi, idarenin yetkileri içindedir. Maden
lerin aranmasına ve işletilmesine iılişkin izinler Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak ve
rildiği için, bunların geri alınması usulü de kanun konusu olarak düşünülmüş ve bu tasarı hazırlanmıştır. 
Anayasamızda söz konusu izinlerin geri alınmasına engel bir hüküm yoktur. Hatta - yukarda da değinil
diği gibi - Anayasamızın 130 ncu maddesine göre madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı esas itibanyîe 
Devlete ait olduğu için, özel kişilere verilen izinlerin geri alınması, aslında Devlete ait bir hakkın Devletçe 
kullanılmasından, yani arama ve işletmenin doğrudan doğruya Devletçe yapılmasından başka bir şey olma
yacaktır-



Son Hükümet programında Maden Kanununun yeraltı kaynaklarımızı Anayasanın 130 ncu maddesine 
uygun bir anlayışla ulusal yararlar doğrultusunda değerlendirme olanağı sağlayacak biçimde gerçekleştiri
leceği, bu arada enerji ve sanayideki atılımlar doğrultusunda hammadde girdilerinin büyük ölçüde ülke 
doğal kaynaklarından verimli ve güvenilir Mr biçimde sağlanabilmesi için öncelikle önemli linyit yatakları 
ile demir cevheri ve bor tuzlarının kamu kuruluşlarınca işletileceği belirtilmiştir. 

îşte hazırlanan tasarı bu amaçlara yöneliktir. Bu tasarı, Devletçe işletilecek madenlerle ilgili olarak daha 
önce özel küslere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması usulünü düzenleyen bir 

genel kanun niteliğindedir. Gerçi Devletçe işletilmesi öngörülecek her maden için ayrı bir kanun çıkarıl
ması da düşünülebilir. Ancak her defasında yeni bir kanun çıkarmanın ağır yürüyecek bir mekanizma 
teşkil etmesi, özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması konusunda 
- 6830 sayılı İstlimlâk Kanunu gibi - gerektiğinde uygulanacak sürekli bir kanun yapılmasının yararlı görül
mesi nedenleriyle bu nitelikte bir tasarı hazırlanması tevcih olunmuştur. Uygulamanın ne zaman, hangi ma
denler için ve hangii bölgelerde yapılacağını belirtmek yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Aslında bu 
tasarı, 6309 sayılı Maden Kanununun önemli bir eksikliğini tamamlamakta ve ona ek bir kanun niteliği taşı
maktadır. 

Esasen aynı konuda daha önce 7 . 5 . 1975 tarih ve 1895 sayılı «Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkında Kanun)» çıkarılmış, ancak bu kanun 
Anayasa Mahkemesinin 5 . 2 . 1976 tarih ve 1975/179 esas, 1976/8 karar sayılı kararıyla biçim yönünden 
iptal edilmiştir. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için Anayasa Mahkmestace verilen altı aylık süre çok
tan dolmuş olduğu halde, adı geçen Kanunun yerini alacak yenisi hâlâ çıkarılamamıştır. Oysa şimdiye 
değin özel kişilerce aranan ve İşletilen madenlerin Anayasamızın 130 ncu maddesindeki temel ilkeye uygun 
olarak Devletçe aranmasına ve işletilmesine olanak verecek bir hukuki düzenlemenin getirilmesi, hukukumuz
da karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak durmaktadır. Hazırlanmış bulunan tasarı, iptal edilen kanunun 
bazı hükümlerine yer vermiş olmakla birlikte, bir çok noktada onu geliştiren ve eksiklerini tamamlayan daha 
ayrıntılı yeni bir metin niteliğindedir. 

Tasanda düzenlenen başlıca hususlar, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerin 
sermayesinin tamamı Devlete ait ve çalışma konuları uygun bir iktisadi devlet teşekkülüne intikali, daha ön
ce bu madenlerle ilgili olarak özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması 
dolayısıyla ödenecek tazminatların hesaplanması, bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar için başvurulacak yargı 
yolu gibi konulardır. Yapılan işlemin niteliğine bağlı olan bu ve benzeri hususlar, tasarıda «Devletçe işletile
cek madenlerin belirtilmesi ve öntedbirler», «Değer takdiri ve kamulaştırma işlemleri - yargı yolu», ı«Öde-
me ve devralma», «Çeşitli hükümler - yürürlük hükümleri» başlıklarını taşıyan 4 bölümde toplanmış 30 mad
de içinde düzenlenmiştir. 

Getirilen düzenleme, esas itibarıyla Anayasamızın 130 ncu maddesi çerçevesinde bir geri alma işlemidir. 
Konu, kamu hizmeti imtiyazlarının satın alınması (rachat) benzeri bir işlem olarak ele alınmıştır. Bilindiği 
gibi idare hukukunda rachat, kamu hizmeti imtiyazlarının süresinden önce bu konudaki sözleşmede yer alan 
koşullara göre veya koşulları Devletçe belirlenmek suretiyle satın alınıp imtiyaza son vermek amacına yöne
lik bir işlemdir. Maden kanununa dayanılarak özel kişilere verilmiş olan arama ruhsatnameleri ve işletme 
hakları kamu hizmeti imtiyazı niteliğinde olmamakla birlikte; geri alınmaları, rachat'ya benzetilebilir. 

Tasarının benimsediği bazı ilkeleri açıklayabilmek bakımından bir maden işletmesi için şu faktörlerin te
mel unsur niteliğinde olduğunu göz önünde tutmak gerekir: 1. Yer altında mevcut maden rezervi; 2. Bu 
rezervin aranıp işletilmesi ve bundan yararlanılması için Devletçe verilmiş izin niteliğinde yetkiler (arama ruh
satnameleri ve işletme hakları), 3. Cevherin yer yüzüne çıkarılması için yapılmış yeraltı ve yerüstü tesisler 
(yollar, kuyular, galeriler, makineler, araç ve gereçler, teçhizat vb.) 

Maden rezervleri, yatağından koparılıp yer yüzüne çıkarılmadıkça madencinin malvarlığına dahil olmaz
lar. Zaten - yukarda değinildiği gibi - madenler, yatak halinde mülkiyet hakkı konusu olmayıp Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınan madenlerin re
zervleri için her hangi bir tazminat ödenmesi sözkonusu olamaz. 
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Ancak arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının süreleri dolmadan geri alınması nedeniyle bunların ka
lan süre itibarıyla taşıdıkları ekonomik değer için sahiplerine makul bir tazminat ödenmesi, hatta işletme 
hakkı sahiplerinin uğrayacakları kâr ;kaybının mevcut iş bağlantılarından başka bir iş alanına yönelmelerine 
olanak verecek bir intibak tazminatı ölçüsünde karşılanması kabul edilmiştir. 

Maden arama ruhsatnameleri ve işletme haklan geri alınınca onlarla bir bütün teşkil eden tesislerin duru
mu da önemli bir konudur. Bu tesislerin kendi başına bir işlevi kalmayacağı gibi, arama ruhsatnamesi veya 
işletme hakkı sahibinin onları tamamen alıp götürmesi ve değerlendirmesi olanağı da yoktur, işte maden te
sislerinin bu özelliği dolayısıyla tasarıda arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 
tesisler ile aynı nitelikteki diğer mallara gerçek değerlerinin ödenmesi kabul edilmiştir. Böylece işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi ile bir bütün teşkil eden, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin süreklilik ve 
güvenliği için zorunlu görülen taşınır ve taşınmaz malların gerçek değerleri karşılığında bundan böyle ma
deni Devlet adına işletecek İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali ilkesi benimsenmiş olmaktadır, 

Bizde 1940'larda Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesinde işletme mallarının dev
ralınması yöntemi uygulandığı gibi, Fransa'da madenlerin millileştirilmesinde de aynı yönteme başvurulduğu 
anlaşılmaktadır. 

Tasarının önemli başka bir özelliği, arama ruhsatnameleri veya işletme haklarının geri almması dolayısıyla 
verilecek tazminatların peşin olarak ödenmesi ilkesidir. Anayasamızın 39 ncu maddesi çerçevesinde maden iş
letmelerinin aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devralınması yoluna gidilmediği, bu işletmelerin sadece 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden mallarının devralınması ile yetinildiği için, 
o maddede öngörülen on yıllık taksitlendirme olanağından yararlanılmamış; ıböylece maden işletmelerinin bir 
bütün olarak devralınmaması, peşin ödeme ilkesi ile dengelenmiştir. Esasen arama ruhsatnameleri veya iş
letme haklarının geri alınması dolayısıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırma bedellerinin peşin öden
mesi, Anayasamızın 38 nci maddesinde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Özetle hazırlanan tasarı, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerle ilgili arama ruh
satnameleri ve işletme haklarının Anayasamızın 130 neu maddesi çerçevesinde rachat benzeri bir işlemle ve 
peşin tazminat karşılığında sona erdirilmesi ve onlarla bir bütün teşkil eden malların bundan böyle arama 
ve işletme faaliyetlerini Devlet adına yürütecek iktisadi devlet teşekkülüne intikali usulünü düzenlemektedir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Daha önce özel kişilerce aranan ve işletilen madenlerden belirli türlerinin Devletçe aran
masına ve işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme hak
larının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Yürürlükte bulunan 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre arama ve işletme ruhsatnameleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletme imtiyaz
ları ise Bakanlar Kurulu kararıyla verildiğinden; bunların hepsini kapsayacak bir geri almayı kararlaştırma 
yetkisinin Bakanlar Kurulunca kullanılması uygun görülmüştür, 

Bakanlar Kurulu bu yetkisini ülke ekonomisinin gereklerine ve Devletin mali kaynaklarının yeterliğine gö
re kullanacağı için, uygulamanın çeşitli kanunlarımızda olduğu gibi belirli bölgeler itibarıyla ve her bölge 
içinde de belirli bir öncelik sırasına göre yapılması öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu kararında bu hususlar
dan başka, sözkonusu madenlerin Devlet adına sermayesinin tamamı Devlete ait ve çalışma konuları elveriş
li olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi tarafından aranacağı ve işletileceği de açıklanacaktır. 

Madde 2. — Belirli cins madenlerin Devletçe işletilmesine »ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Ga
zetede yayımından bu madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri ve% işletme haklarının fiilen geri alınmasına ve 
onlarla bir bütün teşkil eden işletme mallarının ilgili İktisadi Devlet Teşekkülüne intikaline kadar kısa veya 
uzun bir süre geçeceğinden, Devletçe işletilecek -madenlerle ilgili bazı öntedbirlerin alınması zorunludur. 

Bu tedbirlerin başında çeşitli spekülatif temlikleri önlemek amacıyla, Devletçe işletilecek madenler üze
rindeki tasarruf işlemlerinin Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgeler itibarıyla durdurulması gelmek
tedir. Öte yandan bu bölgeler için daha önce verilmiş arama ruhsatnameleri veya işletme haklarının sona 
erdirilmesi sözkonusu olduğu ve yenilerini vermeye devam etmenin işleri zorlaştırmaktan başka bir anlamı 
kalmayacağı için, yeni işlem yasağı getirilmiştir. 
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Madde 3. — Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Teşekkülünce 

fiilen devrahnmasına kadar geçecek süre içinde işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin madende 
bazı zararlı davranışlarda bulunmasını önlemek amacıyla, işletme faaliyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca atanacak bir maden mühendisinin gözetimi altında yürütülmesi bir tedbir olarak düşünülmüştür. 
işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin gözetimin gereklerine aykırı davranışları, durumun ağırlığı
na göre, bakanlığın işletme faaliyeti ile ilgili belirli iş ve işlemlerin yapılmasını gözetici mühendisin yazılı 
iznine tabi tutmasından işletme faaliyetinin kısmen veya tamamen durdurulmasına kadar giden çeşitli mü
eyyideler uygulamasına yol açacaktır. 

Maddenin (A) bendinde yer alan bu tedbirler, işletme hakkına konu olan veya Maden Kanununun 57 nci 
maddesi kapsamına giren madenlerdeki işletme faaliyetleri ile ilgili olup, 57 nci maddenin kapsamı dışında 
kalan maden alanlarında esasen işletme faaliyetinde bulunulması sözkonusu değildir. Bu nedenle (B) bendi ile 
getirilen hüküm, bu gibi alanlarda işletme faaliyetine geçme taleplerinin yerine getirilmemesi için konmuş; 
(C) bendi ile de arama ruhsatnameli madenlerde arama faaliyetinin durdurulacağı açıklanmıştır. 

Madde 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir işlerini yürütecek 
takdir komisyonunun bu görevi ve oluşması açıklanmış, Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgelerdeki 
iş durumuna göre birden çok takdir "komisyonunun kurulabileceğine işaret edilmiştir. 

Madde 5. — Takdir komisyonunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının girişimi üzerine kurulacağı 
belirtilmiş, komisyon üyeliklerindeki boşlukların nasıl doldurulacağı ve komisyon çalışmalarının yürütülebil
mesi için gerekli - en az toplanma yetersayısı gösterilmiştir. 

Madde 6. — Takdir Komisyonunun sadece maden alanında değil, aynı zamanda işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibinin bürolarında ve Maden Dairesi gibi resmi dairelerde incelemeler yapması gereke
bilir. Bu nedenle Bakanlar Kurulu kararında gösterilen öncelik sırası içinde kalmak kaydıyla, devralınacak 
madenin özelliklerine ve uygulama bölgesindeki iş durumuna göre takdir komisyonunun çalışmalarını bizzat 
düzenlemesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Öte yandan Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerin biran önce ilgili iktisadi devlet teşekkülünün 
kontrolü altına girmesinde yarar, hatta zorunluk vardır, O yüzden takdir komisyonunun çalışmalarım sü
ratle yürütmesi için, bu çalışmaların - bir defalık süre uzatılması olanağı üe birlikte - en çok altı ay içinde 
tamamlanması öngörülmüştür. 

ikinci fıkrada komisyon çalışmaları sırasında işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsil
cisinin dinlenmesi, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yararına bir güvence olarak düşünülmüş
tür. Ancak bu kimselerin bilgi vermekten kaçınmaları komisyon çalışmalarını etkilemeyecektir. 

Ma'ddenin son fıkrasında talkdir komisyonunun karar alma usulü düzenlenmiştir. 
Madde 7. — Takdir komisyonunun bir maden alanındaki görevi bitince, burada düzenlemiş olduğu tuta

nakların gerekli işlemler yapılmıalk üzere hemen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderileceği belirtil
miştir. 

Madde 8. — Takdir komisyonunun çalışmalarını düzenli bir biçimde yürütebilmesi için her maden alanın
da izlemesi gereken iş sırası, ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Buna göre komisyon bir maden alanında göre
ve başlayınca ilik iş olarak bütün mevcutları, miktarları ve halihazır fiili durumlarıyla gösteren bir tutanak 
düzenleyecektir. İkinci iş olarak bu mevcutlardan ilgili iktisadi devlet teşekkülünce devralınacak taşınır ve ta
şınmaz malları ayıracak ve bunları hukuki durumlarını da belirten ikinci bir tutanakla tespit edecektir. Dev
ralınacak malların ayrılmasında ölçü olarak -Maden Kanunundan gelen bir ilke ile - bunların işletme hakkı Veya 
arama ruhsatnamesi ile 'bir bütün teşkil etmesf, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin süratlilik ve güvenliği 
için zorunlu olması koşulu aranmıştır, örneğin yararlanma olanağı kalmamış, başka bir deyişle ya bulunan cev
herin tamamı çıkarıldığı ya da işletmeye değer bir cevher bulunmadığı için terk edilmiş bir galerinin maden 
ciîilk açısından herhangi bir işlevi kalmayacağı için, bu gibi tesislere devralınacak mevcutlar arasında yer veril
mesi söz konusu olmayacaktır. 

Komisyonun yapacağı üçüncü iş, İkinci aşamada devralınmak üzere ayrılan taşınır ve taşınmaz mallara değer 
biçmektir. Yapılan değer takdirleri üçüncü bir tutanakla tespit edileeeik ve buna işletme hakiki veya arama ruh-

Millet Meclisi (S, Sayısı : 73) 



_- 5 — 

satnamesi sahibinin mülkiyetinde olup kamulaştırılması gereken taşınmazların harita, plan veya (krokileri ekle
necektir. 

Madde 9. — işletme tıalkikı veya arama ruhsatnamesi sahibinin mağdur olmaması için, kendisine, takdir ko
misyonunca devralınacak mevcutlar arasında yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz malları tek başına yararla-
nılamayacak veya başka türlü kullanılamayacak duruma düştüğü takdirde, bunların dia devralınacak mevcutlar 
arasına alınarak değerlerinin takdirini isteme olanağı tanınmıştır. Anealk böyle bir istek, yalnız işletme ve ara
ma faaliyetleri ile ilgili mallar için söz konusu ola'bik, çektir. Takdir komisyonun 'böyle bir isteği kabul etme
mesi halinde, işletme hakiki veya arama ruhsatnamesi sahibinin ilerde geri alma ve 'kamulaştırma işlemlerine 
karşı açacağı davada bu hususa da itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur. O yüzden komisyonun ret kararının 
gerekçeli olması, hem ilerde açılabilecek bir davada aydınlatıcı bir belge, hem işletme hakkı ve arama ruhsat-
nemesi sahibi yararına bir güvence olarak düşünülmüştür^ 

Madde 10. — Tasarının en önemli hükümleri, geri alman işletme hakları ve arama ruhsatnamelerinin sa
hiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasıyîa ilgili oldukları için bu maddede toplanmıştır. Bu nedenle mad
dede yer alan değerleme ilkelerinin açıklanması yararlıolacaktır: 

Madde, kendi içinde işletme hakkına konu olan madenlerle ilgili (A) Maden Kanununa göre bulunmuş ma
den niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili (B) ve bulunmuşluk ni
teliğine ulaştırılmamış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili (C) bendi olmak üzere üç 
bölüme ayrılmıştır^ 

(A) bendinde işletme hakkına konu olan madenlerde işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine 
ödenecek tazminat tutarını oluşturacak kalemlerin aşağıdaki değerleri üzerinden hesaplanması öngörülmüştür: 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı normal süresi sona ermeden geri alındığı için sahibine bun
dan dolayı bir tazminat ödenmesi uygun görülmüştür. Ancak geri alınacak işletme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazının normal süresi sonunda hiç bir ekonomik ̂ değeri kalmayacağı, başka bir deyişle ruhsatname veya 
imtiyaz süresi sonunda bunların değeri sıfıra inmiş olacağı, o yüzden ruhsatname veya imtiyaz sahiplerinin za
ten bunları ruhsatname veya imtiyaz süresinin sonunda itfa etmiş olmaları gerekeceği için; ruhsatname veya im
tiyazın amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli üzerinden değerlendirileceği hükme bağlanmış
tır. Esasen Türk Ticaret Kanununa göre de bu gibi ruhsatname ve imtiyazlar amortismanlar düküldükten 
sonra en çok maliyet bedelleri üzerinden ödemeye geçilebilir. 

2. Takdir komisyonunun kendiliğinden veyahut arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahibinin baş
vurması üzerine devralınacak mevcutlar arasına alacağı malların gerçek değerleri şöyle hesaplanacaktır : 

a)' işletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup kamulaştırılması gereken arazinin alım - satım değeri, 
Anayasamızın 38 nci maddesine göre ödenmesi gereken karşılık olarak alınmıştır. Ancak spekülatif temlikler
le suni değer artışlarını önlemek için, madenlerin Devletçe işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının 
yayımı tarihindeki alım - satım bedeli esas alınmıştır. Zaten yukarda açıklaması yapılan 2 nci madde gere
ğince Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgelerde Devletçe işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili 
tasarruf işlemleri durdurulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla madenin bulunduğu arazinin değerinin de bu ta
rih itibarıyla donmuş olacağını kabul etmek gerekir. 

Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince daha önce işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış bu
lunan arazi bakımından bir istisna getirilmektedir : Işhtme hakkı sahibinin başka bir nedenle edinmiş bulun
duğu taşınmazlardan farklı olarak, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince kamulaştırılmış bulunan 
arazinin sözleşme özgürlüğü koşulları içinde değil, fakat araya kamu gücünün girmesi suretiyle kendi mül
kiyetine geçirilmiş olması, bu gibi taşınmazların farklı bir biçimde ele alınmasını haklı gösterecek nitelikte
dir. Esasen böyle bir arazinin ancak madenin işletilmesi amacıyla, yani belli bir ekonomik işlevin yerine ge
tirilmesine bağlı olarak kullanılabileceği, Maden Kanununun 125 nci maddesinden anlaşılmaktadır. Öte yan
dan işletme hakkı sahibi ilk kamulaştırma bedelini ödemekle bir miktar parayı bu araziye bağlamış olmakta
dır. Bu nedenle söz konusu arazi, hizmet ettiği ekonomik işlevin gereği olarak ikinci bir kamulaştırmaya tabi 
tutulurken işletme hakkı sahibine makul bir tazminatın ödenmesi uygun görülmüştür, işte bu düşünce ile Ma
den Kanununun 125 nci maddesine göre daha önce işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide ka-
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muİaştırma bedelinden hareket edilerek, buna arada geçen süre için - aslında işletme hakkı sahibi bu süre 
boyunca araziden yararlandığı halde - yıllık ı% 11 faiz eklemek suretiyle bulunacak miktar arazinin yeniden 
kamulaştırılması nedeniyle ödenecek tazminat olarak kabul edilmiştir. Bilindiği gibi yıllık ı% 11 faiz, halen 
Devlet tahvillerine yatırılmış bulunsaydı sağlayacağı gelirle birlikte işletme hakkı sahibine iade edilmiş ola
caktır. . 

Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince kamulaştırılmış bulunan arazi için getirilen istisnai hük
mün amacına ters bir sonuç vermemesi için, kamulaştırma bedeline yıllık % 11 faiz eklemek suretiyle buluna
cak miktarın hiçbir suretle arazinin alım - satım bedelini geçemeyeceği de açıklığa kavuşturulmuştur. 

b) Burada maden alanındaki tesisler, Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına 
girenler ve bunun dışında kalanlar olmak üzere iki grupta ele alınarak (b) ve (c) başlıkları altında düzenlen
miştir. 

Bilindiği gibi Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası, maden işletme hakkının sona ermesi 
halinde maden işletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların korunması için 
yapılmış iksa tesislerinin Devlete intikal edeceğini öngörmüştür. Dolayısıyla işletme hakkı süresinin sonu itiba
rıyla bu tesislerin işletme hakkı sahibi açısından taşıyacağı ekonomik değer - yukarda işletme ruhsatnamesi 
ve işletme imtiyazı konusunda açıklandığı gibi - sıfır olacaktır. Zaten işletme hakkı sahibi bu gibi tesisleri 
işletme hakkı süresinin sonu itibarıyla itfa etmek durumundadır. Bu düşünceden hareket edilerek Maden Ka
nununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar düşüldükten sonra ka
lan maliyet bedelleri ile hesaba dahil edilecekleri hükme bağlanmıştır. 

c) Diğer tesis ve binalara gelince; bunların - 6830 sayılı İstimlak Kanununa paralel olarak - cari inşaat 
fiyatlarına göre hesaplanacak maliyet bedellerinden almortisrnaıüar düşülmek suretiyle bulunacak değerleri 
dikkate alınacaktır. Tereddütlere meydan vermemek çin Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki inşa
at fiyatlarının esas alınacağı ve düşülecek amortismaı ların ilk maliyet bedeli üzerinden hesaplanmış amortis
manlar değil, inşaat fiyatlarına göre bulunacak yeni maliyet bedelleri üzerinden hesaplanacak amortismanlar 
olduğu açıklanmıştır. 

Öte yandan burada da Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince daha önce işletme hakkı sahibi lehi
ne, kamulaştırılmış binalar için - bunlardaki yıpranma payı da dikkate alınarak - yukarıda (a) başlığı altında 
açıklanan nedenlerle ve aynı biçimde bir istisna getirilmiştir. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların farklı bir işleme tabi tutulmasını gerek
tiren bir neden bulunmadığı için, onların temel kurala uygun olarak Bakanlar Kurulu kararının yayımı tari
hindeki alım - satım bedelleri dikkate alınacaktır. 

3. Geçici işgal konusu arazi için daha önce işletme hakkı sahibince ödenmiş olan tazminatın artık ken
disinin yararlanamayacağı kısmına tekabül eden miktarı ödenecektir. 

4. îşletme hakkı sahibi işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının devam edeceği düşüncesiyle birtakım ta
ahhütlere girmiş olabileceğinden, bunların yerine getirilememesi yüzünden uğrayacağı kâr kaybının makul 
bir ölçüde tazmin edilmesi öngörülmüştür. Tasarının getirdiği ölçüye göre, sadece Bakanlar Kurulu kararı
nın yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek sözleşmelerin iş
letme hakkının geri alinması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak kâr, tazminat ko
nusu olmaktadır. Bu ölçü, Borçlar Kanununun haksız fiillerde ve sözleşmeye aykırı hareketlerde zarar mik
tarının işlerin olağan gidişi ve zarara uğrayanın almış bulunduğu tedbirler gözönünde bulundurularak belir
lenmesi ilkesine uygundur. Bu çerçeve içinde kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanması, objektif bir ölçü 
olarak Devletçe işletilmesi kararlaştırılan maden cinsindeki ortalama kâr hadleri üzerinden yapılacaktır. 

Kâr yoksunluğu tazminatı kapsamına girecek sözleşmelerin gerçeğe aykırı bir biçimde miktar ve süre itiba
rıyla yükseltilmemesi için, bir tavan olarak bunların işletme ruhsatnameli madenlerde şartnamede yazılı as
gari üretim kapasitesine göre en çok altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde ise bir yıllık bir dönem için dik
kate alınması hükmü getirilmiştir. 

Öte yandan bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakiki sahibince Devlet hakkı ve Maden 
Kanununun 136 nci maddesinin (B) bendi anlamında buluculuk hakkı ödeneceği için, bunlar kâr yoksunluğu 
tazminatından indlirüecektm 
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Nihayet işletme hakkı sahiplerine verilecek tazminat, Tasarının 1.1, 12, 23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı 
miktarlar kesildikten veya ayrıldıktan sonra ödeneceği için, bu maddelerin hükümleri saklı tutulmuştur. 
, Maddenin (B) bendinde Maden Kanununa göre bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı ta
lepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili arama ruhsatnamelerihin sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendi 
hükümlerine yollama yapılarak düzenlenmiştir. (A) bendi hükümleri koşulların benzerliği ölçüsünde kıyas yo
luyla burada da uygulanacak, ancak henüz işletme faaliyetine geçirmediği için kâr yoksunluğu tazminatı öden
meyecektir. Fakat burada bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış madenler söz konusu olduğu için, Maden 
Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendi anlamında bir buluculuk hakkı tazminatı, madeni devralacak İkti
sadi Devlet Teşekkülünce ödenecektir. 

(A) ve (B) bentleri için ortak hüküm olarak, tazminatın hesaplanmasında rezervlerin dikkate alınmayacağı 
belirtilmiştir. Maden rezervleri Anayasamızın 130 ncu maddesine ve Maden Kanununa göre Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında oldukları ve yatağından koparılarak yeryüzüne çıkarılmadıkça özel mülkiyet konusu sayıl
mayacakları için; bunlardan dolayı herhangi bir tazminat ödenmesi düşünülemeyeceği gibi, böyle bir ödeme
nin Anayasaya aykırı olacağı açıktır. 

(C) bendinde bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış madenlerde arama ruhsatnamesi sahiplerine herhangi 
bir bedel ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu gibi madenlerde madencilik bakımından henüz herhangi bir 
ekonomik değer yaratılmamış olduğu, dolayısıyla madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünün malvarlığına 
herhangi bir ekonomik değer girmeyeceği için bir tazminat ödenmesi sözkonusu değildir. 

Madde 11. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenler üzerindeki buluculuk hakları sona ermektedir. 
Bununla birlikte hak sahiplerinin mağdur olmaması için/Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendi anla
mında daha önce tespit edilmiş, fakat henüz ödenmemiş bulunan tazminatın işletme hakkı sahibine verilecek 
tazminattan kesilerek bulucuya verilmesi; 136 ncı maddenin (B) bendi anlamındaki buluculuk aidatının ise, 
madenin devralınması sırasında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, işletme hakkı sahibine ödenecek kâr yok
sunluğu tazminatının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı verilmesi gerekecek 
aidat miktarında bulucuya veya yasal haleflerine ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün daha önce işletme hakkı sahibine karşı Maden Kanu
nunun 49 ncu maddesine göre veya başka bir suretle doğmuş, fakat henüz ödenmemiş bulunan arama mas
rafları alacağının da, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye verilmesi hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 13. — Türk Ticaret Kanununa göre madencilikle uğraşmak üzere kurulan işletmeler ticari işletme 
ve bunları işletenler tacir sayıldığı için, her tacir gibi madenciler de ticari defterler tutmak zorundadır. Bu 
nedenle takdir komisyonunun, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat miktarla
rının hesaplanmasında esas itibarıyla bunların Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak zo
runda oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri gözönünde bulunduracağı; ancak gerektiğinde vergi 
beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri, Maden Dairesi, Maden Sicili ve benzeri dairelerin kayıtlan 
gibi kontola yarayıcı resmi kaynaklara müracaat edebileceği belirtilmiştir, 

Ayrıca söz konusu defter ve belgelerin işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibince ibraz edilmeme
si, defterlerin kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaması veya defter kayıtlarının devralınacak mevcutların 
halihazır durumunu yansıtmayacak ölçüde yüksek görülmesi halinde komisyonun gereken hususlarda resen tak
dir yetkisinin haiz olacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 14. — Takdir komisyonunca devralınacak mevcutlar arasında yer verlilmiş olup işletme hakki veya 
arama ruhsatnamesi sahibinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için kamulaştırma yapılması, Anayasamızın 
38 nci maddesi gereğidir. Devletçe işletilmesine karar verilecek madenler birden çok ilde bulunabileceği için, 
İstimlak Kanununa paralel olarak kamu yaran kararının Bakanlar Kurulunca verilmesi öngörülmüştür. Ancak 
belirli cins madenlerin Devletçe •işletilmesine karar verilmesi zaten kamu yararının varlığını ifade edeceği için 
ayrıca bir kamu yararı kararı verilmesine gerek görülmemiş; Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı, aynı za
manda onun uygulaması amacıyla yapılacak bütün kamulaştırmalar için genel bir kamu yararı kararı niteli
ğinde sayılmıştır. Kamulaştırılması gereken taşınmazlarla ilgili somut kamulaştırma kararları ise, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığınca verilecektir. 
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Son fıkrada kamulaştırma ile ilgili olarak bu Kanunda düzenlenmemiş bulunan hususlarda -bu Kanunun hü
kümlerine aykırı olmamak kaydıyla- istimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 15 . — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme halkkı veya arama ruhsatnamesi
nin geri alınması ve kamulaştırma kararları ile takdir olunan tazminat miktarının işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibine ve madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülüne tebliği usulü düzenlenmiştir. Bulu
culuk hakkı sahibine ise sadece kendisini ilgilendiren hususlar tebliğ edilecektir. Yapılan işlemlerin kamuoyunca 
da denetlenmesini sağlamak üzere ilgililere tebliğ edile cek hususların Resmi Gazete ile de ilânı öngörülmüştür.; 
Tebligat ve ilan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yaptırılacaktır. 

Madde 16. Devletçe işletilmesine karar verilen ma denlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruhsatnamelerinin 
geri alınması, onlarla !bir bütün teşkil eden malların değerlerinin takdiri, taşınmazlar için kamulaştırma kararı 
verilmesi gibi işlemlerin idari işlem niteliğinde oldukları açıktır. O yüzden bu işlemlere karşı başvurulacak yar
gı yolunun idari yargı olması doğal ise de, İstimlak Kanununda bedele ilişkin uyuşmazlıklar için adli yargıya 
gidileceğinin öngörülmesi, burada tereddütlere yol açabileceğinden; Danıştayın gerek geri alma ve kamu
laştırma işlemlerine, gerek takdir edilen tazminat miktarlarına ilişkin davalara bakmaya yetkili olduğu be
lirtilmiştir. Asılında idari bir işlemin adli yargı eliyle denetlenmesi istisnai bir husustur. Kural, Anayasanın 
149 ncu maddesi uyarınca bu işlemlerin Danıştayca danetlenmesiidir. Dolayısıyla Tasarının getirdiği düzenle
me ile hukuki balkımdan sadece genel kural teyit olunmaktadır. 

Öte yandan geri alma ve kamulaştırma işlemleri ile takdir edilen tazminat miktarları, aslında birbirine 
bağlı işlemler oldukları için; aynı anda çeşitli bölgelerde yapılacak uygulamaların tek bir yargı merciinde 
toplanması ve denetlenmesi yararlı görülmüştür. 

işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi ve buluculuk hakkı sahiplerince tebligat tarihinden itibaren 15 
gün içinde açılması gereken bu davalarda husumetin idari işlemleri yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile madeni devralacak ve takdir edilen tazminatı ödeyecek olan (iktisadi devlet teşekkülüne yöneltilmesfi kabul 
edilmiştir. 

6 ncı madde ıile ilgili açıklamalarda da değinildiği gibi, Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerin 
bir an önce ilgili iktisadi devlet teşekkülünün kontrolü altına geçmesi ve yapılacak işlemlerin kısa zamanda bi
tirilmesi zorunludur. Bu nedenle hem açılacak davaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak üzere bunla
rın diğer davalara tercihan ve ivedilikle görüleceği, hem bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyece
ği belirtilmiştir. Bu yoldaki hükümlerin Anayasamıza aykırı olamayacağı, Anayasa Mahkemesinin kararları ile 

. açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Madde 17. — Devletçe lişletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işlemler, çeşitli uzmanlık dallarını il
gilendiren sorunları birlikte getirebilir. Bu sorunların gereğince incelenebilmesi, geniş tecrübe ve yeterlik ister. 
O yüzden bilirkişi incelemesini gerektiren davalarda farklı, fakat konuyla ilgili olan mesleklerden üç kişilik 
bir bilirkişi kurulunun seçilmesi öngörülmüştür. Bilirkişiler Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden iti
baren 10 gün içinde Danıştayın kendiliğinden harekete geçerek Maliye Bakanlığı ile Maden Mühendisleri Oda
sı ve Ankara Sanayi Odasından onar bilirkişi adayı göstermelerini istemesi üzerine, bu Bakanlık ve adı geçen 
meslek kuruluşlarının düzenleyeceği listelerden seçilecektir. Listeler bir yıl için ve Bakanlar Kurulu kararı ile il
gili uygulamaların gerektirdiği sürece veya mevcut listelerden fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek ola
nağı kalmadığı zaman düzenlenecektir. 

Madde 18. — Hazırlanan Tasarı Devletçe İşletilecek madenlerle ilgili işletme hakları veya arama ruhsat
namelerinin geri alınması dolayısıyla verilecek tazminatın peşin ödenmesi ilkesine: dayandığı için, bunların sa
hipleri ile buluculuk hakkı sahiplerine ödenecek tazminatın madeni devralacak üktisadi devlet teşekkülünce 
milli bankalardan birine veya mal sandığına yatırılarak madene elkonması bu maddede düzenlenmiştir. Tazmi
nat miktarının bankaya veya mal sanduğına yatırılmasından önce hak sahiplerinin dava açması için 16 ncı 
maddede öngörülen 15 günlük sürenin dolması beklenecektir. Bu süre sonunda dava açılmadığı veya açılan 
dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu takdirde banka veya mal sandığına yatırılan 
paraların hak sahiplerine ödenmesinin geciktirilemeyeceği, bu paraların banka veya mal sındığında gereksiz 
yere bloke edilmesini önlemek amacıyla belirtilmiştir. 
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Madde 19. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin süresi içinde Damştayda dava açma
ları hailinde - İstimlak Kanununun acele işlerde elkoymaya 'ilişkin hükümlerine benzer bir düzenleme life -
maden alanının bu dava dolayısıyla bilirkişilerce yapılacak değer takdirine esas olabilecek bütün özellikleri
nin madene el (konmadan önce tespit ettirilmesi, davacıların haklarının korunması açısından uygun görüitnüş-
ttir. Madde, bu konuda izlenecek usulü göstermektedir. 

Madde 20. — Birinci fıkranın- ilk cümlesinde çeşitli maddelerde sözü edilen «madenin devralınma tarihi» 
tanımlanmaktadır. Bu, hak sahiplerine ödenecek tazminatların banka veya mal sandığına -yatırılarak, lişletme 
hakler veya arama ruhsatnamesi sahiplerince süresi 'içinde Damştayda dava açılmamış olduğu takdirde hanen, 
dava açılmış olduğu takdirde ise deil tespiti yaptırıldıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ka
rarıyla madene d konduğu gündür. 

Bu tarihte işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle madende 
devralınmasına karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, kendiliğinden (ipso iure) madeni devralan 
İktisadi Devlet Teşekkülüne geçecektir. Böylece - Medeni Kanunun taşınmazların kamulaştırma yoluyla edi
nilmesine ilişkin hükümlerine paralel olarak - burada da mülkiyet ve diğer hakların intikali, başka bir 
işleme gerek kalmaksızın devralma tarihinde tamamlanmaktadır. Dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının istemi üzerine maden ve tapu sicillerinde yapılacak tesciller, artık kurucu (ihdasi) değil, 
açıklayıcı (izhari) nitelikte olacaktır. 

Madde 21. — Devralınan maden alanında geçici işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar bulunduğu 
takdirde, bunlara ilişkin hak ve yükümlerin aynı koşullarla madeni devralan İktisadi Devlet Teşekkü
lüne geçeceği belirtilmiştir. 

Madde 22. — Bir işyerinin devam etmek üzere yeni bir işverene intikali halinde bu işyerinde.çalışan 
işçilerin durumlarının ne olacağı, iş mevzuatında hükme bağlandığı için burada ayrıca hüküm getirilme
miş, iş mevzuatına yollama ile yetinilmiştir. 

Ancak devralınan madende ekonomik ve teknik rasyonalizasyon gerekleriyle bazı işçilerin iş sözleşme
lerinin sona erdirilmesi söz konusu olabileceğinden, takdir komisyonunun madende çalışan işçileri tespit 
eden tutanağında devralmadan sonra da işe devamları uygun görülenlerin belirtilmesine olanak verilmiştir. 

Öte yandan madeni devralacak İktisadi Devlet Teşekkülünün muvazaalı birtakım sözleşmelerle zarara 
uğratılmaması için, işçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi dairesi ve benzeri resmi dairelerdeki kayıtların esas alınacağı hükmü 
konmuştur. 

Madde 23. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi, bir işyerinin devren intikali ha
linde eski işverenin sigorta primi ve gecikme zammı borçlarından dolayı yeni işverenin de müselsilen so
rumlu olacağı hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir sözleşmesinin bulunması 
halinde yeni işveren için mağdur edici olmaz. Çünkü işyerini devralan, devralma koşullarım mevcut duru
mu dikkate alarak ayarlayabilir.- Oysa burada taraflar arasında bir sözleşme bulunmdığı için Sosyal Si
gortalar Kurumuna büyük ölçüde borçlu bir işverence işletilen bir madeni devralacak İktisadi Devlet Teşek
külü, ağır bir prim borcu ile karşılaşabilir. Bunu önlemek amacıyla Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci 
maddesinin uygulanması bakımından bir istisna hükmü getirilmiştir. Fakat işletme hakkı veya arama ruh
satnamesi sahibinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunu ödemeden tazminatım ahp gitmesine fırsat 
vermemek için, tazminattan yeterli miktarın ayrılarak Sosyal Sigortalar Kanununun 83 ncü maddesi hüküm
lerine tabi teminat olarak tutulacağı hükmü eklenmiştir, 

Madde 24. — Devletçe işletilmek üzere devralınan mâdenler üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir 
gibi kayıtlamalar mevcutsa; bunların devralma tarihinde kalkması ve mâdenin bu kayıtlamalardan arınmış 
olarak devralan İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali öngörülmüştür. Ancak bu gibi kayıtlamalarla hak-< 
lan güvence altına alınmış bulunan kimselerin zarara uğramaması için, karşılıklarının madeni devralan İk
tisadi Devlet Teşekkülünce işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı emrine milli bankalardan birine veya mal sandığına emânet olarak tevdi edilmesi ve durumun 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilmesi öngörülmüş tür-. Fakat bu gibi karşılıklar, ancak Sosyal Sigor
talar Kurumu yararına teminat olarak tutulacak miktar ayrıldıktan sonra kesilecektir. 

Millet' Meclisi (S, Sayısı : 73) 



- 1 0 -
Emanet olarak bankaya veya mal sandığına tevdi edilen karşıbkların kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde 

işletme hakkı sahibine .ödeneceği veya yetkili mercilerin kararlarına göre işlem yapılacağı son fıkrada açık
lanmıştır, r 

Madde 25. — işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinden daha önce Maden Kanununa 
göre alınmış teminatların madenin devralınmasından sonra bir anlamı kalmayacağı için, bunların devral
ma tarihinde Hazineye irat kaydolunmamış kısmının hak sahiplerine iade olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. — Belirli cins madenlerin Devletçe işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının süratle 
ve etkinlikle yürütülebilmesi için «maden fonu» adıyla özel- bir fon kurulması ve buradan istisnai usullere 
göre harcamalar yapılabilmesi zorunlu görülmüştür. Maden fonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde kurulacak ve madeni devralması öngörülen iktisadi Devlet Teşekkülünce yapılacak ödemelerle 
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten oluşacaktır. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi, tasfiyesi ve bu fondan yapılacak harcamalarla ilgili ayrıntıların dü
zenlenmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 27, — Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak tescil ve benzeri intikal işlemlerinin -çeşitli 
kanunlarda olduğu gibi - vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması öngörülmüştür. 

Madde 28, — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir, bilirkişilik 
vb, işlerde görevlendirilecek kimselerin bu görevleri sırasında Devlet memuru sayılacakları, dolayısıyla on
lara karşı işlenecek suçların memura karşı işlenmiş suç kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak kendilerinin 
suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı ile cezalan
dırılmaları, görevlerinin önemi dikkate alınarak hükme bağlanmıştır, 

29 ve 30 ncu maddeler — Kanunun yürürlük tarihi ile Kanunu yürütecek makamı göstermektedir. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 30 . 3 . 1978 

Esas No. : 1/102 
Karar No. : 10 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun tasarısı» Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

Anayasanın 130 ncu maddesine göre doğal servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
dadır. 6309 sayılı Maden Kanununda da aynı ilke yer almaktadır. 

Madenler ekonomik ve stratejik açıdan büyük önem taşımaları ve tükenince yerlerine yenileri konula
mayacak doğal servetlerden olmaları nedeniyle, çoğu hukuk sistemlerinde mülkiyet hakkı konusu sayılmamış
lardır. Bu ilke, dünya hukuk sistemlerinde olduğu üzere, Anayasamızda da beniimsenmiş bulunmaktadır. 

Anayasamıza göre, madenlerle ilgili olarak özel kişilere tanınabilecek yetkiler, sadece bunların aranıp 
işletilmesine, çıkartılıp yararlanılmasına ilişkin izünlerden ibarettir. Dolayısıyla, Devletçe özel kişilere arama 
ve işletme l e ilgili ruhsatname ve (imtiyazlar verilmesi gibi tasarruflar, gerçekte birtakım idari izinlerden 
başka şey değildir,. 

Bu itibarla, idari izinlerin gerektiğinde usulüne uygun olarak geri alınabilmesi de idarenin yetkileri için-
dedir^ 

Madenlerin aranmasına ve işletilmesine lilişkin izinler Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye daya
nılarak verildiği idin bunların, geri alınması usulü de kanun konusu olarak düşünülmüş ve bu tasarı 
hazırlanmıştır. 
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Tasarı, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerin sermayesinin tamamı Devlete 

ait bir iktisadi Devlet Teşekkülüne intikali,' daha önce bu madenlerle ügMü olarak özel kişilere verilmiş. 
arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması dolayısıyla ödenecek tazminatların hesaplanması, 
çıkacak uyuşmazlıklar için başvurulacak yargı yolunu, uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemektedir. 

Yeraltı kaynaklarımızın Anayasaya uygun bir anlayışla ulusal yararlar, doğrultusunda değerlendiril
mesi içlin gerekli düzenlemeyi amaçlayan tasarı, komisyonumuzda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 
tümü üzerindeki konuşmasından sonra 10 . 3 . 1978 günlü toplantımızda 3 komisyon üyesinden oluşan 
Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyon tasarıyı gereği gibi incelemiş ve görüşlerini kapsayan raporunu 28 . 3 . 1978 günlü top
lantımızda Başkanlık Divanına sunmuştur. 

Komisyonumuz, daha sonra Alt Komisyon raporunda belirtilen önerileri de dikkate alarak maddelerin 
müzakeresini sürdürmüştür. 

Tasarının; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 
30 ncu maddeleri aynen; 

Tasarının 6 nci maddesinde yer alan «tamamlamak zorundadır]» ifadesinin yasa diline daha uygun olacağı 
görüşü ile «tamamlar» ve «uzatılabilir^ sözcüğünün de «uzatılır)» olarak düzeltilerek ve madde bu değişik
likle; 

Tasarının 13 ncü maddesinin birinci fıkrasının sonundaki «edebilir» sözcüğü, yasa diline daha uygun ola
cağı görüşü ile «eder»c şeklinde, düzeltilerek; aynı maddenin ikinci fıkrasına #ise, uygulamada kolaylık sağla
mak amacıyla «veya benzer maden işletmelerine göre»; ibaresi eklenerek madde bu değişikliklerle; 

Tasarının 15 nci maddesindeki tebligat işlemlerinin hızlı ve güvenli biçimde yünitülebilmesi için, bu teb
ligatların noter aracılığı ile yapılmasında yarar görüldüğünden birinci ve ikinci fıkraların sonundaki «tebliğ 
eder» ve «tebliğ edilir»; ibarelerinden önce «Noter aracılığı ile»ı ibaresi eklenmesiyle; 

Tebligatların bu yolla yapılamaması halinde Kanunun işlerliğini korumak, gereksinme duyulan madenle
rin Devlete intikalinin geciktirilmemesîni sağlamak için, doğrudan doğruya tebligat yapılamayan hallerde, 
son fıJkrada yer alan Resmi Gazete'de ilanın bu tebligat yerine geçeceğini belirtmek üzere «15 gün içinde doğ
rudan doğruya tebligat yapılamayan hallerde Resmi Gazete'de yapılan bu ilan tebligat hükmündedir.» ibaresi
nin son fıkrasının sonuna eklenmesiyle ve madde bu değişiklikle; 

Tasarının 17 nci maddesinde yer alan ve bilirkişi seçimine olanak sağlayan «Ankara Sanayi Odası»; nın 
tasarıdan çıkarılarak, yerine Maden Mühendisliği dadında Fakülte veya bölümü bulunan üniversitelerden se
çilecek bilirkişjilerin yer alması uygun görüldüğünden bunu sağlamak üzere madde yeniden düzenlenerek; 
kabul edilmiştir. 

Yeraltı kaynaklarımızın Anayasaya uygun bir anlayışta ulusal yararlar doğrultusunda biran önce değer
lendirilmesi için, tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Antalya Artvin Balıkesir 
Kaya Çakmakçı Mehmet Balta Necati Cebe 

İmzada bulunamadı. . ' ! 
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Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 
İmzada bulunamadı. 
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Bolu 

Müfit Bayraktar 
İmzada bulunamadı. 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı. 

Siirt 
Nebil Oktay 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Karşıt görüşümü yansıtan yazım 

eklidir. 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Ar asit 

Konya 
Yücel Akıncı 

Samsun 
1. Etem Kıhçoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

İmzada bulunamadı. 

KARŞIT OY YAZISI 

Belirli cins madenlerin Devletçe aranması ve işletilmesi, yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesi yasa 
tasarısının hukuki ve siyasi unsurlarıyla gerçekleşmesine engel olabilecek noktalar taşıdığı sakıncalarla bir
likte şöyle özetlenebilir: 

1. Özel ve tüzelkişilerin ellerindeki madenlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ellerinden alınmasına Da-
nıştaya başvurarak karşı çıkmaları ve yürütmeyi durdurma olasılığı vardır. Bu, yasama yetkisinin, Da-
nıştayda yargılanabilir yürütme yetkisi haline dönüşmesi gibi bir sakıncayı taşıması demektir. Yasama, 
kendi yetkisini Danıştayda yargılanabilir yürütme yetkisi haline dönüştürmemelidir. 

2. Söz konusu yasa tasarısı yetki isteme biçiminde yürürlüğe konacak ise, Anayasanın 64 ncü mad
desinin açık hükmü gereğince kanun kuvvetinde kararname şeklinde olması gerekir. 

3. Hükümetler, demokrasinin gereği, sürekli yapılarını korumadıklarından farklı siyasal görüşte hü
kümetler, yasanın tanıdığı yetkiyi kullanıp kullanmamakta serbest kalabilir. Bu durum bir yandan yasa
nın işlemezliğine neden olurken, öte yandan Devletin eline geçmiş olanla özel kişilerce işletilmesine yeni 
başlanan madencilik faaliyetleri ortaya çıkarak ikilendi ve adaletsiz bir durum, hatta ayni yörede meydana 
gelebilir. Tasarı, «belirli bölgelerde belirli cins madenler» deyimiyle bu dengesizliği bünyesinde taşımak
tadır, 

4. Tasarının 1 nci maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki, aslında kâğıt üzerinde kalabilir ve 
uygulama 4 ncü maddedeki Komisyon elinde tıkamklığa uğrar. Yasa tasarısının 4 ncü maddesinde yer alan 
komisyon, yapısı bakımından konunun sürüncemede kalmasına, komisyon içinde çıkması muhtemel an-
laşmazlıikîann çözüm merciinin de bulunmaması nedeniyle Bakanlar Kurulunun kararının uygulanmasına 
engel olabilir ve hatta haksız uygulamaların kaynağı haline de dönüşebilir. Yasama organı kendi yetkisini 
hükümete ve hükümet de uygulama yönünden yetkisini komisyona devretmektedir, özdeki sakınca budur, 
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5. Enerji kaynağı ve yakacak olarak kullanılacak belli kapasitenin üzerindeki bütün kömür yatakları* 
nın, Demir - Çelik cevheri ve bor tuzlarının Devletçe aranıp işletilmesi yasada temel ilke olmalıdır. Bu 
alandaki yetki, Bakanlar Kuruluna bırakılmamalı, yasama organı tarafından muhkem kaziye haline getiril
melidir. 

istanbul Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu 
Esas No. : 1/102 

lYüksek {Başkanlığa 

Devletçe İletilecek Madenler Hakkında Kanuni tasarısı, lilgüli (bakanlık Itemsiiyüealkıtin de iştirakıyla, Ko-
mjisyonıumuadai tetkik ve müzakere olundu, 

Tasarınım gerekçesıinde de tafsilatıyla arz ve izah olunduğu veçhile; 
3 < 3 . 1954 tarih ve 6309 sayılı Maden Kanununun mülkiyet (başlığı altındaki dördümjcü maddesi 

«Madenler Devletin, hüküm ve Itasarrufu aHtında olup içinde IbuluMülktarı arzın, mülküyetline Italbi değildir» 
demektedüir. 

Tajbii servet ve kaynakların aranması ve işfetilmesii (başlığı alündajld Anayasamızın 130. mcu maddesli «Tafoüi 
servetler ve kaynaklan, Devletim hüküm ve tasarrufu altındadır, Buraların aranması ve jşMilmesi hakkı Dev
lete aMr. Arama ve Slşletmeniin Devletin özel teşe'blbüsle ttideşmesii suretiyle veya, .doğrudan; doğruya, özel 
teşebbüs eliyle yapılması Kanunun, açık iznine ıbağlıdır.» hükmıünü getirmiştir. 

Yukarıda açıklamam hususların yerttn|e gettirimesli için K<3 ÖCÜ Beş Yıllik Planımı 322 mdi sayfasında yer alan 
«tikeler ve Tedbirler» bölümümün 3 njcü kısmında «Elekıtrük enerjisi üretirnji içtin (kullanılması zorunlu 
olan veya Yurt ekonomjMne uygun veya verıimli şekilde işle4liılmeyen linyit yaltaklanyla stratejik madenler 
(radyoaktif mineraller, tungsten; ve Ibör tuzları) Anayasanın 130 npu maddesine uygun (bir apjtaytşyla kamu 
kuruluşlarınca işletilecektin Stratejik madenlerin saptanması ve Ibu nÜitelikten çıkarıüması; ilgıili kuruluşlarla 
Enerji ve Talbili Kaynaklar Bakanağımın! görüşü ve Devlet Planlama TeşMiatmjin ttctküfii üzerlime Bakanlar Ku
rulunca kararlaştırılacaktır.^ denıifaüş ve (bir önceki Hükümetçe Bütçe Planı Karma Komisyonuna sunulan ve 
sonradan; geri alınan «Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Taslağı>mn 124 fi(cü sayfasında yer alan «tike
ler bölümümde» plan hedefleriyle uyum içlinde, sanayileşme vetiremjiiziim talbii kaymaklara, yöndük ve hammad
de ihtiyaçlarını , yeteılimce karşılayabilecek ölçek, niıteük ve ItermAm içinde yapılmasını sağlamak içlin; (1) 
Kamsu'nup ülke maden işletmedİKİğindeki denetim ve etüdinliği arttırılacak; (2) önemli maden kaynaklarımız, 
Anayasanın 13C| mcu maddeslime uygun 'bir anlayışla» (bu amaçla görevlendıkülecek kamu kuruluşları tarafımdan 
İşletilecek; (3) işletmeciliğin milli kalknası temel ilke olacaktır. «linyit, Itaş kömürü, demir cevheri, krom, 
bor; tuzları, radyoaktif mÜneraller, fosfat kayası, manyezi, ımaınganez ve volfram madenli yataklarının sallit ka
mu kesümince işletilmesi sağlanacak.» Ülkedeki bütün Üinylit, (bor tuzlları (bor'un; her (türlü alkali ve toprak al
kali (birleştikleri), dtemir, krom, radyoaktif mimeraller, fosfat kayası, manyezlit, manganez ve volfram madeni 
yataktan, Ibu amaçla, görevlendürfilecek, sermayelerlim tümü kamuya ait kuruluşlarca işletiilecekitıür. DeniMmek 
surelîyİB %ir ömceki Beş Yıllık Planda yer alan ilke daha, gen/ş ve kapsamlı olarak (ifade edilmiştir. 

Diğer (taraftan İS Ocak 1978 tarüh ve 16173 sayılı Resmi Gazetede yayumlanan Hükümet Programının 
14 ffljcü sayfasında «yer altı kaynakları fca&mından T ü r k i y e ^ bakınmakla (birilikte, bu ola
naklar şimdiye kadar yeterince 4eğerleTwürilememiştir. Yer yer özel kesim eliyle yapılan değerlendirmeler 4e 
çok yetersiz düzeyde Ibulunmaktadır ve kaynak İsrafıma yol açmaktadır. Hükümetimuz, yeraltı kaynakları
mın (bültün yurtta ulusal yararlara en uygum (biçimde değerlemdMİmesline büyük önem verecektir. Öncelikle 
önemli limytlit ya,ta|kları ile demir cevheri ve Ibor tuzları kamu kuruluşlarınca, işjetüeceklik^ Madem yasası yer-
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ajitı kaynaklarıma Anayasanın 1301 ncu, maddesine uygun Ibiçilmde ulusal yararlar doğrultusunda, değerlendir
me olanağı sağlıyacak (biçimde gerçelkflieşltiıûleicektir.» 

Ülkemizlin sahip olduğu doğal kaynaklar gereği gibi işletilmemekte, özellikle maden işldtiimli sahasında özel 
girişim eliyle yapılan yatırımlar, ülke gereksinmes'i ile uygum Ibir (bliçiimde gelişemediğinden doğal servetler 
ve kayraklaın çağdaş işletmecilik anlayışına uygun olarak rasyonel ve yararlı bir şekilde işletilmes'ine olanak 
sağlanamamaktadır. Bu durumda Anayasamızın 130ı ncu maddesi hükmüne göre zaten Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan" doğal servetler ve kaynakların işletilmesi için Devletin maden işletmeciliği sahasına 
el atması ve bu alanda Devletin yurt çıkarlarına uygun ve yurt gereksinmesine yanıt verecek boyutta çağdaş 
teknolojiden yararlanan işletmeler kurması kaçınılmaz olmaktadır, 

Tasarı gerek içerik ve gerekse yasal düzenleme bakımından; 6309 sayılı Maden Kanununun eksik olan bir 
bölümünü tamamlar nitelikte görülmüş ve yine adi geçen kanunun bu eksikleri gideren ve sadece güncel ve 
ivedi bazı sorunların çözümüne yanıt vermek üzere tasarlanan bir yasal düzenlemedir. Tasarı aynı zamanda 
amaçlanan Plan hedeflerine varmak açısından da yerinde ve faydalı mütalâa olunmuştur. 

Tasarıyla getirilen düzenleme, esas itibarıyla Anayasamızın 130 ncu maddesi çerçevesinde bir geri almak 
işlemidir. Konu, kamu hizmeti imtiyazlarının satıh alınması (rachat) benzeri bir işlem olarak ele alınmıştır. 
Bilindiği gibi îdare Hukukunda rachat, kamu hizmeti imtiyazlarının süresinden önce bu konudaki sözleşmede 
yer alan koşullara göre veya koşulları Devletçe belirlenmek suretiyle satın alınıp imtiyaza son vermek amacına 
yönelik bir işlemdir. Maden Kanununa dayanılarak özel kişilere verilmiş olan arama ruhsatnameleri haklan 
kamu imtiyazı niteliğinde olmamakla birlikte; geri alm maları raehat'a benzetilebilir. 

Bir maden işletmesi için 3 temel unsur vardır. 
1. — Yer altında mevcut maden rezervi 

2. — Bu rezervin aranıp işletilmesi ve bundan yararlanılması için Devletçe verilmiş izin niteliğinde yetki
ler (arama ruhsatnameleri ve işletme) 

3. — Cevherin yer yüzüne çıkarılması için yapılmış yer altı ve yer üstü tesisler (yollar, kuyular, galeriler, 
makineler, araç ve gereçler, vb.) 

Maden rezervleri yatağından koparılıp yer yüzüne çıkarılmadığı müddetçe madencinin mal varlığına dahil 
olmazlar. Madenler yatak halinde mülkiyet hakkı konusu olmayıp devletin hüküm ve tasarrufu altında oldu
ğunu yukarda işaret etmiştik. Bu nedenle arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınan madenlerin re
zervleri için herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olamayacağı bir gerçektir, 

Tasarı ile maden işletmelerinin aktif ve pasifleriyle devralınması yoluna gidilmemiş, arama ruhsatnamesi ve
ya işletme hakkı ile ve bir bütün teşkil eden malların devralınması ile yetinilmiştir. 

6309 sayılı Yasanın istimlâk karan başlığı altındaki 125 nci maddesi işletme hakkı sahibi lehine istimlakin 
yürürlükte bulunan istimlâk hakkındaki mevzuat hükümlerine tevfikan yapılacağını bildirmektedir. Anayasamı
zın kamulaştırma başlığı altındaki 38 nci maddesinin birinci fıkrası «Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yara
rının gerektirdiği hallerde, karşılıklannı peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, ka
nunla gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerindb idari 
irtifaklar kurmaya yetkilidir.» nükmünü getirmiştir. 

Tasarı, daha önce işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide kamulaştırma bedelinden hareket 
edilmiş, aradan geçen sürenin her yrh için '% 11 faiz ödeneceği bildirilmiş ve faizin alım ve satım bedelini 
geçemeyeceğini öngörmüştür. 

Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin devletçe aranmasına ve işletilmesine bu madenlerle ilgili olarak 
daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alın
masına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçeler veya il
ler itibarıyla hangi bölgelerde ve hangi öncelik sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve işletme hakları 
geri alınacak madenlerin sermayesinin tamamı devlete ait ve çalışma konulan uygun olan İktisadi Devlet Te
şekküllerinden hangisi eliyle araratüâığı ve işletileceği belirtilir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini ülke ekonomi
sinin gereklerine ve devletin mali %aynaklannın yeterliğine göre kullanacaktır. 
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Tasarı, işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibine normal süre sona ermediğinden taahhütleri 
dolayısıyla uğrayacağı zararlar gözönüne alınarak tazminat ödenmesini hükme bağlamış, kamulaştırılması 
gereken arazinin alım - satım değeri, tesis ve binalar, araç ve gereçler, teçhizat ve malzemeler gibi taşınır 
malların bedelleri, ödenecek tazminatların hesaplanması, çıkacak uyuşmazlıklar için başvurulacak yargı yolları, 
madenlerde çalışanların durumlarını düzenlemektedir. 

Enerji sorunumuzun çözümlenmesine büyük katkıları olacak, döviz darboğazının aşılmasında faydalar sağ
layacak, ülke ekonomisine yararlar getirecek bir gereksinmenin icabı olan tasarının tümü, Komisyonumuzca 
uygun mütalaa olunarak prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir, 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, ve 30 ncu 
maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daha önce havalesinin yapıldığı Plan Komisyonunun 6, 13 15 ve 17 nci maddeler üzerinde yaptığı deği
şiklikler, yerinde görülerek, Komisyonumuzca benimsenmiştir.; 

Konunun önemi ve ivediliği gözönünde tutularak tasarının Genel Kuruldan öncelikle görüşülme hususunda 
istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan Sözcü Ağrı 
Sakarya Ankara Kerem Şahin 

Barbaros Turgut Boztepe Cengiz Şenses İmzada bulunamadı. 

İstanbul İstanbul İzmir 
Zeki Eroğlu Enver Karabeyoğlu Neccar Türkçün 

Kocaeli Kütahya Nevşehir 
İbrahim Akdoğan Sayın Esat Kırathoğlu'nun muha- Anayasa ve özel hukuk prensiple-

lefet şerhine aynen iştirak ederek rine ayrıca yurt gerçeklerine tama-
aleyhte oy kullandım. men aykırı bir özellik taşıdığından 
Ali İrfan Haznedar aleyhte oy kullandım. 

Esat Kıratlıoğlu 

Van Ankara 
İhsan Bedirhanoğlu Alisan Canpolat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı 

Birinci Bölüm 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBİRLER 

/. Bakanlar Kurulu Kararı : 

MADDE 1. — Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu maden
lerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işlet
me haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçeler veya iMer itibarıyla hangi bölgelerde ve hangi öncelik 
sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınacak madenlerin sermayesinin ta
mamı Devlete ait ve çahşma konulan uygun olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle aranacağı 
ve işletileceği belirtilir. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu hükümleri saklıdır. 

Bakanlar Kurulu karan Resmi Gazetede yayımlanır. 

//. Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Öntedbirler : 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İşlem Yasağı : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu kararın? n Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu karann uygu
lanacağı bölgelerde Devletçe aranması ve işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, iş
letme talepleri ve işletme hakları başkalarına devredilemez; bu madenler üzerinde ipotek kurulamaz. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez; 
mevcut işletme ruhsatnameleri yenücnemez veya imtiyeza çevrilemez, işletme imtiyazlarının süresi uzatıla
maz. 

2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 

MADDE 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen madenlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Teşekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek süre içinde 
aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına giren 
madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin maden mevzuatından doğan 
hak ve yükümlerinde bir değişiklik olmamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığmca atanacak bir 
maden mühendisinin gözetimi altında yürütülür. Gerekt'ğinde Bakanlık, işletme faaliyeti ile ülgili belirli iş 
ve işlemlerin yapılmasını gözetici mühendisin yazılı iznine tabi tutabilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, gözetici mühendise görevini tam olarak yapabilmesi için 
gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve işletme faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf edici, 
mevcut teslisleri bozucu davranışlardan kaçınmak zorundadır. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yu kardaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faaliyeti, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararıyla kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

B) Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına girmeyen işletme hakkı talepli madenlerde işletme 
faaliyetine girişilemez. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Birinci Bölüm 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN 
BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBlRLER 

/. Bakanlar Kurulu Kararı: 

•MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

//. Devletçe Işleticeleck Madenlerle İlgili Önted-
birler : 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni 
İşlem Yasağı: 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Birinci BöKim 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN 
BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBlRLER 

/. Bakanlar Kurulu Kararı : 

[MADDE 1. .— Tasarının 1 mâ maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

II. Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Önted-
birler : 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İş
lem Yasağı : 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 

MADDE 3. — Tasannın 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

C) Arama ruhsatnameli madenlerde Bakanlar Kurulu kararının ilam üzerine arama faaliyeti tatil edilir. 
Bu madde hükümlerine uyulmaması sonucunda meydana gelecek zararlardan işletme hakkı veya arama 

ruhsatnamesi sahibi sorumludur. 

İkinci Bölüm 

DEĞER TAKDİRÎ VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ - YARGI YOLU 

/. Takdir Komisyonu : 

1. Görevi ve Oluşması : 

MADDE 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörülen 
İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden Mühendisleri Odası ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri birer temsilciden oluşan beş kişilik bir takdir komis
yonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu kurulabilir. 

2. Kuruluşu : 

MADDE 5, — Takdir komisyonunun kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili diğer 
Bakanlık ve kuruluşlardan en geç 10 gün içinde görevlendirecekleri temsilcilerin adlarını bildirmelerini ya
zıyla ister. Bu yazıda komisyon başkanı ile ilk toplantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinden birinin çekilmesi veya başka bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, yeri 
aynı usule göre doldurulur. 

Komisyon üyeliklerindeki boşluklar, çalışmaların mevcut üyelerle yürütülmesini engellemez. Ancak ko
misyon çalışmalarının geçerliği için en az başkan ile iki üyenin varlığı şarttır. 

3. Çalışma Usulü : 

MADDE 6. — Takdir komisyonu, Bakanlar Kurulu kararında gösterilen öncelik sırasına, devralınacak 
madenin özelliklerine ve iş durumuna göre çalışma usul ve programım kendisi düzenler. Şu kadar ki, 
komisyon en geç dört ay içinde çalışmalarını tamamlamak zorundadır. Gerektiğinde bu süre Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daha uzatılabilir. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisini dinler; 
gerekli bulduğu her türlü keşif ve incelemeyi bizzat yapabileceği gibi uzmanlardan da yararlanabilir. 

Komisyon kararları çoğunlukla verilir, oyların eşitliği hailinde 'başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 
Muhalif kalan üyeler gerekçelerini karar tutanağı altına yazmakla yükümlüdürler. 
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(Bütçe plan komisyonunun kabul ettiği metin) 

İkinci Bölüm 

DEĞER TAKDİRÎ VE KAMULAŞTIRMA 
İŞLEMLERİ - YARGI YOLU 

/. Takdir Komisyonu : 

1. Görevi ve Oluşması: 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

2. Kuruluşu : 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

3. Çalışma Usulü : ' 

MADDE 6. — Takdir Komisyonu, Bakanlar Ku
rulu kararında gösterilen öncelik sırasına, devralına
cak madenin özelliklerine ve iş durumuna göre çalış
ma usul ve programım kendisi düzenler. Şu kadar ki, 
komisyon en geç dört ay içinde çalışmalarını tamam
lar. Gerektiğinde bu süre Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daha uzatılır. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı ve
ya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisini din
ler; gerekli bulduğu her türlü keşif ve incelemeyi biz
zat yapabileceği gibi uzmanlardan da yararlanabilir. 

Komisyon kararlan çoğunlukla verilir, oyların 
eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olu
nur. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini karar tutana
ğı altına yazmakla yükümlüdürler. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

İkinci Bölüm 

DEĞER TAKDİRİ VE KAMULAŞTIRMA 
İŞLEMLERİ - YARGI YOLU 

/. Takdir Komisyonu : 

1. Görevi ve Oluşması : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Kuruluşu : 

MADDE 5. - r Tasarının S nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Çalışma Usulü : 

MADDE 6. — Plan Komisyonunun 6 ncı 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

4. Tutanakların Tevdii : 

MADDE 7. — Takdir komisyonu, bu Kanunda gösterilen tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak dü
zenler ve bir maden alanındaki görevi bitince gerekli işlemler yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına tevdi eder. 

İL Tespit ve Takdir İsleri : 

1. Genel Olarak : 

'MADDE. 8. — Takdir komisyonu, Devletçe işletil nesine karar verilen madenlerdeki tespit ve takdir iş
lerini her maden alanı için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar : 

1. Mevcutların tespiti : Maden alanında mevcut yeraltı ve yerüstü sınai ve sosyal tesisler, araç ve gereç
ler, teçhizat, malzeme ve çıkarılmış cevher stokları gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, miktarlarım ve 
'halihazır durumlarını gösteren bir tutanakla tespit olunur. 

2. Mevcutlardan devrahnacakların ayrılması : 1 nci bentte yazılı taşınır ve taşınmaz mallardan işletme 
hdkkı veya arama ruhsatnamesiyle bir bütün teşkil edxnl r, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin sürek
lilik ve güvenliği için zorunlu görülenler ayrılarak iklnd b"r tutanakla tespit olunur. Bu tutanakta Maden Ka
nununun 123 ila 134 ncü maddeleri anlamında kaimi1 •aştırma, muvakkat işgal veya tahsis konusu olmuş 
taşınmazlarla kamulaştırma dışı bir nedenle özel mülkiyet konusu olmuş taşınmazların hu nitelikleri ayrıca 
belrtilir. 

3. Ayrılan mevcutların değerlerinin takdiri : 2 nci bent gereğince ayrılan taşınır ve taşınmaz malların 
değerleri, 10 ncu maddede yer alan diğer unsurlarla birlikte ve orada açıklanan ilkelere göre hesaplanmak 
suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
mülkiyetinde olup hakkında kamulaştırma,kararı alınması gereken taşınmazların sınırlarını, yüzöjçümlerini ve 
niteliklerini gösteren harita, plan veya krokileri de eklenir. 

Birinci ve ikinci tutanak, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisi tarafından da im
zalanır. Fakat imzadan kaçınmaları, tutanakların geçerliğini etkilemez. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Arasına Alma : 

MADDE 9. — Maden alanındaki işletme ve arama faaliyetleri ile ilgili olmayanlar hariç, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince devralınacak mevcutları arasında yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz mallar tek 
başına yararîanılamayacak veya başka türlü kullanılamayacak duruma düşüyorsa; işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibi, bunların da devralınacak mevcut fer arasına alınmasını ve aynı maddenin 3 ncü bendi 
gereğince değerlerinin takdirini, takdir komisyonunun o maden alanındaki görevi bitinceye kadar yazılı baş
vurma île isteyebilir. Bu isteğin takdir komisyonunca kabul edilmemesi halinde ret gerekçesi, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince düzenlenen tutanağa eklenir. İşletme halikı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
16 nci madde uyarınca dava hakkı saklıdır. 

///. Tazminatların Hesaplanması : 

1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sahiplerine Ödenecek Tazminat : 

MADDE 10. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı Ve arama ruhsatnamesi 
sahiplerine ödenecek tazminat, aşağıdaki hükümlere göre hesaplanır : 

A) İşletme hakkına konu olan madenlerde işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine ödene
cek tazminat aşağıdaki kalemlerden oluşur : 
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(Bütçe plan komisyonunun kabul ettiği metin) 

4. Tutanakların Tevdii: 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

// . Tespit ve Takdir İşleri : 

1. Öenel Olarak : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Arası
na Alma : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

/ / / . Tazminatların Hesaplanması : 

1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sa
hiplerine Ödenecek Tazminat: 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

4. Tutanakların Tevdii : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

•//. Tespit ve Takdir İşleri : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Ara
sına Alma : 

(MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

/ / / . Tazminatların Hesaplanması : 

1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sa
hiplerine ödenecek Tazminat : 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli; 

2. 8 ve 9 ncu maddeler gereğince devralınmak üzere ayrılan mevcutların aşağıda yazılı değerleri î 
a) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin 1 nci maddede ya

zılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı tarihindeki alım -• satım bedeli; 
Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci ımaddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 

arazide kamulaştırma bedeline Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık yüzde 
11 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktara itibar olunur. Ancak bu miktar arazinin alım - satım bede
lini geçemez. 

b) Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar dü
şüldükten sonra kalan maliyet bedelleri; 

c) Diğer tesis ve 'binaların Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre hesapla^ 
nacak maliyet bedellerinden bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle buluna
cak değerleri; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
binalarda kamulaştırma bedellerine Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık 
yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle ulaşılacak tutarlardan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar dü
şülmek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar, binaların yukarıdaki usule göre in
şaat fiyatları esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların Bakanlar Kurulu kararının yayımı ta
rihindeki alım - satım bedelleri; 

3. Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin bu Kanun 
gereğince madenlin devralınmasına olanak bulunan en erken tarihten sonraki kısmına tekabül eden miktarı; 

4. Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sa
yılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun ka
lınacak kârın o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadarki, bu Sözleşmelerin şartnamede yazılı asTari miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli madenler
de altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu Sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 nci maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

İşletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminattan kesilecek veya ayrılacak miktarlar hakkındaki 11, 12, 23 
ve 24 ncü maddeler hükümleri saklıdır. 

B) Maden Kanununa göre bulunmuş maden niteî'ğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli madenler ile 
arama ruhsatnameli madenlerde arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendinin kâr yok
sunluğu tazminatı dışındaki hükümlerinin kıyasen uygulanmasıyla 'bulunacak değerler toplamından oluşur. Şu 
kadarki, duruma göre, Maden Kanununun 136 ncı ma idesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarının cev
her satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı bedellerinin arama masraflarını aşan 
kısmı bu toplamdan indirilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler dik
kate alınmaz. 

C) Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde ara
ma ruhsatnamesi sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmez. 
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ettiği metin) 
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(Hükümetin teklifi) 

2. Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

(MADDE 11. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenler üzerindeki buluculuk baklan sona erer. 
Şu kadarki, Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık ola

rak tespit edilmiş tazminat, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesile
rek bulucuya verilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya yasal haleflerine bu Kanunun 10 ncu maddesinin (A) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesap
lanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir tazmi
nat ödenir. 

Bu Kanunun 10 ncu maddesinin (B) bendi hükümleri saklıdır. 

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masrafları: 

MADDE 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49. ncu maddesi uyarınca 
veya başka bir suretle doğmuş bulunan arama masrafflan alacağı, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı 
sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye verilir. 

4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Belgeler : 

MADDE 13. — Takdir komisyonu, bu Kanuna göre ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorun
da oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri gözonünde bulundurur; gerektiğinde vergi dairesi, Ma
den Dairesi, Maden Sicili ve ilgili diğer resmi dairelerin kayıtlanna müracaat edebilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yukarıda yazılı defter ve belgeleri İbraz etmez, defterler 
kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtlan devralınacak mevcutların halihazır durumla
rıyla oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gereken hususlarda resen takdir yetkisini haizdir. 

IV - Kamulaştırma : 

MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak bütün kamulaştırmalarda 1 nci madde uyannca verüen 
Bakanlar Kurulu kararı, kamu yararı karan sayılır. Ayrıca kamu yaran karan alınması ve onaylanması gerek
mez. 

Kamulaştırma kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykın ol

mayan hükümlerine göre yürütülür. 
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(Bütçe plan komisyonunun kabul ettiği metin) 

2. Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masrafla
rı : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Belge
ler : 

MADDE 13. — Takdir komisyonu, bu kanuna 
göre ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ti
caret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak 
zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan 
belgeleri gözönünde bulundurur; gerektiğinde vergi 
dairesi, Maden Dairesi, Maden Sicili ve ilgili diğer 
resmi dairelerin kayıtlarına müracaat eder. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi 
yukarıda yazılı defter ve belgeleri ibraz etmez, def
terler kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaz veya 
defter kayıtları devralınacak mevcutlann halihazır 
durumlarıyla veya benzer maden işletmelerine göre 
oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gere
ken hususlarda resen takdir yetkisini haizdir. 

IV. Kamulaştırma: 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

2. Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 11. — Tasannm 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masraf
ları : 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edihnüştir. 

4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Bel
geler : 

MADDE 13. — (Plan Komisyonunun 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

IV. Kamulaştırma : 

(MADDE 14. — Tasannm 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

V - Tebligat : 

MADDE 15. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 nci madde de yazılı Bakanlar Kurulu kararının 
birer örneğini, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinin geri alınması dolayısıyla madende devralınacak 
mevcutların listesini, taşımazlarla ilgili kamulaştırma kararını ve takdir olunan tazminat miktarını takdir ko
misyonunun tutanakları ve eklerinin birer nüshası ile birlikte işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi
ne ve madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülüne tebliğ eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar Kurulu kararının örneği ve buluculuk hakkı olarak 
ödenecek tazminat miktarı, takdir komisyonu tutanaklarının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte tebliğ 
edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukarıda yazılı hususlar Resmi Gazetede ayrıca ilan olunur. 

VI - Yargı Yolu : 

1. Davalar : 

MADDE 16. — 15 nci madde gereğince yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi sahipleri, geri alma ve kamulaştırma işlemlerine ve takdir edilen tazminat mik
tarlarına; buluculuk hakkı sahipleri, kendilerine ödenecek tazminatın takdirini etkileyen işlemlere ve tazminat 
miktarına karşı Danıştay'da dava açabilirler. 

Husumet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne yöneltilir. 
4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanuna göre açılan davalar, diğer davalara tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma ka
ran verilemez. 

2. Bilirkişiler : 

MADDE 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren davalarda Maliye Bakanlığı ve Maden Mühendisleri Oda
sı ile Ankara Sanayi Odasınca düzenlenecek aday listelerinin her birinden birer kişi olmak üzere üç kişilik 
bir bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay, 1 nci madde de yazıh Bakanlar Kurulu karanımı yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Ma
liye Bakanlığı ile adı geçen meslek kuruluşlanndan onar bilirkişi adayı göstermelerini ister. Maliye Bakanhı 
ğının birinci ve ikinci derecedeki Maliye müfettişleri ve meslek kuruluşlarının kendi üyeleri arasından seçe
cekleri adayların adları ve adresleri, Danıştayın bu konudaki isteminin tebliği tarihinden itibaren 20 gün için
de listeler halinde bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listelerden 
fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek olanağı kalmazsa aynı usule göre yeni listeler düzenlenir. 
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V, Tebligat : 

MADDE 15. — Enerji ve Tahü Kaynaklar Ba
kanlığı, 1 nd maddede yazılı Bakanlar Kurulu kara
rının birer örneğini, işletme hakkı veya arama ruh
satnamesinin geri alınması dolayısıyla madende devra
lınacak mevcutların listesini, taşınmazlarla ilgili kamu
laştırma kararım ve takdir olunan tazminat miktarını 
takdir komisyonunun tutanakları ve eklerinin birer 
nüshası ile birlikte işletme hakkı veya arama ruh
satnamesi sahibine ve madeni devralacak iktisadi dev
let teşekkülüne noter aracılığı ile tebliğ eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar 
Kurulu kararının örneği ve buluculuk hakkı olarak 
ödenecek tazminat miktarı, takdir komisyonu tuta
naklarının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte no
ter aracılığı ile tebliğ edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukarıda 
yazılı hususlar Resmi Gazetede ayrıca ilan olunur, 15 
gün içinde doğrudan doğruya tebligat yapılamayan hal
lerde Resmi Gazetede yapılan bu ilan tebligat hük
mündedir., 

VI. Yargı Yolu : 

l.: Davalar : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Bilirkişiler: 

MADDE 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren 
davalarda Maliye Bakanlığı ve Maden Mühendisliği 
dalında fakülte veya bölümü bulunan üniversitelerle, 
Maden Mühendisleri Odasınca düzenlenecek aday lis
telerinin her birinden birer kişi olmak üzere üç kişi
lik bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Ma
liye Bakanlığı ve ilgili üniversitelerle Maden Mühen
disleri Odasından onar bilirkişi adayı göstermelerini 
ister. Maliye Bakanlığının birinci ve ikinci derecede-

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

V. Tebligat : 

MADDE 15. — Plan Komisyonunun 15 ncı 
desi aynen kabul edilmiştir. 

VI. Yargı Yolu : 

1. Davalar : 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Bilirkişiler : 

MADDE 17 Plan Komisyonunun 17 nd mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Üçüncü Bölüm 

Ödeme ve Devralma 

/ - Tazminatların Ödenmesi ve Madene El Koyma : 

MADDE 18. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi için takdir edilen tazminatın bu Kanuna 
göre ödenmesi gereken miktarı ile varsa buluculuk hakkı tazminatı, 16 ncı madde de yazıh dava açma süresi 
sonunda, madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünce hak sahipleri adına milli bankalardan birine, bulun
mayan yerlerde mal sandığına yatırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararıyla madene el ko
nur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, banka veya mal sandığına yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi geciktirilemez. 

// - Delil Tespiti : 

MADDE 19. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerince süresi içinde Danıştay'da dava açıl
dığı takdirde, 18 nci madde gereğince madene el konmadan önce, tazminatların yatırıldığı banka veya mal 
sandığından alınacak makbuzlar ilgili belge suretleriyle birlikte Danıştay'a tevdi edilerek delil tespiti istenir. 
Danıştay, davacı işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibini 8 gün içinde davet ile 15 gün içinde ma
den alanının bu Kanuna göre değer takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek ilgileri ölçü
sünde şerh edilmek üzere Maden Siciline ve tapu dairesine bildirir. 

Bu işlemler davete uymayan veya delil tespiti şuasında hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

/ / / - Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 20. — 18 nci maddeye göre madene el konduğu gün, madenin devralınma tarihi sayılır. Bu 
tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle madende 
devrahnmasına karar verilen bütün taşmır ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri dairesinde kendiliğinden 
madeni devralan iktisadi tevlet teşekkülüne geçer. 

Durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istemi üzerine ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicilleri
ne tescil edilir. İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibince 16 ncı maddeye göre dava açılmış bulun
duğu takdirde sonucuna göre işlem yapıhr. 
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ki Maliye Müfettişleri, üniversitelerin kendi öğretim 
üyeleri veya öğretim görevlileri, Maden Mühendisleri 
Odasının kendi üyeleri arasından seçecekleri adayla
rın adlan ve adresleri, Danıştaym bu konudaki istemi 
üzerine listeler halinde bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin 
sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listeler
den fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek olana
ğı kalmazsa aynı usule göre yeni listeler düzenlenir. 

Üçüncü Bölüm 

ÖDEME VE DEVRALMA 

/. Tazminatların Ödenmesi ve Madene El Koy
ma : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

//. Delil Tespiti : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

///. Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 20. — Tasannın 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

Üçüncü Bölüm 

ÖDEME VE DEVRALMA 

/. Tazminatların Ödenmesi ve Madene Elkoyma : 

MADDE 18. — Tasannın 18 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

//. Delil Tespiti : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

///. Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların Durumu : 

MADDE 21. — Devralınan maden alanındaki geçici işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar hakkında 
aşağıdaki hükümler uygulanır: 

A) Geçici işgal konusu arazi üzerinde işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin haiz bulunduğu 
bütün haklar ve yükümler, madenin devralınma tarihinde aynı koşullarla devralan iktisadi devlet teşekkülüne 
geçer; arazinin sahip veya zilyedinin hak ve yükümlerinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

B) Tahsis konusu taşınmazlardan yararlanma hakkı, aynı tarihte madeni devralan iktisadi devlet teşek
külüne geçe?. Durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

3. Madende Çalışanların Durumu : 

MADDE 22. — Devletçe işletilmek üzere devralınan madende çalışan işçiler hakkında iş mevzuatı uygu
lanır. 

Takdir komisyonu, 8 noi maddede yazılı tespit ve ayırma işleri sırasında madende çalışan işçileri görev
leri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tutanakta madenin devralınmasından sonra da işe devamları 
uygun görülenler belirtilir. 

İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

4. Prim Borçları : 

MADDE 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan iktisadi devlet teşekkülü hakkında 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 noi maddesi uygulanmaz. 

Ancak işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine ödenecek tazminatın yeterli miktarı ayrılarak aynı 
Kanunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi teminat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına kar
şılık tutulur, 

5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 

MADDE 24. — Devletçe işletilmek üzere devralman maden üzerinde mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati 
tedbir gibi kayıtlamalar devralma tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki, bu kayıtlamaların karşılıkları madeni devralan iktisadi devlet teşekkülünce işletme hakkı sa
hibine ödenecek tazminattan mahsup edilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrine milli bankalardan 
birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılır ve durum ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. Ancak 
bu karşılıklar, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan 23 ncü madde gereğince ayrılacak miktar çıkarıldık
tan sonra kalan tutan geçemez. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıklar işletme hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 

6. Teminatların ladesi: 

MADDE 25. — îşîefme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinden Maden Kanununa göre alınmış te
minatların madenin devralınma tarihinde Hazineye irat kaydolunmamış kısmı kendilerine iade olunur. 
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2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların 
Durumu : 

MADDE 21. — Tasannın 21 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Madende Çalışanların Durumu : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. Prim Borçlan : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 

MADDE 24. — Tasannın 24 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

6. Teminatların İadesi : 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların 
Durumu : 

MADDE 21. — Tasarımlı 21 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Madende Çalışanların Durumu : 

MADDE 22. — Tasannın 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

4. Prim Borçları : 

MADDE 23. — Tasannın 23 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 

MADDE 24. — Tasannın 24 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

6. Teminatların İadesi : 

MADDE 25. — Tasannın 25 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Bölüm 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER * YÜRÜRLÜK 

HÜKÜMLERİ 

/. Çeşitli Hükümle : 

1. Maden Fonu : 

MADDE 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir işlerinin yü
rütülmesi için yapılacak her türlü harcamaları karşılamak üzere Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı nez-
dinde «maden fonu» adıyla bir fon kurulur. 

Maden fonu, madeni devralması öngörülen iktisadi devlet teşekkülünce yapılacak ödemelerle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten oluşur. 

Maden fonundan yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale, 6245 sayılı Harcırah Kanunları ile Sayıştayın vizesine tabi değildir. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, bu fondan yapılacak harcamaların bağlı olduğu koşullar, 
özellikle' gözetici mühendislere, takdir komisyonu başkan ve üyeleri ile komisyonun yararlanacağı uzmanlara 
verilecek ücret ve yollukların miktarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkanlacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

2. Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet : 

MADDE 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri, her türlü vergi resim 
ve harçtan muaftır. 

3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

MADDE 28. — Bu Kanun gereğince görevlendirilen kişiler Devlet memuru sayılırlar. 
Ancak suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı ile 

cezalandırılırlar. 
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Dördüncü Bölüm 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER •< YÜRÜRLÜK 

HÜKÜMLERÎ 

/. Çeşitli Hükümler: 

1., Maden Fonu : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir.) 

2. Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3.. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

Dördüncü Bolüm 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER - YÜRÜRLÜK 

HÜKÜMLERİ 

/. Çeşitli Hükümler : 

1. Maden Fonu : 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet : 

MADDE 27. — Tasannm 27 nci maddesi aynen 
kabul edikniiştfrv 

3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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/İ.] Yürürlük: ' 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 30, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septîoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O, Alp 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O, Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

içişleri Bakanı 
L Özaydınh 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. EIÇİ 

Ulaştırma Bakam 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

. Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakam 
M.\ Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

27 . 2 1978: 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F, Sükan 

Devlet Bakam 
S, Yıldız 

Adalet Bakanı 
M._ Can 

Maliye Bakanı 
Zt Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı. 
Dr, M._ Tan 

Çalışma Bakam 
A± B^ Er soy 

Turizm ve Tan. Bakanı? 
A._ Coşkun 

tmar ve îskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakan» 
y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H.ı İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç, Dr, A, 7\ Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M.. Özdemir 
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//. Yürürlük Hükümleri : 

1. Kanunun Yürürlüğe Girişi : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ucu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

2. Kanunu Yürüten Makam : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonunun kabul 
ettiği metin) 

//, Yürürlük Hükümleri: 

1. Kanunun Yürürlüğe Girişi : 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2. Kanunu Yürüten Makam : 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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