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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kahve ve çayın inhisar altına alınması hak
kındaki kanun lâyihasının muvakkat bir encü
mende tetkiki kabul edildikten sonra; 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair iki kıta kanun lâyihasiyle; 

Türkiye ile Macaristan'da kâin bazı firmala
rın akdetmiş oldukları iki mukavelenin Türk -
Macar Ticaret Anlaşması hükümleri haricinde 
olarak tatbikına müsaade edilmesine dair yapı-

Lâyihalar 
1. — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 

dahil- bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/807) (Bütçe en
cümenine) ; 

Teklifler 
2. — Tokad mebusu Galip Pekel'in, Koy ka

nununa ek kanun teklifi (2/6.1) (Dahiliye encü
menine) ; 

Tezkereler 
3. — Mahmutoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali 

ve Mehmetoğlu Yunus'un ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/457) 
(Adliye encümenine) ; 

Mazbatalar 
4. — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 

dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/807) Ruznameye) ; 

5. — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/795) (Ruznameye) ; 

6. — Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 

lan Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hası kabul edildi; 

Madenlerin aranma ve işletilmesine dair ka
nun lâyihasının üç. maddesi kabul ve bir madde
si encümene gönderildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Beis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Niğde Kütahya 

Dr. Mazhar Germen (kıvid. Oral Vedit İJzgören 

tekaüt sandığı hakında kanun lâyihası ve İk-
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri, mazbataları 
(1/589) (Ruznameye) ; 

7. — Erzurum - Karabıyık hanları dar hat
tının Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe, Nafia ve Millî Müda
faa encümenleri mazbataları (1/659) (Ruzna
meye) ; 

8. — Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 1/790 
ve Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 1/791 
sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) ; 

9. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü .1.941. malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 1/787 ve Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair 1/799 sayılı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) ; 

10. — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/800) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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RElS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedit üzgören (Kütahya) 

• « • » • 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarınım tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/748) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

Türkiye ile Romanya arasmda 12 ilkkânun 1941 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Romanya arasında 
12 ilkkânun 1941 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutları 

•.bul ve tasdik olunmuştur. 
REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

RElS — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

Etmiyenler ... Ka-

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra Ve
killer Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2. — Maadin nizam?ıamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (1/472) 

REİS — Maadin nizamnamesinin tadilâtına 
ait lâyihanın müzakeresine devam ediyoruz. 

ikinci madde encümene gitmişti. Encümen 
maddeyi yeniden hazırlıyarak göndermiştir. Oku
yoruz : 

dır 
1] Birinci müzakeresi 48 nci inikat zaptında-

MADDE 2. — Tabii teşekkül neticesinde ge
rek yer yüzünde ve gerek yeraltında bulunan 
altın, gümüş, platin, cıva, kurşun, demir, bakır, 
kalay, çinko, bizmut, kobalt, nikel, krom, arse
nik, manganez, antimuan, aleminyum ve bunla
ra benzer madenlerle kehribar, kükürt, şap, gra
fit ve her türlü maden kömürü, zift, neft, as
falt, petrol, ve petrola benzer diğer madeni mad
deler, petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt 
yatakları, her nevi kıymetli taşlar, zımpara, 
lületaşı, içinde borasitli maddeler bulunan muh
telif cisimler, kayatuzu, tabii tuzlu ve bakirli 
sular, manyezit, amyant, çimento yapılmasında 
kullanılan başlıca maddeler (Bu maddeler çi
mento yapılmasında kullanılmak şartiyle) kibri-
tiyeti hadit imalinde kullanılan piritli topraklar, 
madenli ve aleminli kumlar ve toprakları turp, 
on sene müddetle istifade edilmemiş olan baki
ye yığınları ve cüruf Maadin nizamnamesiyle 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

Taşocaklan nizamnamesine tabi maddelerle 
içmeğe ve banyoya yarıyan sıcak ve soğuk ma
den suları vilâyet hususi idarelerine aittir. Vi
lâyet hususi idareleri tarafından işletilmiyen 
veya ihale edilmiyen sıcak ve soğuk maden sula-
ları köylere aittir. 

Taşocaklan ve vilâyetler hususi idareleri ta
rafından doğrudan doğruya istismar edilmiyen 
sıcak ve soğuk maden suları, Taşocaklan ni
zamnamesine uyularak vilâyet tarafından talip
lerine ihale ve nispî ve mukarrer resimleri eski
si gibi vilâyet hususi idareleri tarafından tahsil 
olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan madenlere 
ait taşocağı resmi, maliyece tahsil olunan çi
mento resminden indirilerek her üç ayda bir hu
susi idarelere verilir. 

Petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt ya
takları hariç olmak üzere hususi kanunlara tabi 
olanlar hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 
Encümenden bir sual soracağım. Geçen gün bu 
maddeyi müzakere ediyorken maden sularından 
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bahsetmiştin. Encümenin nazarı dikkate aldı
ğını gördüm, iyi. Yalnız içme ve banyoya yara
yan sular denildiği zaman acaba daha vazıh ol
mak için «devai kıymeti haiz veyahut şifai kıy
meti haiz» denilse daha iyi olmaz mı? 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
Bilecik) — Muvafık olur efendim. (İşitmedik 
sesleri). 

Efendim, arkadaşımın bu mütalâası yerinde
dir, bu cümlenin ilâvesine encümenimiz taraftar
dır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Teşekkür ederim. 

REİS — Encümen buna göre maddeyi tashih 
etsin. 

İSMET EKER (Çorum) — Efendim; encü
menden bir şey soracağım. «Devai veya şifai kıy
meti haiz olan sular» diye tasrih edilirse, olmı-
yan diğer sıcak suların vaziyeti ne olacaktır? 
Onlar açıkta mı kalacaktır? Onların ayrıca fay
daları olsa da olmasa da belediyeler ve köyler 
istifade edebilirler. Bunlar nerede kalacak, 
bunlar neden dolayı istisna edilince? 

Neden dolayı encümen bunu kabul ediyor? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Nazari de olsa faydası da olmasa oraya girer. 
DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Efendim, devai kıy
meti haiz olmıyan sular esasen ne vilâyet, ne 
Devlet tarafından istismar edilir. Alelade bir 
sıcak su mahiyetinde kalır ve Köy kanunu mu
cibince bunlar köylere aittir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Eskişehirde 
şehrin içinde vardır. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Devamla) — O da belediyeye aittir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Şahsa aittir. 
İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 

Kanun mucibince doğrudan doğruya belediyenin 
hakkı mahfuzdur. Diğer içmeğe ve banyoya ya
rayan sular; bu ne demektir? Devai kıymeti 
az çok haiz olan sulardır. Devai kıymeti haiz 
olmıyan su neden içilsin. Devai kıymeti haiz 
olmryan su ile neden banyo yapılsın. Devai kıy
meti haiz olmıyan suyun hiç bir kıymeti yok
tur. Şu halde içmeğe yarayan tâbiri kâfidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) —Öy
le değil efendim, her suyun mutlaka şifai ve devai 
kıymeti haiz olması icabetmez. Böyle düşünü
lecek olursa kabili süro bir su, yani susuzlu
ğu gidermeğe yarayan suyun yine devaî kıy
meti haiz olması icabeder. Yalnız maksat bu 
değildir. Maksat tıbbidir, tıbbi ifadedir. Bir 
su maden suyu telâkki olunabilir. Fakat made
nin içerisinde gayet kıymetli devayı haiz bir şey 
olmaz. Bunun sıcak olmasından bir şey çıkmaz 
ve akar gider. O halde her akan sıcak bir su 
mutlaka madeni kıymeti haiz demek değildir. 
Hiç bir kıymeti şifaiyesi olmıyabilir. Burada 

ifade olunacak nokta; kıymeti şifaiyeyi haiz 
olan sulardır. Bunu tasrih etmek lâzımdır. 

REİS — Doktor Bey, bir takrir veriniz, ta
dil için reye koymağa mecburum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız burada söyliyeyim Maden suları üze
rinde bir vilâyet veya köyün hak iddia edebilmiş 
olması için onun maden suyu, sıcak veya so
ğuk, olduğunun evvel emirde vekâleti aidesince 
tesbit edilmiş olması sattır. Maden suyu neye 
derler? Hassai şifaiyesi olan sulara derler. Bina
enaleyh böyle veya şöyle yeniden bir tarif ile 
hassai şifaiyesi olduğunu kim tâyin edecek. Sıh
hat vekâleti. Böyle bir kaydın ilâvesi bence 
zaittir. (Lüzumu yok, kayıt zaittir, reye sesleri 

REtS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

«Sıcak ve soğuk maden suları» kelimelerin
den evvel «şifai ve devai kıymeti haiz» kelime
lerinin ilâvesini teklif ederim. 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

İSMET EKER (Çorum) — Zaittir, zaittir. 
Dr. OSMAN ŞEVKl ULUDAĞ (Konya) — 

Encümen kabul ediyor, neden zait olsun! 
REİS — Takriri, nazarı itibara alanlar ... 

Almıyanlar ... Takrir nazarı itibara alınmamış
tır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Maden imtiyaz sahipleri Hü
kümetin müsaadesi olmadıkça işletmeğe mezun 
oldukları madenleri birbiriyle veya başka imti
yaz sahiplerinin madenleriyle birleştiremezler. 
Aksi takdirde birleştirilen madenlerin imtiyaz
ları feshedilir. Yer altı servetlerinin himayesini 
ve rasyonel bir surette işletilmesini temin için 
imtiyazları muhtelif şahıslara verilmiş olsa da
hi bir havza dahilindeki aynı cinsten madenleri 
birleştirmeğe icra Vekilleri Heyeti karar vere
bilir. 

Bu suretle birleştirilmesine karar verilen 
madenlerin imtiyaz sahiplerine bir sene müd
detli bir tebliğ ile keyfiyet bildirilir. Bu müd
det içinde imtiyaz sahipleri birleştirme işini te
min eyledikleri takdirde hiç bir resim ve harç 
alınmaksızın bu madenler tek imtiyaza bağ
lanır. 

Birleştirmenin şekil ve şartlarında alâkalılar 
uyuşamazlarsa bunları da icra Vekilleri Heye
ti tâyin ve tesbit eder. icra Vekilleri Heyeti ta
rafından tâyin edilen şekil ve şartlardan doğa
cak ihtilâflar birleştirme kararının tatbikim ge
ciktiremez. 

RElS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

— 214 — 



î : 50 24.4.1942 C î 1 
MADDE 6. — Devletçe biKnen ve kayıtlı 

olan meksuf madenlerden metruk sayılanlar 
2805 sayılı kanun mucibince ter cihan Etibank'a 
yahut Hükümetin tesbit edeceği şekil ve şartlar
la ehlolan diğer hakikî veya hükmi şahıslara 
ihale olunur. 

Bunlardan sıcak veya soğuk maden suları
na vilâyet ve belediyeler talip oldukları takdir
de tercihan kendilerine ihale olunur. 

Sıcak ve soğuk maden sularına ait Köy ka
nununun 17 nci maddesinin 16 ncı fıkrası hük
mü ile 927 sayılı kanun hükmü mahfuzdur. 

BEİS Mütalâa var mı? 
DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ-

KURT (Zonguldak) — 2 nci maddede sıcak ve 
soğuk maden suları hakkında kabul ettiğiniz 
hükme göre bu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları
nın kaldırılması lâzımdır bir. İkincisi; bu 
6 ncı maddenin 1 nci fıkrasının hükmü 1465 
sayılı kanunun bir fıkrasından maada, yani iha
leleri feshedilen madenlerden maadasını çerçe
vesi içine almıştır. Yalnız ihaleleri münfesih olan 
madenler için 1465 sayılı kanunun hükmü ba
kidir. İktisat vekili de kabul buyurdular. 
Birinci fıkrada «Metruk sayılanlar» dan sonra 
«ve ihaleleri münfesih bulunanlar» tabirini 
ilâve edersek 1465 sayılı kanunun o maddesinin 
hükmü kalmıyor, onu da kaldırmış oluyoruz. 
Bunda fayda gördüğümüz için kabulünü arz ve 
teklif ediyoruz. 

REİS — Maddenin son şeklini okutuyorum: 
MADDE 6. — Devletçe bilinen ve kayıtlı olan 

meksuf madenlerle metruk sayılanlar ve ihalesi 
münfesih bulunanlar 2805 sayılı kanun muci
bince tercihan Etibank'a yahut Hükümetin 
tesbit edeceği şekil ve şartlarla ehlolan diğer 
hakikî veya hükmi şahıslara ihale olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Meksuf madenler on dört yıl 
işletilmiyerek devamlı surette metruk bıra
kıldığı takdirde gayri meksuf madenler ahkâ
mına tabi olur. Elyevm mevcut meksuf maden
ler için bu müddet kanunun neşri tarihinden 
itibaren cereyan eder. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Geçenki içtimada da 
arzetmiştim. 608 sayılı kanunun, yedi madde
den ibaret olan bu kanunun yalnız bir maddesi 
kalıyor. Bu bir madde için bir kanun yaşat-
maktansa buraya 608 sayılı kanunun bu mad
desini yedinci madde olarak ilâve ettik. Bu 
suretle o kanunun hükmünü kaldırmış olu
yoruz. 

MADDE 7. — Meksuf madenler on beş yıl 
müddetle işletilmiyerek devamlı surette metruk 
bırakıldığı takdirde meksuf olmıyan madenler 
hükümlerine tabi olur. Elyevm mevcut meksuf 

madenler için bu müddet kanunun neşri tari
hinden itibaren cereyan eder. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 
A) Bir madenin münferiden veya müştere

ken işletme ve idaresini eline alan işletme ruh
satnamesi veya imtiyaz sahipleri, maden veya 
ocakların idaresine ait hususlar ile verilecek 
resmî mukarreratın tebliğ ve kabulü için ma
denin teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde 
aralarında veya hariçten salahiyetli bir mesul 
müdür tâyin ile madenin veya ocakların bu
lunduğu mevki veya kaza veya vilâyet dahi
linde bir ikametgâh göstermeğe mecburdurlar; 

B) İkametgâh ve mesul müdür, hisselerin 
ekseriyetini temsil edenler tarafından göste
rilir ; 

C) İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri, mesul müdürün noterden tasdikli im
zasını ve ikametgâhını gösterir bir vesikayı 
İktisat vekâletine göndermeğe mecburdurlar. 
İnhilâl vukuunda da bu hüküm tatbik olunur. 

İşbu mecburiyetlere on beş gün mühletti 
yapılacak yazılı bir ihtara rağmen riayet edil
mezse ilk defasında elli liradan iki yüz elli 
liraya kadar hafif para cezası alınır. Tekerrürü 
halinde imtiyaz veya işletme ruhsatnameleri 
fesih ve iptal olunur; 

D) Mesul müdürün maden veya ocak na
mına yaptığı masrafların ve muzaaf usulü üze
re tuttuğu hesapların ekalliyetçe kabul edilmesi 
mecburidir. Ekalliyet ancak madenin idari 
ve fennî muameleleriyle hesaplarını teferrua-
tiyle ve fakat müdahalede bulunmaksızın teftiş 
ettirmek için masrafları kendilerine ait olmak 
üzere bir veya bir kaç murakıp tâyin edebilir; 

E) Mesul müdür tâyini ve ikametgâh gös
termek hususlarında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde İktisat vekâleti, hisse
darların gösterdikleri ikametgâhlarla mesul 
müdürler arasından birini seçerek usulüne 
göre ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre işletme ruhsat
namesi veya imtiyaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre veya ikametgâ
hına Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hü
kümleri dairesinde icra edilir. 

Bu suretle vukubulan tebligat işletme ruh
satnamesi veya imtiyaz sahiplerinin her birine 
ayrı, ayrı yapılmış sayılır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim; şurada bir şey var. Maddenin C 
fıkrasında: 

C) İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri, mesul müdürün noterden tasdikli im
zasını ve ikametgâhını gösterir bir vesikayı 
İktisat vekâletine göndermeğe mecburdurlar. 
İnhilâl vukuunda da bu hüküm tatbik olunur. 
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İşbu mecburiyetlere on beş gün mühletli 

yapılacak yazılı bir ihtara rağmen riayet edil
mezse ilk defasında elli liradan iki yüz elli liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Tekerrürü ha
linde imtiyaz veya işletme ruhsatnameleri fesih 
ve iptal olunur. 

Denilmektedir. . 
Buradaki «fesih ve iptal olunur» kaydı mut

laktır. Olur ki o imtiyazın işletilmesi ve imtiyaz 
sahiplerine verilmesi, birinci ihtara rağmen ikin
ci bir ihtarı icabettirir. Ve İktisat vekâleti bu 
imtiyazı feshetmek istemez. Onun elinde bulun
masını faydalı görür Burada vekâlete bir hak
kı hiyar olmak üzere «iptal olunabilir» kaydını 
koymak çok yerinde olur. Herhangi bir ufak hâ
dise olur ki kanunun icbar ettirdiği mecburiyet 
dolayısiyle vekâlet feshe mecbur kalır. (Doğru, 
doğru sesleri). 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-

KURT (Zonguldak) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Tashih ettik. Tashihe itiraz var mı? 
Reye arzediyorum. Maddeyi bu tashihle ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bir madenin işletilmesini te
min için, lüzumlu olduğu İktisat vekâletince 
tasdik edilen ve maden imtiyaz sahası hududu 
içinde bulunan sahipli arazi ve binalar, 3710 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde, madenin bulun
duğu vilâyet tarafından imtiyaz sahibi nam ve 
hesabına istimlâk olunur. Vekâletin tasdiki; âm
me menfaati kararı hükmündendir. 

Bu arazi millî araziden ise, İktisat vekâleti
nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince pa
rasız olarak madene tahsis olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir maden işlet
mesini temin için lüzumlu olan arazinin 3710 
numaralı kanun dairesinde âmme menfaati na
mına İktisat vekâletince istimlâk edileceğine da
ir olan bu maddede bir eksiklik olduğu zannm-
dayım. 

Bir madeni işletenler ya doğrudan doğruya 
Devlettir veyahut Devletten maada imtiyaz es-
habıdır. Eğer doğrudan doğruya devlet namına 
işletiliyorsa, Devlet bizzat nıenafii umumiyeye 
hadim bir teşekkül, bir müessese olduğundan do
layı yaptığı istimlâk muamelesi gayet doğrudur. 
Fakat bir şahıs tarafından işletilmekte olan bir 
madenin kendisine lüzumlu olan araziyi istim
lâk etmesini istemek, İktisat vekâletinden iste
mesi ve İktisat vekâletinin bu işi nazarı dikkate 
alması maden işinin içinde bizzat âmme men
faatinin dahil olduğunu ifade eder. Demek ki 
maden işi haddi zatinde Devlet işi, âmme işi
dir. Şimdi burada bir çeterefil vaziyetin hâsıl 
olacağını zannediyorum. Eğer imtiyaz sahibi 
Devlet değilse bunun namına istimlâk muame
lesini yapacak İktisat vekâletidir. Parayı Mm 
verecek? Tabii istimlâkin sar ti aslisi âmme men

faati olduğu için istimlâki yapan adam vere
cektir. Müesese İktisat vekâletidir. O halde 
müessese namına işliyen maden namma temin 
edilen menfaatin bedelini İktisat vekâleti ver
mek vaziyetinde ve mecburiyetindedir. Çünkü 
işe Devlet karışmamış olsa idi, sahibinin arazisi 
elinde kalacak, binası elinde kalacak ve tasarruf 
edecekti. Müstesna olarak o tasarruf hakkını 
iptal ediyoruz. Ne pahasına? Hususi bir şahsın 
madenini işletmesi pahasına. Parasını kim veri
yor? İktisat vekâlefti. 

İktisat vekâleti tarafından bu şekilde parası 
verilen bir şeyin parasını almak keyfiyeti hak
kında ne muamele yürüyecektir. O halde İk
tisat vekâleti bütün âmme menfaati namma ya
pılan muamelelerin heyeti mecmuasını şahsa 
yaptığı halde hiç olmasa şahıstan parasını ne 
şekilde alacağına dair bir kaydın bulunması lâ
zımdır, bu kayıt yoktur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Doğru, o kayıt noksandır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu eksikliği ta-
mamlıyacak fıkraya ihtiyaç olduğu kanaatm-
dayım. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; iki 
noktayı encümenlerden almak istiyorum. Bura
da birinci fıkrada «Bir madenin işletilmesini 
temin için lüzumlu olduğu İktisat vekâletince 
tasdik edilen ve maden imtiyaz sahası hududu 
içinde bulunduğu sahipli arazi ve binalar»... di
yor; bu, birinci fıkra. 

İkinci fıkrada ise; «Bu arazi millî araziden 
ise» deniyor. Şu halde binalar hariç kalıyor. 
Binaların birinci fıkrada zikrolunupta ikinci 
fıkrada zikrolunmamasının sebebi nedir?. 

Bir de buradaki millî tâbirinden Maliyeyi 
ilgilendiren arazi mi maksuttur, yoksa diğer 
vekâletlere taallûk eden arazi de bu çerçeveye 
dahil midir?. Bunu öğrenmek istiyorum. Çün
kü bazı vekâlet hukuk müşavirleri muhtelif ve
kâletlere ait arazi ve binaların da bu istimlâk 
çerçevesi içinde vekâletin malûmatı olmaksızın 
istimlâke tabi tutulabileceği ve bunun vekâlet
ler muamelâtı bakımından her halde kendileri
nin bilgisi dahilinde cereyan etmesi lâzım ge
leceği hakkında benim na,zarı dikkatimi celbet-
tiler. Ben de arzetiğim bu iki noktaya müsteni
den encümenin izahat vermesini rica ederim. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Refik İnce arkadaşımızın 
buyurduklarını varit görmüyorum. Sebebi, bu 
istimlâk muamelesini yapabilmek için şu suretle 
hareket etmek lâzımdır. Eğer madeni işleten 
imtiyazlı müessese ferdî veya hükmi bir şahsi
yet ise o madende yapacağı herhangi bir tesisat 
için şu arazi ve bu binaya ihtiyacı olduğunu İk
tisat vekâletine bildirir ve İktisat vekâletinin 
heyeti fenniyesi lâzımgelen tetkikatı yapar ve 
heyeti fenniye bu lüzumu tasdik ederse İktisat 
vekâletine gönderir. Vekâlet de tasdik eder. Ve-
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let tasdik ettiği lüzum üzerine 3710 numaralı ka
nun mucibince istimlâk muamelesinin yapılması 
için evrakı vilâyet ve belediyeye verir. Binaen
aleyh istimlâk muamelesi doğrudan doğruya 
vekâlete ait değildir, belediye ve vilâyet tara
fından yapılır. 

Ol. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Parayı kim verir? 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 
arzedeceğim. Maden sahibi İktisat vekâletine 
nasıl müracaat etmişse vilâyet ve belediye de, 
İktisat vekâletinin tasdikmdan bahisle bunun 
istimlâki lâzımgeleceği hakkında müracaat ede
cek ve bunun üzerinde muamele yapılacak. Bu 
suretle muamele yapılınca parayı da o madeni 
işleten hükmi veya ferdî müessesenin vermesi 
kadar tabii bir şey olamaz zannederim. Binaen
aleyh buyurdukları tereddüt mevcut değildir. 

Feridun Fikri arkadaşımızın buyurduklarına 
gelince; arazi eğer millî araziden ise, İcra Vekil
leri Heyeti karariyle parasız olarak verilir. Fa
kat eğer bina, millî binalardan ise parasız veril-
miyecektir. Millî arazi ve binalar doğrudan doğ
ruya bazı anasırdan Maliye vekâletine intikal et
miş olan millî arazi ve binalardır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Müsaade bu
yurur musunuz? Şimdi birinci fıkrada arazi ve 
binalar, deniyor, ikinci fıkrada yalnız arazi di
yor. Şu halde encümeni âliniz, arazinin parasız 
ve binaların bedelle verileceğini beyan etmek 
istiyor değil mi? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Araziyi, İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle parasız verecektir. Fakat bina 
olursa parayla verecektir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Buna nazaran 
Nafiadan veya herhangi bir vekâletten o zat uh
desine geçmesi bu vekâletin malûmatiyle olması 
lâzım gelmez mi? 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT ( Zonguldak ) —Diğer vekâletlere ait 
olan binalar millî arazi ve binalardan addedilmi
yor. Millî arazi ve binalar bazı anasırdan inti
kal etmiş olanlardır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Oümüşane) — Ha
zinenin uhdesinde bulunanlardır. Bu arazi Ha
zinenin de olabilir. 

Reis Bey, müsaade buyurur musunuz? Ta
vazzuh etsin. Devlet namına temellük hakkı yal
nız Hazinededir. Hangi vekâlet tasarruf ve is
timlâk ederse etsin tapu maliye namma yapılır. 
Heyeti Vekile kabul ettiğine göre bütün vekâ
letlerin haberi var demektir. Binaenaleyh me
sele yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, kanun
ların tanzimi esnasında mümkün olabildiği ka
dar kelime ve maksatlar üzerinde tevakkuf et
mekte fayda olduğu için mazbata muharriri ar
kadaşımızın izahatından sonra dahi halledilmesi 

lâzımgelen birtakım meseleler karşısında bulun
duğumuzu zannediyorum. 

Efendim, menafii umumiye için istimlâkine 
karar vermek İktisat vekâletine aittir. Burada 
3710 numaralı kanun, diyor. Bu kanun Belediye 
istimlâk kanunudur. «Belediye istimlâk kanunu
nun hükümleri dairesinde, madenin bulunduğu 
vilâyet tarafından imtiyaz sahibi nam ve hesa
bına istimlâk olunur» denildiğine göre burada 

tasarruf hakkını ellerinden alacak Devlet mües
sesesi, vilâyettir. Doğrudan doğruya mutasar
rıf olan zat, makam aldığı şeyin parasını ver
mek mükellefiyetindedir. Kimin namına alınıp 
alınmadığı meselesi; o istimlâke ait müessese ile 
namma alman adam arasında hususi bir he
sap keyfiyetidir. Farzediniz ki bir adam çıktı, 
bana bu arazi lâzımdır dedi; İktisat vekâleti
ne müracaat etti. İktisat vekâleti mühendisini 
gönderdi, aradan aylar geçti, raporu yazıldı, 
halitası yapıldı, kıymet takdir olundu. Menafii 
umumiye namma istimlâki lâzımdır diye Vekil 
imzasını koydu. Bundan sonra kanun harekete 
başlaüi. Raporlar, keşifler sonunda heyeti mec
muasına şu kadar bin lira verilmesi lâzımdır de
nildi. Bütün bunların heyeti mecmuasının ne
ticesinde mal sahibinin tediye borcu baki kal
mak üzere, hattâ altındaki fıkraya göre: bu 
kanun mucibince yüzde yirmi fazlasmm banka
ya yatırılarak mııamelei tasarrufiyesine geçiril
mesi imkânı vardır. Bu parayı vermediği takdir
de ne olacaktır muamelâtı? İstimlâk muame
lesinin üzerinde benim malımı alıyor diyen vatan
daşın vaziyetini düşünmek lâzımdır. İşin içeri
sinde, Hükümet vaziyet etmiştir, mutlaka pa
rasını vereceklerdir diye işini gücünü bırakmış, 
tarlasını sürmemiş, evini terketmiştir. Bütün bu 
işlerin heyeti mecmuası içinde, nihayet vakti 
geldiği zaman madenci İktisat vekâleti veya 
vilâyet parayı vermezse bu adamm parası ka
lacaktır. Yani mal sahibinin hukuku, o araziden 
istifade eden adamm tediyesi keyfine bağlı ola
maz. Burada hakikî şekil mal sahibinin yerine 
kaim olan maden sahibi değildir, doğrudan 
doğruya vilâyettir. Maden işlemediği zaman o 
arazi kimin olacaktır? Yani maden namma ma
den işlesin diye istimlâk edilen maden için lâ
zım olan şey; meselâ, madenci iflâs etti veya 
terketti veyahut maden bitti, arazi kimin ola
caktır? Parasmı verenin olacaktır, öyle ol
ması lâzımgelir. 

Fakat burada hakikî mal sahibi istimlâk eden 
olduğuna göre bence vatandaşa karşı muhatap 
madenci değildir. Vekâlet olması lâzımdır. Ya
ni bu tediye keyfiyetini sağlama bağlamak lâ
zımdır. 

İkinci bir nokta var; millî emlâk tâbiri, doğ
rudan doğruya emlâki umumiye, âmme emlâki
nin bizde kullanılmış bir hususi mukabilidir. 
Binaenaleyh millî emlâk şu veya bu; bir ada-
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hlin bırakıp, sahipsiz olarak terkettiği değil, 
bilâkis bendenizce Hazineye ve âmme menfaatı-
na ithal edilen emlâkin heyeti mecmuasıdır. Bir 
adam hiç bir mirasçı bırakmadan ölürse, bunun 
emlâki tamamen Devlete intikal edeceğinden 
o mal millî emlâke dahil olur. Binaenaleyh ben
ce millî emlâk tâbirinin ifadesinde hata vardır. 

Şimdi Feridun Fikri arkadaşımızın ikaz et
tiği nokta üzerinde tevakkuf etmek lâzımdır. 
Eğer bir madenin işlemesi için arazi ve arsasını 
yukarıda paralı veriyorsak, mücerret o made
nin işlemesi için emlâki milliyeden bir bina ve 
araziye ihtiyaç varsa niçin bina verilmesin, hat
tâ benim noktai nazarımdan, niçin âmme men
faatini temin edecek bir yer maden sahibine 
meccanen verilsin? Bunu anlamıyorum. O ma
den ki işlemediği zaman o arazinin maden sahi
bine intikal edeceğine göre, biz tutmuşuz ken
disine milletin malı olan araziyi ve binayı ba
ğışlamışız. Bence haddi zatında doğru olmıyan 
bu hareketin hiç olmazsa bedava olmaması için 
millî emlâke taallûk eden arazi ve binalar kıy
meti îcra Vekilleri Heyetince takdir olunur, di
yelim. Yoksa böyle maden işletenlere ağalık 
yapmak ve cömertlik yapmak vaziyetine girmiş 
olmıyalım. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Efendim; mad
dede tereddüdü mucip bir nokta için maruzat
ta bulunmak istiyorum. Mahkemeler, sahipli ara
zi ve binalar tâbirini, Devlete ait binalar ve ara
zi mânasına da alıyor. Devletin tapulu arazisi 
de vardır, tapusuz arazisi de. Binaları da var
dır. Binaenaleyh mahkeme istimlâk mevzuu üze
rinde tetkikat yaparken şu fıkrayı Devlete ait 
arazi ve binaları dahi nazara almak suretiyle 
mütalâa ediyorlar. Binaenaleyh eşhasa ait de
ğildir. Şu fıkranın aynı zamanda Devlete ait 
arazi ve binaları da ihtiva etmesi lâzım geliyor. 
Biz maddeden bunu anlıyoruz. Bu böyle olunca 
3710 sayılı Belediyelerin istimlâk muamelesi
ne ait kanuna tevfikan hareket edilmesine ihti
yaç kalmıyor. Çünkü Arttırma ve eksiltme ka
nununun 46 veyaut 66 ncı maddelerine göre, 
daireler arasında yapılacak istimlâkte böyle mu
amelelere hacet yoktur, bu iş takdiri kıymet
le yapılıyor. Binaenaleyh anlaşılıyor M, burada 
mevzuubahis olan binnetice şahsa verilecek olan 
bir haktır. O şahıs namına bu muameleyi te
kemmül ettiren İktisat vekâletidir. Arzettiğim 
fıkrada sayılı arazi ve binaları Maliye istimlâk 
ederse Arttırma ve eksiltme kanununa göre mül
ke kıymet takdir eder ve maden sahiplerine ve
rir, bu böyle midir? Anlamak istiyorum ki, 
mahkemelerde tatbikatta tereddüt edilmesin. 

Sonra arkadaşımın anlattıkları veçhile 
bu arazi millî araziden ise şu şekilde verilir. 
«Arazi» tâbiri vardır. Bu bina Devlete aitse 
o zaman bedel mukabilinde verilmesi lâzım ge
lecek demektir. Bunun da tasrihi lâzım gelir. 

Bir de şunu arzetmek isterim ki, menafii 
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âmme hizmetine istinaden bir gayrimenkulun 
istimlâkine bir lüzum üzerine karar verilmiş 
ve bunun üzerinde herhangi bir tesis yapılmış 
olduktan sonra o mahalde maden zuhuru hase
biyle yine şu maddenin fıkraları dolayısiyle 
menafii âmme namına oranm da istimlâki lâ
zım gelirse ne yapılacaktır?. Bilfarz Millî Mü
dafaa vekâletinin istimlâk ettiği yerde bir ma
den çıkarsa bu yeri İktisat vekâleti ikinci bir 
vaziyette sahibi imtiyaz için istimlâk edecek 
midir? Bunun da tavazzuhunu rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim; bu maden tahsis edilecek aarzi ve 
binalar iki kısımdan ibarettir. Birisi, şahsa ait 
olanlar, diğeri de Devlete ait olanlardır. Şahsa 
ait olanlar iktisat vekâletinin göstereceği lüzum 
üzerine ki göstereceği lüzum ve tasdik aynı za
manda kanuna nazaran menafii umumiye kararı 
hükmünü alıyor; bedeli veriliyor, istimlâk edi
liyor, ve mal sahibi tarafından madene tasarruf 
ediliyor. Devlete ait olanlarda tasarruf mevzuu
bahis değildir. Bir arkadaşımız dedi ki o şahsa 
verildi, o şahıs da madeni terketti, o halde arazi 
ne olacaktır? Halbuki kanun metninde «tahsis 
olunur» kaydı vardır. «Tasarruf olunur» kaydı 
yoktur. Bu madenin işletmesine lüzum görü
lürse iktisat vekâleti ona tahsis edecektir; yok
sa tasarruf etmiyecektir. Tasarruf etse dahi, 
ben tasarrufa lüzum görmüyorum, çünkü ma
den işletmeleri bir tasarruf değildir. Muay
yen bir zaman için orada isitihsal yapmak de
mektir. Kaldı ki tasarruf dahi etse nihayet ma
lı terkettiği zaman o malm bedelini vermek 
suretiyle bu malın istirdadı kabildir. Binaen
aleyh ortada halledilemiyecek bir mesele çıkmaz. 
Bu maddenin ikinci fıkrası metnine göre, maden 
sahibinin eline bir tasarruf vesikası verilecek 
değildir. Binaenaleyh, Devlete ait olan kısımlar 
böylece hallediliyor. Geriye kalan bina mesele
leridir. Bu binaları bir ücret mukabilinde mi 
alacak, maden sahibi bunu satın mı alacak, icar 
mı verecek?. Halledilmesi lâzım gelen mesele bu
dur. Bu, ya doğrudan doğruya arazi gibi ma
den işletmesi umumî bir menfaattir, Devletin 
bunda menfaati vardır. Nasıl araziyi meccanen 
tahsis ediyorsa, bu binaları da tahsis edebilir. 
Bir binadır, bunun için Devlet bir masraf ihti
yar etmiştir. Binaenaleyh bu masrafına muka
bil bir bedeli icar, bir menfaat istiyebilir. Dev
letin bunda hakkı vardır. Bendeniz bunlar hak
kında İktisat ve Dahiliye encümenlerinin ne dü
şündüğünü anlamak istiyorum. Bu vesile ile 
vaziyet tebarüz etmiş olur. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) —Efendim; burada gaye birinci kı
sımda mevzuubahis olan istimlâkte bunun pa
rasını madeni işletenin vermesidir. Eğer Heyeti 
Celile bunu kâfi derecede vazıh bulmıyorsa 
tavzihi faydalı olur. 
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Refik İnce arkadaşımız, maden artık işle

mez hale gelince bu suretle istimlâk edilen arazi 
ne olacaktır buyurdular. Maadin nizamnamesi
nin 82 nci maddesi bu meseleyi halletmiştir. 
Buna nazaran Devlet tazminat vermeksizin bu 
araziyi geri alacaktır. Müsaade buyurursanız 
.okuyayım. 

«İşbu nizamnamenin mevaddı muhtelifesin-
de beyan olunan esbaptan dolayı bir maden 
terkolunduğu veyahut ihalesi feshiie Fermanı 
Âli istirdat kılındığı veya müddeti ihale mun-
kaziye olduğu halde mağara ve kuyular ve ma
denin muhafazasına lâzım olan şeyler mültezime 
tazminat verilmeksizin Devlete veya yeni mül
tezime ait olacaktır.» denilmektedir. 

İkinci kısımdaki «millî arazi» meselesine 
gelince, burada «millî arazi» den maksat yalnız 
arazidir. Biz binaları buna ithali düşünmedik. 
Binalar ücretle verilecektir. Eğer bu da kâfi 
derecede vazıh değilse bunu da tavzih edelim. 

Eurada gayet mühim bîr nokta mevzuubahis 
edildi. Devlet arazisi temlik edilmemektedir. 
Devlet arazisi, burada sarahaten söylenmesi 
lâzımdır; buna tahsis edilmektedir ki, arzu 
buyurulursa, bunun böyle olduğunu ve birinci 
kısımda da parasının maden sahibi taralın
dan verileceğini tavzih edelim. Maksat bu
dur. 

İSMET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; 
zannederim gerek Mazbata muharriri ve gerek 
Naci arkadaşın mütalâaları meseleyi tavzih etti. 
Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Şimdi düşün
düğüm nokta şudur: Bir maden diyoruz. Bu 
maden kimindir? Devletindir. Binaenaleyh biz 
yalnız madenin işletmesini veriyoruz. Bunu iş
letecek kimdir? Müteahhittir. Hükümet ala
cak, İstimlâk edecek, yani madenin sahibi 
âmme namına Hükümet olacak ve ne suretle 
olursa olsun gerek müddeti imtiyaziyesi ve 
gerek meselâ 10 senelik ruhsatı bitsin .yine bu 
arazi doğrudan doğruya Devlete intikal ede
cek. Yalnız bunu işleten bir maden şirketi 
olacaktır. Bu istimlâk maden şirketi namı
na yapılır ve parası da imtiyaz sahibinden alı
nır. Benim anladığım budur. 

Sonra mirî arazi yine Hükümetindir. Çünkü 
maden zaten Hükümetindir. Bu mevcut nhmn 
namenin 48 nci maddesinde şöyle deniyor: 

(Madde 48. — Maden imal edenler iki nevi re
sim vermeğe mecburdur. 

Birisi madenin bâfermanı âli muayyen olan 
hududu dahilindeki arazinin beher ceribi için 
resmi mukarrer namiyle her sene istihsal 
olunur. Diğeri maadin hasılatından rüsumu nîs-
biye namiyle istifa edilir). 

Demek ki, iki türlü resim almıyor. Ona 
yalnız kullanmak salâhiyeti veriyoruz. Yazı
lıştan bu anlatılmıyor. Bence encümen bunu 
geri alıp bu tarzda tanzim ederse daha iyi olur. 

P.EFİK İNCE (Manisa) — Hakikaten encü
menin fikrinin alınması lâzımgelen bir mevzu 
karşısında kaldığımız bu müzakereden anlaşı
lıyor. Bir defa istimlâk demek, mülk edinmek da-
mektir, Eu iş, peşin para vererek, Teşkilâtı 
emsiye kanunumuz mucibince, bir adamın elin
den, razı olmasa dahi, malmı zorla, kanun da
iresinde almak demektir. Binaenaleyh parası 
verilmiyen bir mal üzerinde istimlâkattan ve 
mülkiyetten maada bir mütalâa yürütmek 
hukuk mefhumlarımıza asla müsait değildir. 
Bu nokta da İktisat encümeni mazbata muhar
riri arakadaşımıam noktayı nazarına iştirak et
mem. 

İkincisi, 82 nci maddeyi okuyorlar; bu 
madde bir madenin atalete düştüğü zaman 
kullanılan makinelerin vesairenin kimlere 
ait olduğuna dairdir. Yoksa bu maden 
yüaünden, gerek Devletçe, gerek sahibi ta
ralından parası verilerek istimlâk edilen 
yerlere şümulü yoktur, eğer kanun bunu temin 
etmiş olsaydı bu yeni maddeye lüzum yoktu. 
Madem ki 82 nci madde böyle idi, terkedilen 
madenlerin Devlete ait olacağına, kuyuiariyle, 
yollariylo, susu ve busuyla Devlete ait olaca
ğını söylüyor, Bu bakımdan mültezim tarafın
dan parası verilerek bina alınmış, yani imtiyaz 
sahibinden para çıkmış, tarla veya bina alın
mış, bunun Devlete kakr denmesine Teşkilâtı 
esasiyemiz ve mevzuatımız asla müsait değil
dir. O aclam mülk edinmiştir. Onun namına 
istimlâk bedeli verilmezden böyle bir şey de
nemez. Esasen kanunen de evvela ferağ mua
melesi yapılır, sonra parası verilir. Ferağ 
edilmeden para verilmez. Arkadaşlar; bu ka
nun aynı zamanda şunu söylüyor: İltizam ede
nin, imtiyaz sahibinin nam ve hesabına di
yor. Onun nam ve hesabına muamele yapılaca
ğını kanun terviç etmişken, aflarma mağruren 
söylüyorum, noktai nazarlarına iştirak edeme
mekteyim. 

Bundan sonra hukuki bir vazifeyi burada ifa 
etmek boreundayım. Taşocakları nizamnamesi; 
madenlerimizi adeta tasarrufu Devlet elinde 
bulunan, ancak işletilmesi başkasına verilen bir 
gayrimenkul olarak telâkki eder. Arazi Dev
letindir, onun üzerinde işliyenler mutasarrıf 
telâkki edilir, malik telâkki edilmez. Kanunu 
medeni çıktı, gayrimenkulu tarif ederken gay
rimenkulun içerisine madenleri de aldı. Binaen
aleyh bugün Maden nizamnamesine göre siz iş
letmeğe memursunuz. Fakat ondan muahhar 
1928 tarihli Kanunu medeniye göre madenin ma
liki hakikisisiniz. Binaenaleyh yine İktisat ve
kilinden rica ederim, vaitleriyle müteselli bu
lunuyoruz, bu gayrimenkule maliktir diye 
Kanunu medenide verilen hakla, gerek Taşo-
cakları nizamnamesinde ve gerek bu kanunda 
malikiyeti inkâr şeklinde yaptığımız muame
lede tezat vardır. Bütün bunların üzerinde ma-
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lik olan Devlet midir? Evvelâ bu halledilmeli, 
bir karar alınmalı. Onun için bizim Abdurrah-
man Naci Demirağ arkadaşımızın «tahsis edi
lir» keyfiyetinin bu sarahat karşısında birinci 
fıkraya şümulü yoktur, fakat ikinci fıkraya 
teşmili kabildir. Bizim Kasım arkadaş «tahsis 
edilir» keyfiyetini her iki fıkraya teşmil etti ki 
buna imkân yoktur. Devlet tarafından verilene 
müsaittir, diğer tarafa müsait değildir. Arzetti-
ğim bu sebeplerle, tensip ederseniz, bu mad
de üzerinde gerek vatandaş, gerek Devlet huku
kunun muhafazası noktasından ve gerekse ka
nunu ahenkleştirmek noktasından bu, bunun 
üzerinde lüzumu kadar söz söylendiği için, ikti
sat encümeni mazbata muharriri arkadaşımız da 
kabul ederlerse, bu maddeyi alsınlar, noksan
larını tamamlıyarak bize ihtiyacı tatmin eder şe
kilde tanzim ederek getirsinler. Bunun daha 
faydalı olıcağmı zannederim. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon)— 
Efendim; bu Maden işletmesi nizamnamesi ve 
onun tadilleri, nihayet bugünkü vaziyeti, haki
katen komplike bir hal arzediyor. Bu itibarla 
bazı anlaşamamazlıklar husule geliyor. Fakat 
ben encümenlerde beraber çalıştığım için mi bil
mem bu madde bana vazıh geliyor. Bendenizin 
maddeden anladığım şudur: Mekşuf veya keş
fedilmiş olsun, şayet Devlete ait arazi dahilinde 
ise İktisat vekâleti bunun hududunu tesbit eder. 
Bu hudut dahilindeki araziyi şartnamesine göre 
işletecek olan ruhsatname veya imtiyaz sahibi 
tarafından gene şartnameye göre, icabeden tesi
sat ve sairesi yapılır; yine şartnamesine göre, 
müddeti hitamında bunlar bilâ bedel şu veya 
bu esas üzerinden Devlete intikal eder. Fakat 
bu suretle ihale edilecek olan bir madenin hudu
du dahilinde eşhasa ait arazi bulunursa, hattâ 
Devlete de şâmil olmak üzere bina bulunursa, 
o zaman belediyelerin menafii umumiye namına 
istimlâkine dair olan kanun mucibince muamelei 
istimlâkiyesi yapılır. Bedeli peşinen ödenir, 
yahut sahibi razı olmazsa % 20 fazlası bankaya 
yatırılır ve istimlâk muamelesi yapılarak o adam 
namına istimlâk tekemmül ettirilir, tapusu alı
nır. Esasen şartname ile bütün bu vaziyetler 
aşağı yukarı tesbit edilmek lâzımgelir. Bu 
ihale edilen adamla vekâlet arasmda ihtilâf 
olursa mesele tetkik edilir ve bir karara bağ
lanır. 

Bu kabîl istimlâk neticesinde sahibine tevdi 
ettiğimiz arazi ne olacaktır? O vakit kanunun 
ve ahkâmı u'mumiyenin icapları bizi bir noktaya 
sevkedebilir. Şöyle ki; nihayet bu adam şeraite 
riayet etmez ve binaenaleyh ihalesi feshedilirse, 
başka birine verdiğimiz zaman, başka birine 
ihale edilecek olan sahipli bir arazi vardır ki 
eski sahibinin yerine ihalesi feshedilmiş olan 
imtiyaz sahibinin arazisi demektir. Onun da 
istimlâki yapılıp berikine teslim edilmesi lâzım
dır. Binaenaleyh bu istimlâk muamelesi yapıldı

ğı zaman istimlâk bedelinin mültezim tarafın
dan, imtiyaz veya ruhsatname sahibi tarafından 
tediye edileceği pek tabiidir. Bunun haricinde
ki arazi kendisine bilâ bedel verilmekle beraber 
menfaati verilmiştir ve kendisinden bir de ica-
rei zemin mukabili olmak üzere bir para alın
maktadır. Encümene gittiği takdirde netice yi
ne aynı olacaktır. 

İkinci fıkrada «millî arazi» yerine «Devlete 
ait arazi» tâbiri konulacak olursa, zannediyorum 
ki, daha sarih bir şekilde maksat ifade edilmiş 
olacaktır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Bu maddei kanuniyede iki fıkra vardır. 
Birisi, şahsa ait arazi ve bina, diğeri Devlete ait 
olan arazi ve binalar. Burada Devlete ait olan 
arazi için bir hüküm vardır, fakat bina için bir 
hüküm yoktur. Bina idareye bedelsiz tahsis mi 
edilecek, yahut bir bedeli icar mı verilecek veya
hut şahsi emlâkte olduğu gibi istimlâk mi edile
cek? Binaenaleyh madde eksiktir ve bu hususta 
bir hüküm koymak lâzımdır. 

İSMET EKER (Çorum) — imtiyaz sahibinin 
imtiyazının feshi veya müddetin hitamında bü
tün tesisatın Devlete ait olacağı şeraiti hususi-
yedendir buyurdular. Şu halde sahibi imtiyaz 
namına hesap ve bilâhara istimlâk edilecek ara
zi ve binaların da Devlete iade edileceği hakkın
da şartnamelerde sarahat var mıdır? Yeni ka
nuna göre şartnamelere konabilir. Bundan ev
velki şartnamelerde bu mevcut değilse istimlâ
kin neticei hukukiyesi, bedelinin ne suretle 
almrp sahibine verileceği hakkında bir kayit 
var mıdır? Yahut tahsis meselesinde, Devlete 
ait arazinin tahsisinde imtiyaz sahibinin madeni 
işletmesine münhasır olduğu hakkında sarahate 
lüzum vardır. Bu maddenin geri almarak bu üç 
noktanın tavzih olunması lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon)— 
Efendim; encümene gitmesinde her halde fayda 
vardır. Zaten (sahipli arazi) tâbirini kullan
dıktan sonra arazi Devlete ait olsa dahi bunun 
tevsiki lâzımdır. Mamafih arzu ederseniz encü
mene gitsin. 

İKTİSAT En. M. M. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Efendim; tereddüdü mucip olan noktalar 
olduğu görülüyor. Encümene iade olunsun, en
cümen daha iyi tetkik eder ve arzu edildiği şe
kilde Heyeti umumiyeye arzeder. 

MADDE 10. — İmtiyazlı madenlerin herhan
gi bir suretle Devlete intikal etmş hisselerinin, 
Devlet iştirakiyle işletilmesinde menfaat mev
cut olmadığı İktisat vekâletince tesbit edilirse 
bu hisseler diğer hissedarlara hisseleriyle müte-
nasiben devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mukabil, imrar olu
nan madenden devredilen hisse nisbetindeki 
miktarına ait nispî resmin % 50 sini geçmemek 
üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit edilecek. 
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bir meblâğ nispî resim ile birlikte Hazineye öde
nir. 

A. NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim; 
«imtiyazlı madenlerin herhangi bir suretle Dev
lete intikal etmiş hisselerinin, Devlet iştirakiyle 
işletilmesinde menfaat mevcut olduğu ik
tisat vekâletince tesbit edilirse bu his
seler diğer hissedarlara hisseleriyle müte-
nasiben devrolunur» deniyor. Hisse be
dellerinin ne suretle istihsal olunacağı
nı tavzih ediyor. Yalnız miktar nedir? Farzede-
lim ki bir hisse yirmi liradır. 

Maden fena çıktı, hisse senetleri on liraya, 
5 liraya düşmüştür. Bu takdirde hükümet his
sesini diğer hissedarlara hangi fiyatla devrede
cektir? 20 liradan mı, yoksa o günkü kıymet 
üzerinden mi garameten tevzi edilecek? Bu ci
het meskût kalmıştır. Taayyün etmesi lâzımdır. 
Encümen izah etsin. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Efendim; burada bedel mevzuubahis değil
dir. Hisse iade edilecektir. Bu hisse Devlette ise 
diğer hissedarlara iade ediyor. Meselâ farzede-
lim Devletin 100 hissesi var. 30 u diğer şahıs
ların elindedir. Yani 10 ar hisseleri vardır. On
lara bu hisseleri nisbetinde farzedelim 30 ar his
se olarak verilir, mukabilinde para almıyor. 
Resmi nispinin % 50 si nispetinde resim alıyor, 
para ile satmıyor. 

ABDURAHMAN NACl DEMtRAĞ (Sivas) 
— Bendeniz yine anlamadım. Devletin 100 his
sesi varsa ve nispî resim olarak % 50 sini tah
sil ediyorsa ve diğer hissedarların hissesi yüzde 
doksana yine % 50 sini mi alacaktır? Binaena
leyh vazıh değildir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Nis
pî olarak alacak. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Nispî alacak
tır. Devlet ne kadar hisse iade ettiyse ve bu his
seden nispî resim yüzde ellisi ne tutuyorsa Dev
lete onu verecektir Gayet basit. Para ile hesabı
na lüzum yok. Çünkü parayla satmıyor. Hisseyi 
iade ettiği kimselere şu kadar hisse mukabilin
de satar. Devletin sattığı... 

ABDURAHMAN NACt DEMlRAĞ (Sivas) 
—• Devletin elindeki hisse az veya çok olabilir. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Ne isabet et
mişse. Devlet hissesine isabet edeni, bütün res
min % 50 sini değil. 

REFlK İNCE (Manisa) — Onuncu maddede 
bir hata var mı? Dahiliye encümeninin madde
sinde «mevcut olduğu» yazılıyor. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — «olmadığı» 
olacaktır. Okunurken tashihli okundu. 

DAHİLİYE En. Na. ÎBRAHÎM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Şu cihetin anlaşılması 
için söz aldım: Devletin iştiraki olan hisseleri 
diğer hissedarlara devrederlerken mutlaka hisse
darlarla anlaşacaklardır. Yani Hükümetle 

anlaşacaklardır ve nihayet anlaşırlarsa Hükü
met o bedeli defaten alacak değildir. O bedele 
mukabil imrarat vâki oldukça o imrarattan ne 
kadar hisse Hükümetindir? Farzedelim ki, % 
50 si Hükümete aittir. Resmi nisbisi % 50 yi 
geçmemek üzere tedrici surette Hükümet ala
caktır. Eğer anlaşamazlarsa veyahut diğerleri 
almazsa Devlet cebren verecek değildir. Böyle 
bir kayıt yoktur. Yalnız onun rızasiyle müşte
rek olan hisseyi verecektir. Olmazsa eskisi gibi 
istihsalde devam edecektir. Burada mecburi 
gibi görünüyor ise bunu maddede tavzih et
mek lâzımdır. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bu hususta Da
hiliye encümeninin noktai nazarına iştirak et
meyiz. Çünkü kanundan ibrahim arkadaşın 
anlattığı mâna çıkmıyor. Devlet bir tarafta 
hissedardır, burada hissedar olmakta menfaat 
yoktur. Devlet bunu başkasına devredecektir. 
Buna mukabil alanlara % 50 ye kadar... Nisbet 
hakkındaki ifadeler doğrudur. Diğer.hususlar 
da Dahiliye encümeninin ifadeleri başkadır. 

MAZHÂR MÜFlD KANSU (Çoruh) Efen
dim ; bu madde karmakarışık bir şey oldu. Bir 
encümenin mazbata muharriri başka türlü söy
lüyor, diğer encümenin mazbata muharriri 
büsbütün başka türlü söylüyor. Hangisiyle ha
reket edeceğiz? Anlaşılan bu iki encümen 
madde üzerinde anlaşamamışlardır. Lütfen an
laşsınlar da ondan sonra çıkıp bize izahat ver
sinler. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHÎM ETEM BOZ-
KTJRT (Zonguldak) — Efendim; encümenimiz
de mevzuubahis oldu, denildi ki; şayet müşte
rekler Devletin devretmek istediği hisseyi al
mak istemezlerse ne olacaktır ? iktisat vekâleti 
namına encümende ifade edilen beyanat ceb
ren verecek değiliz şeklindedir. Onun içindir 
İd, bendeniz encümende cereyan eden müza-
keratı anlatmak için huzuru âlinize çıktım. 
Eğer cebren verilecek şeklinde bir ifade vâki 
olsaydı o zaman belki bu nokta üzerinde encü
mende durulacaktı. 

REFlK İNCE (Manisa) — O halde kanunda 
bu ifade yok. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Çoruh) — Şim
di de bu encümeni dinleyelim. 

İKTİSAT En, N. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— iktisat encümeninizin bu maddeden anladığı 
mâna şudur: Elbette cebir yoktur. Bunları almak 
istemiyenlere bunu zorla vermek yoktur. 
Bunların bedeli üzerinde bir anlaşma da mev
zuubahis değildir. Bu ne kanunun metninden 
anlaşılır, ne de bize verilen izahattan. Dev
let herhangi bir madende hissedardır. Onu 
elinde bulundurmakta kâr görmemektedir. Bu
nu diğer hissedarlara devreder, onlar istemez
lerse, hayır bunu alacaksınız diyemez, fakat 
ötekiler muvafakat gösterirlerse Devlet bunun 
parasını değil, imrariyenin % 50 sini almak su-
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reliyle hisselerini kolaylıkla onlara devretmiş 
olur. 

ABDURR AKMAN NACİ DEMİR AĞ (Si
vas) — İmrariye resmi başkadır "başkaca almır. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Nispî bir resimdir. îmrarlye resini 
değil, bunun c/<. 50 si nisbetinde. Bu, alacağın 
nisbetini gösteriyor. Devlet gayet tabii olarak o 
madenin resmini alacak. Fakat Devlet bımu 
devretti diye hissesine mukabil şu kadar alacak 
demektir. 

AEDURRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Si
vas) — Bir kere devrolunur demek kati bir ifa
dedir. Kanunda buna dair bir hüküm yoktur. 
Rica ederim, encümene gitsin de bunun da üze
rinde konuşulsun. 

İKTİSÂT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon) 
— Hâdise şu : Bir madeni bir imtiyaz sahibine 
ihale etmişiz. Muhtelif sebeplerle ya esnayı 
ihalede, yahut bilâhara hisseler inkısam etmiş. 
Hisselerde mahlûller var. Bu mahlûl hisseler 
fa,rzedelim ki bunların % 50 si de Hazinenin 
uhdesinde idi. Krom madenleri ve bir iki l in
yit madeni, istisna edilirse, böyle imtiyaz sa
hipleri tarafından elyevm işletilmekte olan ma
denler de yoktur. Bunlar işletilmiyor, bunu Eti-
bank'a ihale edelim, beraber işletsin diyoruz. 
Etibank bu maden gayet küçüktür beraber na
sıl çalışırım diyor. Ötekiler, bizim % 50 hisse
min vardır, siz de sermaye verin, işletelim 
diyor. Bu müşkül vaziyet karşısında cebri âmir 
bir hüküm olmakla beraber, farzedeiim % 50 
nisbetindeki Hazine hissesini heyeti umumiye -
siyle size bırakıyoruz, işleteceksiniz. İşletmezse
niz maden nizamatma riayet etmiyenler hakkın
da yaptığımız muameleyi size de tatbik edeceğiz. 
Buna mukabil kendilerinden istediğimiz; imrar 
edilen ve nispî resme esas olan maden kıymeti
nin, bizim kendilerine devrettiğimiz hisseye 
isabet eden kısmının yüzde yarımını gecmiyen 
bir miktarını kendisinden madenin gelirine gö
re JFnnr'ne hİBnnni olarak alacağız, Farzedeiim 
ki 10 bin liralık maden isliyecek. on bin lira
dan Hazneye ait. olan hisse beş bin liradır. 
Bes binin resmi nisnismi tabii verecek. Bize ait 
olan beş bin için ihtira hakkı mukabili gibi 
vüsde varımı gecmiyen resmi m un zam mı Hazi-
uo'"e ö'lonrrp>, o^acakt^r. bundan başka bir şey 
•;-1-*T\r. •\Tf)?\-\T(*f, bundan ibarettir, 

A.BT)nFR.AJTMAN ^T A^İ DÜ7.MÎP.AÖ i'Si-

•''Mecbur cl^ğil» dedi. İktisat vekili ise «Mecbu
ri» dedi -̂ e 'Mecburi» olması lâzımdır. G-örülü-
vor ki. Hükümetle encümen arasında fikir itti
hadı yoktur, bu işin encümene gitmesi lâzım
dır. 

REİS — Encümen ne diyor?. 
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İKTİSAT En, NAMIMA KASIM GÜLEK 

(Bilecik) — Encümene alalım efendim. 
REİS — Encümene veriyorum. 

MADDE 11. — Madenlerde bilûmum işlet
meden dolayı vukua gelen kazalardan yarala
nanlara veya ölenlerin mirasçılarına hata ve 
kusur aramaksızın aşağıdaki esaslara göre taz
minat verilir. 

A) İş başında kazaya uğrayarak ölenlerin 
mirasçılarına ve daimî malûl kalanlara verile
cek tazminat, beş yüz liradır. Bu tazminat hiç 
bir hüküm istihsaline lüzum kalmaksızın ma
deni işletenler tarafından derhal verilir. 

B) Mecruh düşen veya malûl kalanlardan 
tekrar iş görebileceklere verilecek tazmi
nat ta tekrar iş görebilecek durumu kazan
dıkları tabipleri tarafından tasdik edilin
ceye kadar aldıkları yevmiyelerinin tam 
olarak verilmesidir. Bu da her hafta başmda 
madeni işletenler tarafından verilir. 

Tazminat miktarına razı oimryanlar mahke
meye müracaatta serbesttir. Müracaat vuku
unda mahkeme iki tarafın intihap edeceği birer 
ve mahkemenin seçeceği bir kişiden mürekkep 
vukuf ehli raporu üzerine tazminat miktarını 
arttırabilir. 

Dâva, kazadan zarar gören kimse veya ölenin 
mirasçıları tarafından açılabileceği gibi talep vu
kufluda bunlar namına İktisat vekâleti tarafm-

n ikame olunabilir. 
Bu dâvalar sulh mahkemelerince sair dâva

lara tercihan bakılır. 
Ancak vukua gelen kazanın cezai tatbikatı 

müsteîzim olması halinde lüzum görülecek vu
kuf ehlinin yüksek maden mühendisleri arasın
dan seçilmesi şarttır. Bu hususta yapılacak 
takibat gayri mevkuf olarak cereyan eder. 

Vukuf ehli raporunun adli makamlara tev
diinden sonra umumî hükümler cari olar, 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİR AG (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, burada maden 
ocaklarında ölenlere veya tam malûl hale ge
lenlere ait bir hüküm var. Bunun için 500 lira 
kadar bir tazminat veriliyor. Bu, azdır, çok
tur, nihayet aşağıla hükümlerde gelecek bir 
hakkı dâva vardır. Bu dâva ile halledilir. Bir 
de kazaya uğrayanlar, hastalıkları geçtikten 
sonra tam yevmiye alacaklardır. Ayrıca bir de 
yarım maluliyet var. Şimendifer idaresinde bu 
mevcuttur. Tam maluliyet, bir eli kırılır, iki 
ayağı birden gider, bu adam ölmemiştir, fakat 
tam malûl olmuştur. Buna verilen tazminat mu
ayyendir. Fakat üç parmağı gider, bu adam 
iyi olduktan sonra yevmiyelerini tamamiyle 
alır. Fakat yarı malûl olmuştur. Şimendiferler
de böyle yvxı malûl olanlara, hem hastalığı 
zamanındaki yevmiyesi verilir, hem de kaybetti
ği vücudunun parçası için kendisine tazminat 
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verilir. Maddede bu kısım meskût geçilmiştir. 
Bence bunun ilâvesi lâzım gelir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule ait bir şey 
rica ediyorum. 

Burada Hükümetten, Adliye encümeninden 
başlıyarak, Dahiliye encümenine gelinciye ka
dar beş encümen, yani Maliye, Bütçe, İktisat, 
Adliye ve Dahiliye encümenleri bu tazminat 
meselesinde ittifak etmişlerdir. Burada ise 
Dahiliye encümeni yeni bir formül çıkarıyor. 
Ene dinenler uzun boylu meşgul olduğundan 
ve Devlet namına bir prensip de konulmuş oldu
ğundan bunun değiştirilmesi karşısında bir 
hareket göstermek mecburiyetindeyiz. Kendi
lerinden rica ediyorum. Dahiliye encümeninin 
kabul ettiği bu karar hakkında, evvelâ İktisat 
encümeninden başlıyarak, sıra ile dört encü
men kendi noktai nazarlarını söylesinler, ondan 
sonra da biz söyleriz. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; bu
rada (A) fıkrasında «İş başında kazaya uğra
yarak ölenlerin varislerine ve daimî malûl ka
lanlara beş yüz lira» verilir deniliyor. Bu 
böyle dendikten sonra maktuan Ü00 lira gibi 
bir mâna çıkmaktadır. Halbuki aşağıda beş 
yüz liraya razı olmazsa dâva açabilir gibi bir 
salâhiyet, bir yol gösteriliyor ki, tatbikatta 
pek çok tereddüdü mucip olabilir. Bir kerre 
bu nokta böylece kalmamalıdır. Encümen mü
nasip bir kelime ile bunu tavazzuh ettirmeli
dir. Mahkemeye gitmeden evvel maktuan 500 
lira verilebilecek, bu anlaşılıyor. Eğer alâkalı 
razı olursa bu kadarı asgari olarak verilecek. 
Alâkalı varisler bunu kabul ederlerse iş bitmiş 
olacak, anlaşılan mâna budur. Beş yüz lira
dan azma gitmek veya hiç bir şey vermemek 
mânası yoktur amma bunu iyice ifade etmekte 
isabet vardır. 

Sonra sulh mahkemesine gitmek meselesi; 
yani öyle anlıyorum M, bu dâvalara sulh 
mahkemesi bakacak, miktarları ne olursa ol
sun. 500 liradan fazla da olsa. Şu halde bu dâ
valara sulh mahkemeleri bakacak. Fakat burada 
kullanılan ibarede, sulh mahkemelerince diğer 
dâvalara tercihan rüyet edilir mânasında bir 
tab:»r vardır İktisat encümeninkinde, Halbuki 
böyle biddelâle ibare bulunmak doğru değildir. 
Eu dâvalar sulh mahkemelerinde rüyet edi
lir demek lâzımd?.r. Halbuki, buradan sulh mah
kemelerinin bakabileceği bu dâvalar diğer dâ
valara tercih olunur, takdim olunur gibi bir 
mâna çıkabilir. Asliye muhaldim, sulh mahke
melerinde bakılacak bu dâvalarda tereddüde 
düzebilir. Bu mahkemelere sulh mahkemeleri
nin bakacağı hakkında bir sarahat ister. 

Sonra bir de cümle vardır, bunu okuyo
rum: «Dâva kazadan zarar gören kimse veya 
ölenin mirasçıları tarafından açılabileceği gibi \ 
talep vukuunda bunlar namına İktisat vekâleti 
tarafından ikame olunabilir». | 
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Kimin tarafından talep vukubulacak? Varis

ler tarafından olmak lâzımgelir. Bunun da tas
rihi icabeder. 

İSMET EKER (Çorum) — Yalnız varisler 
değil, aynı zamanda malûl de talep edebilir. 

FEEÎDUN FİKRÎ (Devamla) — Bu üç nokta 
hakkında encümen bizi aydınlatsın. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) - - İktisat encümeniniz bu meselede 
Dahiliye encümeninin fikrine ştirak etmemekte
dir. Burada bir kere maluliyet ve ölüm halinde 
500 lira verileceği mevzuubahistir. Bu, Devlet 
demiryollarında mevcut bir nizamnameden alın
mış bir hükümdür ve Dahiliye encümeninin maz
batasında da izah olunduğu veçhile muhtelif 
Devlet dairelerinde tenazuru teinin için buraya 
konmuştur. Devlet demiryolları nizamnamesine 
konan bu 500 lira neye istinadetmektedir? Yani 
neye istinaden bu para 500 lira olarak konmuş
tur ve niçin 500 lira da bin lira değildir? Bu ta-
mamiyle indî bir meblâğdır. 

İkincisi, daimi olan böyle bir kanuna 500 lira 
gibi bir meblâğ geçerse, paranın iştira kuvveti 
değiştiğine göre, bundan on sene evvel 500 lira
nın iştira kuvvetiyle, bugünkü 500 liranın iştira 
kuvveti arasında farklar olabilir. Bu itibarla 
böyle mutlak bir rakamı daimî bir kanunda na
zarı itibara alamayız. Katiyetle 500 lira, bu 
mahzurludur. Sonra maluliyet diyince, bunun 
muhtelif şekilleri olabilir. Demin Abdurrahman 
Naci arkadaşımızın söylediği gibi, üç parmağı 
kesilen bir adam vardır, beş parmağı kesilen bir 
adam vardır. Olsa olsa, muayyen bir meblâğ, 
bir avans verilir denebilir. Belki böyle bir dâva 
açılacaktır. Kati neticesi o vakit anlaşılacaktır. 
O vakte kadar ölünün mirasçısı zavallı bir vazi
yette, malûl olan zavallı bir vaziyette bulunabi
lir. Onlara avans olarak bir para verilmesi ma
kul olabilir. Ona taraftar olabiliriz. Fakat bu
rada anlaşılan mâna; katî olarak buna razı ol
mazlarsa, dâva açılırsa gibi anlaşılıyor. Maksadın 
bu olmaması icabeder. Asıl katî hüküm dâvadan 
sonra olan kısımdır. Bu vaziyetin şimdilik kay-
diyle mevzuubahis olması icabeder. 

Feridun Fikri arkadaşım, kimin tarafından 
talep vukuunda diye sual sordular. Vârislar ve
ya malûller tarafından . . . Eğer bu maksat anla-
şılmıyorsa daha ziyade tavzih edilebilir. 

Dâvaların sulh mahkemelerince tercihan gö
rülmesi meselesine gelince; bu dâvanın diğer 
dâvalara tercihan görüleceği mânasını anlama
lıdır, eğer vazıh değilse bu da tavzih edilebilir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Öyle kötü bir 
çığır açıyoruz ki, 500. 1.000 verelim, arkasından 
da dâva hakkı verelim, derseniz bütün işler 
hapı yuttu. Ne maden işletebilirsiniz, ne demir 
yolu. Kazanın, ölümün bir çok çeşitleri vardır. 
Biz orman işletmelerinde gördük. Adanı tom
ruğu arkadan iteceği yerde önüne durup, üzeri
ne bindiriyor. Bu adam ölümü kendisi davet 
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t : 50 24.4 . 1942 C : 1 
etmiştir. Bütün bunları bu hükmün içine koyar
sanız, arzettiğim gibi, ne maden işletebilirsiniz, 
ne de mütaahhit bulunur. Onun için dâva hak
kı konmamalıdır. Yoksa işi büsbütün bozar. 
Bir mesele kalıyor. İktisat encümeninde de 
söyledim, bunun nazara almması lâzımdır. Her
hangi bir iş veren adam, kendi tedbirini alma
dan oraya işçi koymuşsa ve bu işçinin basma ka
za gelmişse, onun tazminatiyle, işçinin kendisi
nin ölümü davet ettiği kazalar arasında fark gö
zetmek lâzımdır. Mütaahhit ve mühendis arka
daşlarımız daha iyi izah ederler. Bir mütaahhit 
bir tahkimatta kusur etti, icabeden keresteyi 
vermedi, ameleyi tünele koydular, tünel çöktü. 
Böyle bir hâdise o adamı ölüme sevkedebilir. 
Bunun cezasiyle, bir de vagonları 15 - 20 km. 
süratle sürmek yerine 30-40 km. süratle süren ve 
kendisiyle beraber 20-30 kişinin ölümüne sebebi
yet veren adama verilecek tazminat bir olur mu? 
Nihayet der ki, ben, 30 - 40 km. süratle sür de 
bu kadar adamı öldür demedim. 

iktisat encümeni arkadaşlariyle konuştum. 
Arada bir fark olmak lâzımdır. İstirhamım şu
dur: Yarın bir kaza vukuunda mahkemeye gi
denler 500 lirayı arttırabildikleri kadar arttıra
caklar. O zaman bu müessese sahibi hapı yuttu 
demektir. Kendisinden 500 lira mı, 1 500 lira 
mı istiyecekler Allah bilir. Bu işlere engel 
olursak çok yazık olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Adliye encümeni
nin noktai nazarını öğrensek iyi olur. 

REİS — Adliye encümeninden kimse yok 
mu?. 

REFİK İNCE (Manisa) — (Feridun Fikri'ye 
hitaben) Adliye encümeni namına mı söyliyecek-
siniz? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hayır şahsım namına arzediyorum. 

Arkadaşlar; bu mesele gayet esaslı bir mev
zua taallûk ediyor. Bendeniz Dahiliye encü
menini tebrik ederim. Mevzu, gayet mühim 
bir mevzudur. Ben avukatlık hayatımda çok 
elim sahneler gördüm. Hakikaten öyle vazi
yetler oluyor ki, biçare amele ölüyor, bunun 
varisleri bazan hayalata kapılıyorlar, dâvalar 
açıyorlar, dâvaları netice vermiyor. Asgari 
hadlerden de bu biçareler mahrum kalıyorlar. 
Onun için bunlara maktuan bir şey, önceden 
avans şeklinde - Kasım arkadaşımızın dediği 
tarzda avans değil, encümenin yazmış olduğu 
şekilde de değil - onlar için bir hakkı mükte
sep teşkil etmek üzere bunlara maktuan 500 
lira verilmesinin muvafıkı madelet olacağı 
kanaatindeyim. Eğer bu, müesseselerin işleme
sine mâni olur denirse, hayır olmaz. Çünkü 
bizde amele fıkaradır. Bu fıkaraların sigortası 
yoktur. Diğer memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde sanayi sigortaları teessüs et
memiştir, müesseselerin, işletmeleri bu sigor

taları yapmazlar. Onun için bir çok vaziyet
lerde bu zavallı amelemiz katiyen müessese
lerden on para alamamaktadır. Çünkü tabii
dir ki, asgari bir had olmadığından netice iti
bariyle mahkemeye müracaat etmek lâzımdır. 
Mahkemeye müracaat edildikte kim hatalı, 
kim hata etmiş; kim hata etmemiş, bunu ispat 
etmek uzun süren ve ekseriya % 95 amelenin 
aleyhine bir vaziyetle neticelenen bir takım 
safahat arzetmektedir. Çünkü bu işte hatanın 
kimde olduğunu ispat meselesi, iş hacminin 
içinde bu hatayı ispat edebilmek ve işleticiye 
hatayı yükletip ondan tazminat alabilmek ga
yet zor bir meseledir. Onun için amelenin sa-
yinin bir teminat altında bulunması için ken
dilerine, böyle bir paranın peşinen verilmesi 
lâzımdır. Bugünkü paramızın vaziyeti umumi-
yesi malûm. Binaenaleyh bu 500 liranın neyi mu
bayaa edeceği malûmdur. Bence bu makul bir 
haddir. Hatta bendeniz de bundan evvel tat
bikatta böyle 500 liranın bir haddi asgari olduğu
nu tesbit etmişimdir, hayatı meslekiyemde. O 
zaman için 500 lira makul ve mantıkî bir ra
kamdı. Onun için encümen bunu bulmakla çok 
isabet etmiştir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Âzamisi ne ol
malıdır? 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Onu mah
keme tâyin eder. Mahkemelerimiz çok ölçülü 
hareket eder. Esasen beş yüz lirayı aldıktan 
sonra bir çok hallerde iş dâvaya intikal et
mez. Şayet kendisinde fazla bir mağduriyet 
görüyorsa o zaman, mahkemeye intikal eder ve 
adalet tecelli eder. Onun için mevzuatımızda 
hatanın kimde olduğu vaziyetini ispat etmek ga
yet zordur. Gerek bizim Borçlar kanunumuzun 
esasları ve gerek Fransız kod sivilinin almış ol
duğu geniş şekilde bile bu zordur arkadaşlar. 
Yani bir avukatın mahkeme huzuruna çıkıp 
da bir amelenin duçar olduğu kazada kendi 
hatası olmadığını ispat edip tazminat alabilmesi 
çok zor bir iştir. Son derecede müşkülâta sevke-
der bir mevzudur. 

Onun için istirham ediyorum, Dahiliye en
cümeninin büyük bir adalet hamlesi olan, içti
mai, hukuki bünyemizde büyük bir hamle olan 
hareketinin hüviyeti üzerinde hassasiyetle du
ralım ve bunu muhafaza edelim. Ancak dedi
ğim gibi, bu 500 lira ile işin bitmesine taraftar 
değilim. Bunu al git buradan demek, bu, 
doğru olmaz. Bu maktu bir ilk tazminat mecbu
riyetinin iş sahibine tahmili, iş sahibinin - tabii 
bunu verecektir, vermeğe mecburdur - bunun iş
leyişini tanzim ederken sermayenin hesapların
da vesairesinde bu rakamı nazarı itibara alması 
lâzımdır. Emin sazak arkadaşım da ısrar etme
sinler. Arkadaşlarımızdan rica ederim, bu bü
yük bir hamledir ve çünkü çok müşkül vaziyet
te bulunan ve hukukuna vâsıl olamıyan zavallı
ları koruyacaktır. Bunun büyük kıymet ifade 
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ettiğini arzettim, bunun arzettiğim şekilde ka
bul buyurulmasını istirham ederim. 

REİS — Adliye encümeninden izahat iste
nilmişti. Encümen namına izahat verecek var mı? 
(Yok sesleri). Efendim, görülüyor ki madde
nin mevzuunda Adliye encümenini yakından 
alâkadar eden hüküm vardır. Müsaade buyurur
sanız bu maddenin müzakeresini gelecek celse
ye bırakalım. (Muvafık sesleri). Geçiyoruz. 

MADDE 12. — Kemiyet ve keyfiyetine ve 
tabi bulunduğu iktisadi ve fennî şartlara naza
ran imtiyaz mevzuu teşkil edecek surette işle
mesi kabil olmadığı Maadin fen heyetinin maz-
batasiyle tesbit edilen madenler için, tahriri 
ruhsatnamesinde gösterilen hudutları ve bin 
hektarı aşmamak üzere taharri edene doğrudan 
doğruya İktisat vekâletince işletme ruhsatna
mesi verilir. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Burada geçen «taharri» 
kelimesi «arama» olacaktır. 

REİS — Taharri kelimesini türkçeleştiriyor-
lar. 

REFİK İNCE (Manisa) — İçinde bulundu
ğumuz dil cereyanına zıt bu kanun kadar bir ka
nun daha görmedim. Bu taharri kelimesinin 
arama olmasına itiraz etmem. Fakat kanun bu 
gibi tâbirlerle baştan aşağı doludur. «Kemiyete, 
keyfiyete ve tabi bulunduğu iktisadi ve fennî 
şartlara nazaran imtiyaz mevzuu teşkil edecek 
surette imali kabil olmadığı maadin fen heyeti
nin mazbatasiyle tesbit edilen madenler taharri 
ruhsatnamesinde . . .». Hadi bu taharri yerine 
aramayı kabul edelim. Cürufu geçen gün kabul 
ettiremedik. Bunun adı Maadin nizamnamesidir. 
Biz yirmi maddesini değiştiriyoruz. Geri kalan 
100 maddesinde taharri kelimesi vardır. Bir 
defa niçin maadin diyelim. Madenler demek lâ
zımdır. Böyle ufak tadiller teşevvüş doğurur. 
Esaslı bir iş oluncaya kadar böyle ufak tadiller
den vaz geçsinler, yani tashih edelim derken 
acayip bir hal oluyor. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Kabul ettiniz, birin
ci maddede arama tâbirini kullandık. «Madenle
ri arama ve işletme». 

REİS — Efendim; «taharri» yi «arama» ola
rak tashih ettik. Mütalâa var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hekşuf madenlerden olupta 
mahiyetleri itibariyle 11 nci madde mucibince iş
letme ruhsatnamesine tabi tutulan madenlerin iş
letilmesi için keyfiyet Resmî gazete ile ve made
nin bulunduğu vilâyette intişar etmekte olan 
gazeteden başka mûtat vasıtalarla ve on beş 
günlük ara ile dört defa ilân edilir. Müracaat 
edenler, birden ziyade olduğu takdirde İktisat 

vekâletince en iyi işletebileceğine kanaat getiri
len talibe işletme ruhsatnamesi verilir. 

Bu giib madenlerden yalnız linyit madenle-
riyle sıcak ve soğuk maden suları için bulunduk
ları vilâyet ve belediyelere İktisat vekâleti ta
rafından birinci fıkra mucibince vukubulacak 
müracaatlar üzerine tercihan veya doğrudan 
doğruya işletme ruhsatnamesi verilir. 

Köy hududu dahilindeki linyit madenleri için 
talip oldukları takdirde tercihan veya doğrudan 
doğruya köy hükmi şahısları namına işletme 
ruhsatnamesi verilir. 

Hususi idarelere verilecek ruhsatnameler vi
lâyet hududu, belediyelere verilecek ruhsatna
meler kaza hududu dahiline maksurdur. 

Hususi idare ve belediyelerle köylerin işlete
cekleri bu madenlerin harita ve plânlarını tan
zim ve işlerini kolaylaştırmak için İktisat vekâ
letince (Mevcut vesaite göre) fennî yardımlar 
yapılır. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Sıcak ve soğuk maden 
suları hakkında 2 nci maddede kabul ettiğimiz 
şekle göre bu maddedeki 2 nci ve 3 üncü fıkra
ların detğişmesi lâzımdır. Kabul ettiğiniz birin
ci madde hükmüne göre uygun olması için bu 
arzettiğim fıkralar yeniden yazılmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Acele etmeyipte 
encümene alsanız olmaz mı? 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 
Efendim, fıkraları yazıp hazırladık, bunu, sı
cak ve soğuk maden sularını çıkararak yalnız 
linyit madenlerine hasrettik, tehire lüzum yok
tur, takdim ediyorum. 

REİS — Maddenin aldığı son şekli okutu
yorum: 

MADDE 13. — Mekşuf madenlerden olup da 
mahiyetleri itibariyle 11 nci madde mucibince 
işletme ruhsatnamesine tabi tutulan madenlerin 
işletilmesi için keyfiyet resmî gazete ile ve ma
denin bulunduğu vilâyette intişar etmekte olan 
gazeteden başka mutat vasıtalarla ve on beş 
günlük ara ile dört defa ilân edilir. Müracaat 
edenler, birden ziyade olduğu takdirde İktisat 
vekâletince en iyi işletebileceğine kanaat geti
rilen talibe işletme ruhsatnamesi verilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız linyit maden
leri bulundukları vilâyet veya belediyelere ve 
köy sınırı içindeki linyit madenleri köy hükmi 
şahısları namına, İktisat vekâleti tarafından bi
rinci fıkra mucibince vukubulacak müracaatlar 
üzerine tercihan veya doğrudan doğruya işlet
me ruhsatnamesi verilir. 

Hususi idarelere verilecek ruhsatnameler vi
lâyet hududu, belediyelere verilecek ruhsatna
meler kaza hududu dahiline maksurdur. 

Hususi idare ve belediyelerle köylerin işlete
cekleri bu madenlerin harita ve plânlarını tan
zim ve işlerini kolaylaştırmak için İktisat vekâ-
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letince (Mevcut vesaite göre) fennî yardımlar 
yapiıju'. 

REFÎK İNCE (Manisa) — O halde «Bu gibi» 
fıkrasından sonraki dördüncü fıkranın yerine 
mi kaim oluyor. 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Zonguldak) 
--- Hay:r, ikinci ve üçüncü fıkra yerindedir. 

REİS —- Efendim; takrirde ikinci ve üçüncü 
fıkra yerine deniyor mu? 

KÂTİP BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Di
ğer fıkralar aynen kalmıştır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Reis Bey, ekseri
yet yok. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Her işletme ruhsatnamesi
nin mevzuunu ancak bir cins madun teşkil eder. 
Tabii teşekkülleri itibariyle ayrı ayrı işletilme
leri mümkün olmıyan madenler ile birlikte iş
letilmeleri fennen ve iktisaden lüzumlu görülen 
madenler için bir işletme ruhsatnamesi verile
bilir. 

REİS - - Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İşletme ruhsatnamelerinin 
müddeti beş seneden az, on soneden çok olamaz. 
Müddeti biten ruhsatnameler tecdit edilebilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — İşletme ruhsatnamesine tabi 
madenlerin işletme şartları İktisat vekâleti ta
rafından tesbit olunur. İşletme şartlarının ye
rine getirilmesine karşılık olarak, işletme ruh
satnamesi sahiplerinden.İktisat vekâletince şart
ların ehemmiyetine göre miktarı beş bin lirayı 
geçmemek üzere bir teminat alınabilir. Vilâyet, 
belediye ve köylerden teminat istenmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — İşletme ruhsatnamelerinden 
yirmi lira harç alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Ruhsatname harçları ve te
minatı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
verilmez veya ruhsatnamenin istihsaline mü
teallik muamele altı ay takip edilmez ise müra
caat hükümsüz sayılır. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — İşletme ruhsatnamesine tabi 
madenler kiraya verilemez. 

İşletme ruhsatnamelerinin İktisat vekâleti
nin muvafakatiyle başkasına devri caizdir. 
Devir muamelesi, tarafların müracaati üze
rine takrirleri alınarak İktisat vekâleti tara

fından tescil edilir. Bu devir muamelesinde 
ruhsatname harcının yarısı alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İşletme ruhsatnamesi ile is
ti asal olunacak maden cevherlerini maden ye
rindeki kıymet üzerinden % 1 nispi resim alı
nır. 

Nispî resim vermeden madeni imrar eden
lerden ilk defasında nispi resim UJ kat ola
rak alınır. Tekerrüründe işletme ruhsatname
leri iptal ve verilmiş ise teminatları irat kay
dolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Şartname hükümlerinden 
herhangi birisinin mücbir sebepler olmaksızın 

yerine getirilmemesi halinde tebliğ edilecek üç ay 
mühletü ihtarnameye rağmen yine şartnamece 
riayet edilmez ise işletme ruhsatnamesi iptal 
ve teminat alınmış ise irat kaydolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22. — İşletme ruhsatnamesi sahip
leri işletmeyi fennî ve sıhhi şartlara uygun ola
rak tanzim etmeye mecburdurlar, 'yapılacak 
olan teftişlerde görülece'.: noksanlar madende 
bu maksatlarla bulundurulacak bir deftere kay
dedilir. Bu noksanların ikmal edilmediği rnüia-
akıp teftişlerde anlaşıldığı takdirde ruhsatna
me sahibine üç ay mühletü bir ihtarname tebliğ 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — işletme ruhsatnamesi sahip
leri, işletmeyi fennî bir surette izah eden ra
poru takvim senesinin ilk iki ayı zarfında İk
tisat vekâletine göndermeğe mecburdurlar. Teb
liğ edilecek iki ay mühletü bir ihtarnameye 
rağmen raporu göndermez veyahut ruhsat 
müddeti içinde böyle bir tebliğin üç defa ya
pılmasına sebep olurlarsa işletme ruhsatna
mesi iptal ve teminat irat kaydolunabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiy enler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — İhale olunan ve işletme ruh
satnamesi verilen madenlerin resimlerinin ta
hakkuku ve sair muameleleri İktisat vekâletine 
aittir. İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri madenden çıkarılan veya buna mü-
teferri tezgâhlarda imal olunan eşyanın cev
her, miktar, cins ve kıymetini bir yevmiye def-
terifine kaydederek kendilerine verilecek nu
munelere göre her ay birer icmalini İktisat 
vekâletine ve her senenin birinci ayında da 
geçen sene hasılatının defterini vilâyete ver-
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meğe ve bu hesaplardan ve sair hallerden 
dolayı İktisat vekilliğince her ne vakit teftiş ve 
tahkik olunmak istenilirse defter üzerinde doğ
ru hesap göstermeğe mecburdurlar. 

Hergün çıkarılacak cevherin miktarına da
ir tutulacak yevmiye defterinin sayfalarına 
sıra numaraları konulur ve noterlikçe, yahut 
vilâyet idare, heyetince kaç sayfa olduğu işaret 
olunmak suretiyle ilk ve son sayfaları mühürle
nir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vilâyet idare hey
etinin böyle defterlerin sayfasmı tasdik et
mesinin mânası yoktur. Şu defter şu kadar 
sayfadan barettir diye vilâyet idare heyeti niçin 
tasdik etsin? Bunları noterler yapsın. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKÜRT (Zonguldak) — Her yerde noter 
yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vardır efendm. 
Encümen fikrime iştirak ediyorsa... 

İBRAHİM ETEM BOZKÜRT (Zonguldak) 
— Diğer encümneler böyle kabul etmiş. 

REFİK İNCE (Manisa) — Diğer encümenler 
böyle kabul etmiştir diye bizim de mutlaka onu 
mu kabul etmemiz lâzım? 

Eğer encümen fikrime iştirak ederse takrir 
vermiyeyim. Bunu noterler yapsın. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Efendim; eskidenberi bu böyle 
yapılmaktadır. Refik İnce arkadaşın fikrini 
tamamiyle anlryamadım. Noterden mi tasdikini 
istiyorlar? 

REFİK İNCE (Manisa) — Tabii. 
İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 

(Devamla) — Bunların noterden tasdiki bir 
hayli masrafı muciptir. Evveldenberi de böyle 
yapılıyor. Bu mülâhaza ile böyle kalmasında 
mahzur yoktur dedik. Mamafih kendilerinin 
başka mütalâaları yoksa... 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bir de
fa Dahiliye encümeni mazbata muharriri arkada
şımızın dermeyan ettiği mütalâadan dolayı hiç 
takdir etmem. Diğer encümenler kabul etmiş, o 
halde kendileri diğer encümenlerin kabul ettiği 

mütalâalardan başka neye yeni yeni müta
lâalar koydular? Fikir geldi mi koyuyorlar, 
diğer encümenlerin fikrini kabul etmiyorlar. 
Ya tabilik, ya metbuluk var. 

Bizim, bilmiyorum tüccar mıdır, çiftçi midir? 
Kasım arkadaşımız yine kendi reyleriyle çıkan 
kanunda, bilirler ki noterler, bir muameleyi 
mevsukiyet vermek için teessüs etmiş bir amme 
müessesesidir. Şimdi idare heyetlerinin vazife
sini tâyin eden Vilâyetler idaresi kanunu var. 
vilâyetler idare heyetlerine taallûk eden su
reti İntihap kanununu çıkardık. Maden kanu
nunda maden imtiyazına sahip olanların defter
lerinin idare heyetince damgalanması. Yani han

gi idare? Farzediniz ki Ankara idare heyetini 
teşkil eden zevatın hepsi valilerden ibaret ze
vattır; farzedelim ki beş on kişi. Bunların 
işi yokta bilmem Keskin'de işlemekte olan zım
para madeninin defterlerini tasdik edecek. Kes
kin'de noter var. Ankara'da da noter var. Ka
sım arkadaşımız bunun çok masraflı olduğunu söy
lüyorlar. Kaç para masrafı olur? Benim aklım
da kaldığına göre zannederim ki beher sahife 
için iki paralık bir masraf. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Ezberinde mi? 
REFİK İNDE (Devamla) — Ben katî olarak 

söylemiyorum, aklımda kalan budur. Zanne
diyorum ki iki para alır. Maden ocağında çalı
şan bir işçiye parmağından malûl olduğundan 
dolayı beş yüz lira verecek kadar zengin olan 
bir maden şirketinden defterlerini tasdik etmek 
masrafı alınmasın diye koca idare heyetini mü
kellef kılıyoruz. Rica ederim, ya biz kendi mın-
tıkımızı tashih edelim, yahut da yaptığımız ka
nunları tashih edelim. Binaenaleyh buradaki 
idare heyetini kaldıralım. Hepsini noterler 
yapar diyelim. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KÜRT (Zonguldak) — Muhterem arkadaşım 
Refik İnce, ben diğer encümenlerin ve Adli
ye encümeninin kabul etmiş olduğu ifadenin 
aynını söylediğim içia benim ifadem hakkında 
uzun uzadrya beyanatta bulundular. Ben bu
nu zait bir külfet telâkki ediyorum. Yani ihtisas 
ve Adliye encümenlerinin kabul etmiş olduğunu 
hatırlatmakta maksadım, maahaza vilâyet ida
re heyetlerinde böyle bisut bir vazife kalmasını 
da zait görüyoruz. Niçin böyle benim ifadem
de ısrar ettiklerinin hikmetini anlıyamadrm. 

İKTİSAT En. M. M. KASIM GÜLEK (Bi
lecik) — Efendim; Refik İnce arkadaşımızın 
idare heyetlerinin işlerini azaltmak hususunda
ki hassasiyetleri bittabi şayanı şükrandır. Yal
nız burada dikkatle okunursa görülür M «no
terlikçe yahut vilâyet idare heyetince» diyoruz. 
Eski metinde noterlik yoktu. Yalnız vilâyet 
idare heyetleri bunu yapmakta idi. . Biz bura
da noterliği ilâve etmekle bir yenilik yap
tık ve işi kolaylaştırmağı düşündük. Vilâyet 
idare heyetini kamilen çıkarmadık. Onlarm da 
iyi tarafları olduğu söylendi. Sonra masrafı 
da olur dendi. Masrafının ne olduğunu bile
mem. Kendileri iki paradır dediler. Bunun üze
rinde ısrar edemem. Arzettiğim. gibi Encüme
niniz buraya noteri ilâve etmiştir. Yalnız ida
re heyetine iş bırakılmamıştır. Noter veya 
idare heyetinden hangisini isterse müracaat ede
bilir. Bu, müessesenin kendisi için bir kolay
lıktır. Notere gitmesinde bir mâni yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hükümetin de 
noktayı nazaran dinliyelim. 

REİS — Bir takrir vardır okuyacağım, 
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Yüksek Reisliğe 

îdare heyeti kaydınm kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik ince 

REtS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Al
mayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmamış
tır. • *; i i. ' - i 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi sehven atlamışız onu okuyo
ruz. 

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

MADDE 25. — Asli ve sathi madenlerin iş
letilmesi 60 sene müddetle ihale olunur. Krom, 
zımpara gibi damar halinde olmayıp yığın ha
linde bulunan madenlerde bu müddet kırk yıl
dan az olmamak üzere İktisat vekâletince tak
dir edilir. 

Madenler üzerindeki haklar icra Vekilleri 
Heyetinin izni ile başkasına devredilebilir. Mi
ras yoluyla da bu haklar el değiştirebilir. 

Devir suretiyle el değiştirmeleri ilgililerin 
huzurunda maden idaresince hususi deftere kay
dedilmek suretiyle yapılır. Bu el değiştirmeler 
madenler hakkındaki hükümlerin yürümesini 
geciktiremez. 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) — Bu «miras 
yoluyla da bu haklar el değiştirebilir» den neyi 
kasdediyorlar, intikal mânasına mıdır? Encü
men izah etsin. 

İKTISAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — intikal eder manasınadır. Ferağ ve 
intikali türkçeleştirelim dedik. 

REFlK İNCE (Manisa) — Madenler üze
rindeki haltlar icra Vekilleri Heyetinin izniyle 
başkasına devredilebilir. «Miras yoluyla da bu 
haklar el değiştirebilir». Bunun mânasmı an-
lıyamadmı. 

Birisine devrederken bir hak sahibi icra 
Vekilleri Heyetinden karar alır, doğru, «mi
ras yoluyla el değiştirebilir» ne demektir? 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Bunda maksat «intikal eder» dir. 
Heyeti Celale bu gibi tâbirlerin türkçeleştiril-
mesinde çok hassas olduğu için türkçeleştire
lim dedik. Heyeti Celileniz arzu buyurursanız 
yine «intikal eder» diyelim. 

REFlK İNCE (Manisa) — Gayet tabii. Bu 
fıkrayı kaldıralım, bu fıkraya lüzum yok. 

İKTISAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Efendim; bu eski maddede şöyle

dir: «irs tarikiyle ahara devir ve intikal dahi 
eder». Arzu buyurursanız böyle kalsın, 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Şimdiki tâ-
biratta irs yok, miras var. 

REF.ÎK İNCE (Manisa) — Efendim; demin 
ce kabul olunacağını ümit ettiğim şeyin kabul 
olunmamasından dolayı ben maneviyat kırıklı-
ğiyle kürsüye gelmiş değilim. Gene kabul olun
masın. Bir defa kanunun muhtelif maddelerin
de gördük ki «mirasçıya intikal eder» diye ka
yıtlar vardır. Neyin mirasçısı? Madenin, işlet
menin, maden imtiyazının mirasçısıdır. Şimdi 
haddi zatinde Kanunu medeni mülk olarak tanı
dığı bir şey için sarahaten mirasçılar tesbit et
miştir. Bir defa bizde intikal kalmadı, bütün 
araziye ait bir intikal dâvası kalmadı. Hepsi 
mirastır. Binaenaleyh burada miras yoluyla da 
değiştirilebilir, demek yani maden hakkı diğer 
kanunlarla tahtı teminde değilmiş gibi nizamna
meye ek olarak yaptığımız bir şeye hüküm ko
yuyoruz. Bu da, eski nizamnamede bu hüküm 
vardır, ne olur ne olmaz dliye konuluyor. Hal
buki mevzuatı hazıramızla bu evleviyetle 
tahtı teminde bulundurulmaktadır, iktisat ve 
Dahiliye encümenlerinden ricada bulunuyorum, 
Adliye encümeninde yoktur, o halde bunu Da
hiliye encümeni koymuştur. Niçin koymuştur. 
Bütçe encümeninde de yok. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Hükümetin 
talebiyle Dahiliye encümeni koymuştur. 

İKTİSAT VEKÎLÎ SIRRI DAY (Trabzon)— 
Eski kanunda imtiyaz müddeti 99 senedir. Bu 
99 sene bugünkü şeraite göre gayet uzun bir 
müddettir. Bu mevzuda Dahiliye encümenin
de konuşurken Hükümetten istimzaç ettik, 60 
senenin kâfi bir imtiyaz müddeti olduğunu ka
bul ettik. Dahiliye encümeni bunu yazdı. Ora
da bulunan hükümleri burada yine ifade etmeğe 
çalıştılar. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bendeniz bu işin 
hukukan doğru olmadığı kanaatindeyim. Eski 
kanunda bulunmuş olmasının yeri vardı. O za
manki ahkâma göre sarahate ihtiyaç vardı. Bir 
taraftan ahkâmı seriye vaziyeti vardı, Maadin 
nizamnamesi vardı. Halbuki bugünküler Avru
pai mahiyette kanunlar olduğundan dolayı bu 
fıkranın doğru olmadığı ve çıkarılması lâzım-
geldiği kanaatindeyim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ben, 
denize öyle geliyor ki burada bu imtiyazın vâris
lere intikalini sarahatle zikretmezsek tabii inti
kaller gibi mutlaka imtiyazın da vereseye inti
kal edeceği neticesine varılmaz. Çünkü bu had
di zatinde bir mülkiyetin intikali değildir. 
Devletin muayyen şeraitle bir mukavele üzeri
ne alman bir imtiyazın menfaatinin intikalidir. 
Bu kanımda bunu sarahaten zikretmek lâzımdır. 
Eğer veresenin hukukunu sıyanet etmek istiyor
sak bu, çok lâzım ve faydalıdır. Çünkü tabii bir 
hak değildir, bu, kanunla verilmiş izafî bir 
haktır. Bu itibarla arkadaşım bu takrirden vaz 
geçsin. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Ben ısrar etmiyo
rum, esas mahfuz kalmak şartiyle. 

— 228 — 



t : 50 24.4 .1942 0 : 1 
İKTISAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 

(Bilecik) — Hasan Fehmi arkadaşımızın izah et
tiklerine bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız 
şunu arzetmek isterim ki; ahkâmı umumiyede 
icar vardır. Halbuki 2818 numaralı kanun ma
denin icarmı meneder. Bu hükmün, bu fıkranın 
burada kalması lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Miras yoluyla 
îîitikfLİ öder 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
'(Bilecik) — Evet, miras yoluyla intikal eder. 

REİS — İkinci fıkrada da var, encümene ve
riyoruz. 

MADDE 26. — Maadin nizamnamesinin 6, 
7, 18, 29, 52, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 
76, 82 ve 99 uncu maddeleriyle bu kanunun 
üçüncü maddesinin (b) ve (c) bendleri ve 6 ve 
9 ncu maddeleri hükümleri işletme ruhsatname
leri hakkında da tatbik olunur. 

DAHİLİYE En. N. İBRAHİM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Efendim; bu, maden iş
letmesi nizamnamesinin hükümleri hakkmda 
tatbik olunacak maddeleri gösteren bir madde
dir. Bunda geçenlerde Heyeti Celilenizin kabul 
etmiş olduğu 77, 78 nci maddelerin tefsirine ait 
bir karar vardır. Binaenaleyh buradaki 77 ve 
78 nci maddeleri... Yanlış söyledim, bu aşağıda
ki maddeye ait... 

Beşinci madde vardır. Bir defa 6 dan sonra 
maddeler değişmiştir. Fakat eskisinde beşinci 
madde zikredilmemişti. Halbuki beşinci madde 
birleştirmeye ait hükümleri ihtiva ediyordu ki 
kabul buyurduğunuz tadilnamede işletilen ma
denler hakkmda dahi birleştirmenin tatbik edi
lebilmesi için beşinci maddenin buraya konma
sı icabediyor. Altı kalıyor. 

Şimdiki 10 ncu madde 11 nci madde oldu
ğundan yazılmıyacaktır. 

5 numaranın konması lâzımdır. 
REFİK İNCE (Manisa) — Var. 
İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) — 

Yok. 6 kalıyor, değişmedi, altıdan sonra 7 nci 
bir madde kabul ettiğimiz için, 9 ncu madde 
10 ncu madde olacak, bir de 8 nci maddeyi ilâ
ve etmek lâzım. Bu da istimlâke ait bir madde
dir, işletme ruhsatnamesiyle işleyen ocakları 
istimlâke ihtiyaç hâsıl olursa istimlâk oluna
bilmesi için bu numaranın oraya ilâvesi lâzım
dır. 9 ncu madde 10 ncu madde oluyor. Burada 
yazılı olan 11 nci madde, hangi maddelere işlet
me ruhsatnamesi verileceğine dairdir. Şimdiki 
10 ncu madde 11 nci madde olduğundan yazıl
mıyacaktır. Şu halde 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
deler... 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; bunu 
encümene alsalar da bu tadilâtı cetvel halinde 
yapsalar ve biz de mukayese imkânını bulsak. 

REİS — Zaten bazı maddeleri encümene 
verdik, bunu da orada yapsınlar, 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHÎ METEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Bizim madde değil
dir. 

REİS — O halde İktisat encümenine verelim, 
bu tashihi yapsınlar. 

İK. En. NAMINA KASIM GÜLEK ( Bile
cik ) — Yaparız efendim. 

MADDE 27. — Maden nizamnamesinin 1, 2, 
3, 4, 5, 31, 32, 41, 45, 51, 61 ve 70 nci maddele
riyle 87, 97 nci maddelerini ihtiva eden 9 ncu 
fasılla ve 12 nisan 1341 tarihli ve 608 numaralı 
ve 27 . VI . 1938 tarih ve 3504 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak)— Efendim; biraz evvel 
arzettim. Heyeti Celileniz eski Maadin nizam
namesinin 77 ve 78 nci maddesini tefsiren bir 
karar vermiştir, bunda bu maddelerin hüküm
lerinin devamı teyidedilmiş oluyor. Şimdi bu 
kanunda tazminat meselesiyle bu esasen halle
dildiği için bir defa 78 nci maddenin ilâvesi lâ-
zımgeliyor. Sonra biraz evvel Heyeti Celilenize 
arzettiğim gibi 1465 numaralı kanundan «ihale
leri münfesih» tâbirini aldığımıza göre ve bu 
kanun da ortadan kaldırılmış bulunduğuna gö
re «1465 numaralı kanun kaldırılmıştır4 ve 927 
numaralı kanunun hükümleri mahfuzdur» denil
mek lâzımgelir. Mamafih arzu buyurulursa bu 
da encümene gitsin. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR ( İstanbul ) — 
Efendim; Hükümetin esbabı mucibe mazbatası 
okunduğu zaman orada sarih olarak 77 nci mad
de mukabili 12 nci madde ve 78 nci madde mu
kabili 13 ncü madde ifadesi vardır. Halbuki 
gerek Hükümetin teklifinde ve gerek encümen
lerden geçen metinde 13 ncü madde 10 ncu ol
duğu halde 77 nci madde karşılığı olan 12 nci 
madde sükûtle geçiştirilmiştir. Bütün encümen 
mazbata muharrirlerinden rica ediyorum, acaba 
bu kendi encümenlerinde eski Maadin nizamna
mesinin 77 nci maddesiyle 151 numaralı kanu
nun 6 ncı maddesi ki aynı şeyi ifade eder, yani 
amelenin sıhhatlerini muhafaza meselesidir. Bu 
iki madde karşılaştırılmış da onun üzerine mu
tabık kalınmışta mı 77 kalıyor ve Hükümetin 
esbabı mucibesinde 77 nin mukabili 12 nci madde 
yazıldı dendiği halde nasıl oluyor da lâyiha met
nine bu madde girmiyor. Bunun için izahat ri
ca ediyorum. 

REİS — Encümen zannediyorum ki bu mad
deyi yeniden tetkik edecektir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Sayın genera
lin mütalâatı hakikaten ehemmiyetlidir. 77 nci 
madde; eczane, doktor ve aynı zamanda tedavi 
ücretinden bahsetmektedir. Yani tedavi ücreti
nin maden sahibine ait olduğu unutulmasm, 
kaldırmış olmryalım. Malûmu âliniz 77 nci mad
de amelenin tedavisini maden sahibine tahmil et
mekte idi. Ereğli kömür havzası kanununun 
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altmcı maddesi, kömür havzası için konulan hü
küm 77 nci maddede mevcuttur. Ondan ileri 
bir hüküm olan kömür havzai fahmiyesine ait 
olan kanunun altıncı maddesi hükmünün bu ka
nunda unutulmamış olmasını bilhassa istirham 
ederim. 

DAHİLÎYE En. Na. ÎBRAHÎM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Efendim; 77 nci madde, 
maden mültezimleri, eczane ile birer şahadet
namen tabip bulundurmak mecburiyetinde
dir, der. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Şahadetnamesiz tabip olur mu? 

İBRAHİM ETEM BOZKURT (Devamla) 
— Umumî hıfzıssıhha kanunu esasen bu 
maddenin hükmünü tadil etmiştir. Uzun
dur o, eczane bulunduracak, dispanser bu
lunduracak. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Tedavi ücreti.. 
DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ

KURT (Devamla) — Şimdiki maddede kabul 
ediyoruz, tazminat var. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Tedavi ücreti 
ne olacaktır? Bunun hakkında bir şey söyleme
diler. 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Devamla) — Yeni kanunun maddeleri 
içinde buna dair sarahat vardır. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Lüt
fen encümen onu da tetkik buyursun, bir 
zühul olmasın. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — İktisat encü
meni büyük bir safiyet ve samimiyetle onun 
unutulmuş olduğunu söylüyorlar. Encümen
den istirham ederim... 

DAHİLÎYE En. Na. ÎBRAHÎM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Unutulmuş değildir. Bu
nu Umumî Hıfzıssıhha kanunu tadil etmiştir. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Be
nim ricam şudur : Bu madde nasılsa unutulmuş
tur, bu açıkça budur. Binaenaleyh rica ederim 
gerek 151 numaralı kanunun 6 nci gerek bu
rada numarası zikredilen Maadin nizamname
sinin 77 nci maddesi, sonra yine karışıklıklara 
sebep olmamak için, Hıfzıssıhha kanununun mad
deleriyle birlikte encümence tetkik edilerek bu 
77 nci madde yerine güzel bir madde konur
sa karışıklığa meydan verilmemiş olur. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHÎM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Arzediyorum. İktisat en
cümeni nazarı itibare alsın. Unutulmuş olmak, 
unutmak değil. Bu lâyiha Dahiliye encümenine 
geldiği vakit Heyeti Celileniz henüz 77 ve 78 
nci maddelerin tefsiri hakkında bir karar ver
memişti. Biz de kanun ve düsturlarda görüyo
ruz ki, 77 ve 78 nci maddeler mülgadır diye 
yazılıdır. 77 ve 78 nci maddelere Dahiliye en
cümeni temas etmek zaruretini hissediyor. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Hü
kümetin esbabı mucibesi sarihtir. Vardır di
yorlar, onun için rica ediyoruz. 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Efendim; sayın Generalin teklifleri gayet 
yerindedir. Bu ve buna benzer bütün hüküm
leri toplıyarak esaslı bir madde halinde Heyeti 
Celilenize getirmeği düşünmekteyiz. 

MUVAKKAT P/1ADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel Taşocakları nizamnamesine tev
fikan verilmiş olan manyezit, amyant, çimen
to, ve asfalt ruhsatnamelerinden mütevellit 
haklar mahfuzdur. Şu kadar ki; bunlar işletme 
bakımından bu kanunun işletme ruhsatnameleri 
hakkındaki hükümlerine tabidirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — İkinci bir muvak
kat madde teklif etmek için söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlarım bu 

Maden kanununun veyahut Maden nizamnamesi
nin bazı maddelerini değiştirmekle, yeni yeni bazı 
hükümler koymakla muvaffakiyeti üzerinde 
faydalı olduğunu bilerek kabul ettiğimiz ka
nunun müzakeresinden bilistifade ve şu mu
vakkat maddenin de ilham ettiği mânadan bil
istifade muhterem Heyeti Celilenizden bir ri
cada bulunacağım, eğer ricam adalete makrun 
ise kabul edeceğinizden eminim. Resmî gaze
teyi gözden geçiren arkadaşlar görürler ki, 
iki üç günde bir, haftada bir, bir Şûrayi dev
let karariyle bazı maden imtiyazlarının feso-
lunduğunu yazar. Neden? Şartnameye riayet 
etmediğinden, bilmem ne olmadığından imtiyazı 
fesolunmuştur. Şu kadar ton çıkaracaktı, bu 
taahhüdünü ifa etmediğinden dolayı imtiyazı 
fesolunmuştur. Gayet doğru. Tahhüt hükmünü 
yerine getirmedikleri takdirde biz Heyeti Ve-
kileyi mesul tutarız. Buna müdahale etmek is
temiyorum. Yalnız bir hususu Yüksek Heyeti
nizin nazarı dikkatine arzetmek istiyorum. 
1939 dan evvel, yani bu buhranı umumiden ev

vel istihsal edilmiş imtiyaz mukavelenameleri hü
kümlerini yerine yetirmeğe umumi ahval mü
saade etmediğinin en birinci misali, bizzat Dev
letin kendi elinde bulunan madenleri işletmek 
için çektiği zahmeti göstermekle sabit olabilir. 
Bendeniz düşündüm, diyorum ki, fevkalâde ah
val diye telâkki ettiğimiz ve kanunda da yerini 
alan yani bu münasebetle hayatı umumiyeye ta
allûk eden kaidelere hususi hükümler koymağa 
mecbur olduğumuz zamanın mebdei, 1939 sene
sinin içindedir. Teklifim şudur: Hükümet ken
disi âzami vesaite malik iken muztar kaldığı 
bu işletme işlerinde eşhasm da aynı müşkülâtı 
daha fazla çektiğinde şüphe yoktur. Binaenaleyh 
1939 eylûlundan itibaren şartnamelerine riayet 
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etmediklerinden dolayı imtiyaz mukaveleleri 
feshedilmiş olanlara karşı bir atıfet olarak di
yelim ki; bu vaziyet dahilinde husule gelen şey
de sizin de teessürünüzü kabul ediyoruz. Sizo 
bu imtiyazı feshetmek muamelesini geri alıyo
ruz. Fakat o şartla ki, şart aynıdır, ahkâm 
aynıdır, size içinde bulunduğunuz vaziyet ve 
halden dolayı bir lütufkârlık gösteriyoruz, bu 
madenleri bu kanunun neşrinden itibaren altı 
ay içinde yeniden işletmeğe baslar ve şartları
nızı yerine getirirseniz başlayınız, fakat yap
mazsanız İktisat vekâleti altı ay sonunda bu 
mukavelenameleri feshetmeğe mecbur kalacak
tır dersek ne kaybederiz? (Çok şey sesleri) O 
halde çok şey diyen iki arkadaşım maksatlarını 
izah etsinler, ben teklifimden vazgeçeyim. 

Bunda Devletin adalet yapacağına ve bizzat 
müteessir olduğu hâdiselerden vatandaşı koru
mak lâzım geldiğine zahip olacağına kaniim. 
Buna muhalif olan arkadaşlarımız mütalâalarını 
dermeyan ederlerse benim için, doğru olan bir 
mütalâaya iltihak etmekten başka bir vazife 
kalmaz. Fakat Hükümetin ne düşündüğünü 
bilmiyorum. 

FERİDUN FlKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hükümetin bu hususta ne düşündüğünü bilmem 
Zannederim muvafakat etmez. Benim düşün
cem şudur: 

Mahkeme, Şûrayı Devlet bu hususta delâ-
ilini takdir ederek, vaziyeti takdir ederek hu
kukî bir vaziyet vücude getirmiştir, işte biz 
burada eğer Şûrayı Devletin halledilmiş, neti
ceye iktiran etmiş bir mevzuuna tekrar avdet 
ederek, taraflardan biri hakkında yeni bir va
ziyet vücude getirirsek bu, nayetenahi bir ta-
gayyür yapar. Bu da doğru bir şey olmaz. Çün
kü kazai otoriteyi ihlâl etmiş oluruz. Mesele 
budur. 

REFtK İNCE (Manisa) — Reis Bey, Kazai 
karar olsaydx Feridun Fikri arkadaşla beraber
dim. Müsaade buyurursanız tasrih edeyim. 
Feridun Fikri Bey, dinleyiniz. Kazai karar yok- | 
tur, olbaptaki karar mucibince Şûrayı devletin j 
mütalâası alınır. Kazai karar yoktur, idari ka- i 
rar vardır fakat Şûrayı Devletin mütalâası alı- | 
nır deniliyor. , I 

FERİDUN FlKRİ (Bingöl) — Efendim; ne
tice itibariyle aynıdır. Bir vaziyeti hukukiye Şû
rayı devletin mütalâası almarak hallolunmus. Bir 
taraftan maden sahibinin hukuki vaziyeti bu 
suretle mercii aidi tarafından halledilecek Şim
di bunun aleyhine bunun tağyirini mucip delâ-
ilin takdiri aleyhine gitmek, bir taraftan diğe
rinin lehine tazminatın tâyininde nazarı dikkate 
alman şeraitin umumî hüviyetinde bir değişme
yi mucip midir, değil midir? şeklinde burada | 
bir karar verilmesini ve bunun bu gibi ahkâ- j 
ma teşmili, tamamiyle yeni bir vaziyet vücuda 
getirmek demek oluyor ki binnetice Şûrayı j 

Devlet ve Hükümetin tesbit etmiş olduğu esası 
külliyen ihlâl etmiş olur. 

ABDURRAHMAN NACl DEMİRAĞ (Sivas) 
— Feridun Fikri arkadaşım hukuki ciheti güzel
ce tebarüz ettirdiler. Bendeniz de icrai cihetini 
aydınlatmak istiyorum. (Kürsüye, kürsüye ses
leri). 

Refik İnce arkadaşımız ahlâki ve insani bir 
notai nazar serdettiler. Bu iş, bir imtiyaz sahibi
nin 1939 senesi zarfında imtiyaz şeraitini ifa 
edemediği tahakkuk ediyor ve ona göre muka
velesi feshedilmiş oluyor. Altı aylık mühlet ve
riliyor. Halbuki bugünkü şerait 1939 eylûlün-
deki şeraitten üç defa daha müşkülât arzetmek-
tedir. Altı ay zarfında düzeleceğe de benzemiyor. 
Binaenaleyh bu şekil, kabiliyeti icraiyesi olmı-
yan bir şekildir. Beş, altı ay sonra da vaziyetin 
düzeleceğini zannetmiyorum ki altı ay sonra bu 
haklarını yeniden iktisap etsinler. Bu şerait al
tında bunun mahalli tatbiki olmadığına ben de 
kaniim. (Reye, reye sesleri). 

REFlK İNCE (Manisa) — iktisat vekili ar
kadaşımızın da mütalâasını rica ediyorum.... 
(O da aleyhinde sesleri). 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Efen
dim; böyle bir teklif, hatta burada kabul 
edilse bile, Hükümetin ne düşündüğünü arka
daşlarla görüşüp kararlaştırmak lâzımdır. 
Yaİnız bendeniz böyle bir kararm kanunda yer 
almasının bilhassa Devletin taahhüt işlerin
de fena bir misal teşkil edeceğini zannediyo
rum. Bin bir türlü esbabı mucibelerle, bir 
takım neticelerle karşılaşmak gibi bir vaziyet 
ihdas edebilir. Binaenaleyh haddi zatmda 
Şafkat fikrinden doğan bu vaziyetin mahzur
ları düşünülürsa hakikaten üzerinde çok te
vakkuf edip karar verilecek bir mevzu olduğu 
neticesine varılır. Kaldı ki; Şûrayi devlet ve 
diğer mahkemeler esbabı mucibeyi nazarı iti-
bare alarak veya bu vesileden istifade ederek 
ittihaz edilen kararları refettikleri gibi ve
kâlet de bu kararları alırken daima dikkatli 
olmağa çalışmaktadır. Zannediyorum ki, bu 
itibarla mesele kalmaz. (Muvafık, kâfi kâfi ses
leri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Mesele yok. 
REİS — Ruznamenin diğer maddesine geçi

yoruz. 
3. — Seyhan mebusu Sinan Tckelioğlıı'nun, 

Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve iktisat, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (2/45) [1]. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

[1] 116 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
on üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun 
MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarih ve 2395 sa

yılı Kazanç vergisi kanununun üçüncü madde
sinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Nüfusu beş binden aşağı olan yerlerde yeni
lecek, içilecek veya yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan seyyar satıcılarla bu gi
bi maddeleri ve Orman kanunu mucibince ge
çimleri için verilen ağaçlardan yaptıkları keres
teleri elde, sırtta, başta veya hayvanla veyahut 
hayvan arabalariyle taşıyarak dükkân açmaksı
zın satan köylüler. 

Ziraat işlerinde kullandığı araba veya hay
vanı ile, nakliyeciliği itiyat etmeksizin, arasıra 
ücretle eşya nakleden köylüler. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 12 . VI. 1937 tarih ve 3258 sa
yılı kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
i.— Memurların tahsil müesseselerinde talebe 

olamıyocaklarına dair olan 4007 sayılı kanunun 
birinci maddesinin i adiline dair kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Maarif ve Millî Müdafaa encümen

leri mazbataları (1/773) [1] 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta

lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

4007 numaralı kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1. — 4007 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

3656, 3659 ve 3661 numaralı kanunlara tabi 
daire ve müesseselerden maaş ve ücret alanlar 
fiilen vazife gördükleri müddetçe herhangi bir 
tahsil müessesesine asli talebe olarak devam 
edemezler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Romanya arasında akit ve imza 

edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle mer
butların tasdiki hakkındaki kanuna, kabul et
mek şartiyle (237) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (237) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

fi] 110 sayılı basmay'azıya eh zaptın sonun-
dadır. 
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Türkiye - Romanya arasmda akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlasmalariyle merbutlarının 

tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 420 
Reye iştirak edenler : 2 37 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : O 
Reye iştirak etmeyenler : 184 

Münhaller : 8 

[Kabul edenlerJ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Haiid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Brgun 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Hacim Çarıkh 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
N'eemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Umin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
r Ait fi Gören 

Burdur 
Dr. Alımed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mııstaf a Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukanıç 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
tsmct Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Gün ver 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazmı Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Aitay 

Erzincan 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gftle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Şükrü Koçak 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
^ usuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Emin Inankur 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Bcriker 

tsparla 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmon 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
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Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 

Kırklareli 
GL Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uluda.}. 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

î : 50 24,4 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpâ-
zarbaşı 
M'üttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 

. 1942 C : 1 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim lncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
GL Akif öztekin Er 
demgil 

İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner { 

Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Peke! 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü (Rs. 
Muammer Eriş 

C) 

Mümtaz ökmen (V-
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) -

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
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Feyzi Sözener 
61- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bitlis 
Teyfik Temelli 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalık 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
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Erzurum 

Dr. Ahmed Fikri Tuzeı 
Gl. Peı-tev Demi ıhan 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazıanteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atııf Kansu 
Talât Onav 

Gümilşane 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Memed Tecirli (M.) 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 

istanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Gökcr 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Eşad Bozkurd 
Memed Aldemir 

1942 C : 1 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Etetn tzzet Benicç 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şeraf ettin, Karacan 
Zihni Orhan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim (M.) 
Suad Hayri Urgüblü 
(M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebcsoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Rcceb Peker 

Mcdatya 
Mihri Pektaş 

Mmjsa 
Gl. Ali R-ıza Artım kal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (IVL) 
Kani I\araosman (Ma
zur) 
Kâzım Narai Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Hasta) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Memed Erten 

II ar din 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpay a 
(t Â.) 
Halid Onaran 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zrrh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
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Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Şerif Bilgen (Hasta) 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Ibralıim Arvas (Hasta) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

*>&<( 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: ||Qaek 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
caklarına dair olan 4007 sayılı kanunun birinci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair Millî 

müdafaa encümeni mazbatası (1/773) 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/773 
Karar No. 25 

17 . IV . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Müdafaa vekilliğince subayların ve askerî me
murların tekâmülü için hususi kanunları ile 
dahil ve hariçte tatbikat ve yüksek tahsil gö-

Memurlarm tahsil müesseselerinde talebe 
olamıyacaklarına dair olan 4007 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri 
Heyetince 12 . 11 . 1942 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulduğuna dair olup Da
hiliye ve Maarif encümenlerince müzakere edi
lerek kabul olunan lâyihanın Heyeti Umumiye-
de müzakeresi esnasında encümenimize veril
mesi ricası üzerine Encümenimize tevdi olunan 
Başvekâletin 27 şubat 1942 tarihli ve 6/828 nu
maralı tezkeresi ve bağlı lâyiha Encümenimizce 
Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerinden gönderi
len salahiyetli memurlar huzurunda okundu ve 
icabı görüşüldü. 

Memurların fiilen vazife gördükleri müd
detçe tahsil müesseselerinde talebe olamıyacak
larına dair olan kanun lâyihasının subaylarla 
askerî memurlara da şümulü tabii ise de Millî 

renlere taallûk etmiyeeeği kanaatine varıl
dığı cihetle lâyihanın Encümenimizce aynen 
kabulüne oy birliğiyle karar verilmekle Umu
mî Heyetin tasvip nazarına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Diyarbakır Samsun 

Gl. Kiazım Sevüktekin R. Barkın 
Kâtip 

Konya Ağrı 
Vehbi Bilgin Gl. Kemal Doğan 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Erzurum 
A. Akyürek 
Gümüşane 

Y. Ziya Zarbun 
Kayseri 

Nazmi Toker 

Bursa 
GL Naci Tınaz 
Çorum 

E. Sabrı Akgöl 
Gümüşane 

Şevket Erdoğan 
İstanbul 

Ş. Ali ögel 
Malatya 

Gl. Osman Koptagel 
Manisa 

K. N. Duru 
Muğla 

S. Güney 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 





S. Sayısı: 116 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, kazanç vergisi 
hakkındaki 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
13 ncü fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ve İktisat, 

Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları (2/45) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Yüksek Makamına 

Esbabı mucibe 

Hayatlarını ormanlardan istihsal ettikleri odun, kömür, kereste ile teinin eden bir kısım halk 
vardır k i intifa kamımı sırf bu işle iştigal edenlere ufak birer makta tefrik ve tahsis etmektedir. 

Bunlardan bilhassa münhasıran kerestecilikle iştigal edenler hâlen bir dekar bile arazi sahibi 
olmadıkları gibi barınacak bir yuvaya da malik değildirler. Ormanlarda âdeta göçebe halinde 
yaşamakta ve onun kendilerine bahşettiği nimetlerle perverde olmaktadırlar. Bunlara her sene 
beher aileye onar metre orman verilerek kutulâyemut geçimlerine yardım edilmektedir. 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasında kömürü, odunu 
nefsinde eemeden yakılacak mevad mezkûr ise de her nasılsa keresteye ait en ufak bir işaret bile 
bulunmadığından bu muafiyet haricinde kalmıştır. 

Kerestecilikle iştigal eden; hemen senelik kazançları 100 lirayı bulmayan ve başkaca da me
darı maişetlerini temin edecek bir gelirleri olmayan bir kısım halkımızın dahi kendi vesaitleriyle 
pazarlara naklederek dükkân tutmaksızm sattıklardı kerestelerinin aynı orman verimleri gibi kazanç 
vergisinden muafiyeti ieabetmektedir. 

Binaenaleyh 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 13 ncü fıkrasında nüfusu beş binden 
aşağı olan yerlerde yenilecek, içilecek veya yakılacak maddeler - kelimesinden sonra - ile orman 
mamulâtı keresteleri kelimesinin ilâvesi maksadı temine kâfi gelecektir. 

Esasen miktarları pek az olan bu vatandaşları ufak birer refaha kavuşturacak olan bu kanun 
lâyihasının bu sene verilen onar metrelik orman maktalarının da kazanç vergisinden muafiyetini 
temin için tercihan ve müstacelen müzakere edilmesi ieabetmektedir. 

İşbu kanun teklifi Yüksek Meclisin nazarı tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılındı. , « 

30 . VI . 1941 
Seyhan mebusu 
Sinem Tekelioglu 



îktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 5 . XII . 1941 
Esas No. 2/45 

Karar No. 9 
Yüksek Reisliğe 

239t numaralı kazanç vergisi kanununun 3 
ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında Seyhan mebusu Sınan Tekelioğlu ta
rafından yüksek makamınıza sunulan kanun tek
lifi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
teklif sahibi ve Hükümet adına Varidat umum 
müdürü hazır bulundukları halde tetkik ve mü
talâa olundu. 

Teklif sahibinin mucip sebepler lâyihasında 
ileri sürdüğü mütaâalardan ve verdiği şifahi 
izahlardan, geçimleri civardaki ormanlardan 
aldıkları ağaçlardan kereste yapıp satmağa bağ
lı bulunan köylülerin bu gibi satışlarından dük
kân açmamak şar tiyle kazanç vergisi alınmama
sı hususunun temini istenildiği anlaşılmış ve bu ' 
mütalâaya karşı Hükümetin bir itirazı olma
dığı da Varidat umum müdürü tarafından be
yan edilmiş olmakla teklifi kanuni encümeni
ni izce esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Ancak teklif edilen metne göre muafiyetin 
yalnız bu kabil köylülere hasredilmeyip köyb'i 
olmıyan seyyar satıcılara ve ayni zamanda bilû
mum orman mamulâtmı satın alan bilûmum 
köyülere teşmil edildiği görülmüştür. 

Orman kanununun 18 nci maddesini değiş
tiren 3444 sayılı kaunuıı birici maddesi mucibin
ce köylülere biri zatî ihtiyaçları için tarife be
delinin onda biri nisbetinde diğeri de geçim
leri kereste, odun ve kömüre bağlı olanlara tam 
tarife üzerinden alınacak para mukabilinde tom
ruk verilmesi kabul edilmiştir. 

Köylü oldukları halde geçimleri orman ma-
mulâtı satmağa münhasır olmayıp kereste tica
reti yapanların köylü olsalar dahi bu ticari fa
aliyetlerinden vergi haricinde bırakılması ve 
köylü olmıyan seyyar satıcıların bu gibi satış
lardan dolayı vergiden istisnası caiz görülmemiş 
ve esasen teklif sahibi de bunların istisna edil
melerini istemediğini beyan eylemiş olduğundan 
madde bu esas dairesinde yeni baştan tanzim 
edilmiştir. 

Mevcut kanunda köylülerin muafiyet şart

ları arasında bahsi p;eqen maddelerin (hayvanla 
veya hayvanla çekilen arabalariyle köyünden 
getirerek şehir ve kasabada veya başka bir köy
de) satmaları şartı da mevcut ise de maddenin 
başında seyyar satıcılar için (elde, sırtta veya 
başta satılması) muafiyet şarltarı meyanında 
zikredilmiş iken ikinci fkrada bu ibarenin bu
lunmayışı elde, sırtta veya başta satış yapan 
köylülerin muafiyet harici bırakıldıkları gibi 
bir zehaba yer vermekte olduğundan köylülere 
ait muafiyet şartları arasına aynı şekildeki sa
tışlarda konulmuş ve kanundaki (hayvanla çe
kilen arabalariyle) kaydının arabanın kendile
rine ait olması gibi bir mâna ifade etmesine ma
hal kalmamak üzere de bu kayit (hayvan ara
balariyle) şeklinde ifade edilmiş ve nihayet 
dükkân açmamak şartiyle bu satışlarını nerede 
yaparlarsa yapsınlar muaf tutulması kastedil
miş olduğundan kanunda mevcut olan (şehir ve
ya kasabada veya başka bir köyde) kayitleri de 
hazırlanan metne alınmamış ve bu şekle Hükü
met mümessili de muvafakat etmiştir. 

3258 numaralı kanunun birinci maddesiyle 
Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
13 ncü fıkrasına (ziraat işlerinde kullandığı 
araba veya hayvaniyle, nakliyeciliği itiyat et
meksizin ara sıra ücretle eşya nakleden köylü
ler) fıkrası ilâve edilmiş bulunmaktadır, işbu 
tadil teklifi üzere yeni baştan hazırlanan adı 
geçen 13 ncü fıkraya bu fıkra aynen ithal 
edilmiş olduğundan artık mezkûr kanunun 
birinci maddesine lüzum kalmamış ve bu sebeple 
bu maddenin kaldırıldığı ayrı bir madde ile 
tesbit olumııştur. 

Bu tadil teklifinin ilgili encümelerden ge
çerek Heyeti (Jınumiyece ne zaman kabul ve 
kanuniyet kesbedeceği malûm olmadığından 
vergi tahsilatında teşevvüşü mucip olmamak 
üzere mer'iyet tarihinin 1 haziran 1942 olarak 
tesbiti muvafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
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buyurulmak üzere Yüksek reisliğe sunulur. 
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Giresun Rize Bilecik 
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Edirne 
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Erzincan 
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Konya 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 30 
Esas No. 2/45 

25 . XII . 194i 

Yüksek Reisliğe 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesi
nin 13 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu tarafından 
Yüksek Meclise sunulan kanun teklifi iktisat 
encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla teklif sahibi ve Maliye ve
kâleti namına Varidat umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesi
nin 13 ncü fıkrası nüfusu beş binden aşağı olan 
yerlerde yenilecek, içilecek veya yakılacak mad
deleri hayvanla veya hayvanla çekilen araba-
lariyle köyünden getirerek şehir ve kasabalarda 
satanları kazanç vergisinden muaf tuttuğu 
ve binaenaleyh orman m amulâ tından odun ve 
kömür gibi yakılacak maddeleri satan köylüler 
muafiyetten müstefit olduğu halde geçimleri 
ötedenberi kendi vasıtalariyle pazarlara geti
rip sattıkları keresteye bağlı olan köylülerin 
kazanç vergisine tabi tutulmaları muvafıkı ma-
del et olmıyacağmdan teklif sahibi bunların da 
istisnalar araşma alınmasını ve adı geçen fkra-
mn değiştirilmesini teklif etmiş, iktisat encü
meni de teklifi kabul etmekle beraber çok şü
mullü bulunduğundan bunu Orman kanununun 
18 nci maddesi çerçevesine alarak köylülerin 
zatî ihtiyaçlariyle geçimleri için tahsis edilen 
ağaçların mamullerine inhisar ettirmiş ve bazı 
tashihler yapmak suretiyle mevzuubahis 13 ncü 
fıkrayı toplu bir hale koymuştur. 

Encümenimizce, cereyan eden müzakerede 

teklif esas itibariyle kabul edilmiş ve iktisat 
encümeninin hazırladığı metin üzerinde yapılan 
konuşmada ibare, köylülere zatî ihtiyaçları için 
verilen kerestelerin satılmasına cevaz verilme
sini tazammun. eder mahiyette olup bu ise hem 
nefsülemre ve hem de Orman kanununun sarih 
hükümlerine aykırı olduğundan (zatı ihtiyaç
ları veya) kelimeleri çıkarılmak suretiyle fıkra 
değiştirilmiş ve iktisat encümeninin diğer tadil
leri aynen kabul edilmiştir. 

Bu esas dahilinde tanzim edilen lâyiha hava
lesi veçhile Maliye encümenine verilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan H. Kitabcı 

Kâtip 
istanbul Antalya 

F. öymen N. E. Sümer 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 

Bolu 
G. S. Siren 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Bursa Diyarbakır 

Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 
Giresun İsparta 

M. Akkaya Mükerrem Karağaç 
Kayseri 

Suat Tl. Ürgüblil 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

Kırklareli 
B. Denker 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 
S. Içöz 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 15. IV. 1942 
Esas No. 2/45 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Kazanç vergisi kanununun bu vergiden müs
tesna tutulmuş olan işler ve teşebbüslerle şahıs
lardan bahseden üçüncü maddesinin 13 üncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında Seyhan mebusu 
Sinan Tekelioğlu tarafından Büyük Millet Mec
lisine sunulan kanun teklifi, iktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbatalariyle birlikte havale edil
miş olduğu encümenimizde müzakere olundu. 

Kazanç vergisi kanununun değiştirilmesi tek
lif olunan 3 neü maddesinin 13 üncü fıkrası «nü
fusu 5 binden aşağı olan yerlerde yenilecek içi
lecek veya yakılacak maddeleri elde, sırtta veya 
başta satan seyyar satıcılarla, bu gibi maddeleri 
hayvanla veya hayvanla çekilen arabalarla kö
yünden getirerek şehir ve kasabalarda veya baş
ka bir köyde dükkân açmaksızın satan köylü
ler» e dair olup bunlar orman mamulâtından 
olan odun ve kömür gibi yakılacak maddeleri 
bahse konan fıkrada tarif edilen şartlar dahilin
de sattıkları takdirde kazanç vergisinden mu
af tutuldukları halde Orman kanununun 18 nci 
maddesinde zikredildiği üzere «ötedenberi geçim
leri kendi vasıtalariyle iç pazarlara getirip sat
tıkları keresteye» bağlı olan köylülerden kazanç 
vergisi alınmasının adalet fikriyle telifi kabil 
olmıyacağından bunların da istisnalar arasına* 

alınarak sözü geçen fıkranın değiştirilmesi Sey
han mebusu Sinan Tekelioğlu tarafından teklif 
edilmiş, İktisat encümeni teklifi uygun bulmak
la beraber fazla şümullü sayarak teklif sahibin
ce hazırlanmış olan fıkrayı Orman kanununun 
yukarıda bahsedilen 18 nci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü ile tahdit etmiş, Bütçe encümeni 
ise bahsolunan 18 nci maddenin üçüncü fıkrası 
«zatî ihtiyaç için tenzilâtlı tarife ile verilen mal
ların başkasına satılmasını» yasak etmekte bulun
duğundan iktisat encümeninin teklifindeki «zatî 
ihtiyaçlara veya» kelimelerini çıkararak mezkûr 
13 neü fıkra yerine hazırlanmış olan metni ta
dil eylemiştir. 

Encümenimiz, gerek teklifin kendisini ve ge
rek bu hususta Bütçe encümenince tertip edilen 
lâyihayı muvafık bulmuş olduğundan Umumî 
Heyete arzı ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Tokad 
A. Bayındır Nasuhi Baydar Cemal Kovalı 

Gazianteb Kayseri Kırşehir 
A. Aksu Ömer Taşçıoğlu 1. Özkan 
Malatya Manisa Zonguldak 

M. Nedim Zabcı Faik Kurdoğlu Y. Ziya özençi 
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SEYIIAN MEBUSU SİNAN TEKELİOĞ-
LU'NUN TEKLİFİ 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 3 ncü 
maddesinin 13 ncü fıkrasını tadil eden kanun 

teklifi 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 3 
ncü maddesinin 13 ncü bendi aşağıda gösteril
diği şekilde tadil edilmiştir. 

MADDE 1. — 2395 numaralı kazanç vergi
si kanununun 3 ncü maddeı fıkra 13... Nüfusu 
beş binden aşağı olan yerlerde yenilecek, içile
cek, veya yakılacak maddelerle bilûmum orman 
mamulâtı keresteleri elde, sırtta veya başta sa
tan seyyar satıcılarla bu gibi maddeleri hay
vanla veya hayvanla çekilen arabalariyle köyün
den getirerek şehir ve kasabada veya başka bir 
köyde dükkân açmaksızın satan köylüler. 

MADDE 2. — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kaun hükümlerini icra
ya Adliye, Dahiliye, Maliye ve iktisat vekilleri 
memurdur. 

6 — 
İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRtŞl 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun üçün
cü maddesinin 13 ncü fıkrasının değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2395 numaralı ve 22 . III . 
1934 tarihli kazanç vergisi kanununun üçüncü 
maddesinin 13 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

13. — Nüfusu beş binden aşağı olan yerlerde 
yenilecek, içilecek veya yakılacak maddeleri el
de, sırtta, veya başta satan seyyar satıcılarla 
bu gibi maddeleri ve (Orman kanunu muci
bince zatî ihtiyaçları veya geçimleri için verilen 
ağaçlardan yaptıkları keresteleri) elde, sırtta, 
başta veya hayvanla veyahut hayvan arabala
riyle taşıyarak dükkân açmaksızın satan köy
lüler. 

Ziraat işlerinde kullandığı araba veya hay
vanı ile nakliyeciliği itiyat etmeksizin ara sıra 
ücretle eşya nakleden köylüler. 

MADDE 2. — 3258 numaralı ve 12 . VI . 1937 
tarihli kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden meridir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRlŞl 

Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
on üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 22. III. 1934 tarih ve 2395 sa
yılı Kazanç vergisi kanununun üçüncü madde
sinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Nüfusu beş binden aşağı olan yerlerde yeni
lecek, içilecek veya yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan seyyar satıcılarla bu gi
bi maddeleri ve Orman kanunu mucibince ge
çimleri için verilen ağaçlardan yaptıkları keres
teleri elde, sırtta, başta veya hayvanla veyahut 
hayvan arabalariyle taşıyarak dükkân açmaksı
zın satan köylüler. 

Ziraat işlerinde kullandığı araba veya hay
vanı ile, nakliyeciliği itiyat etmeksizin, arasıra 
ücretle eşya nakleden köylüler 

MADDE 2. — 12. VI. 1937 tarih ve 3258 sa
yılı kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

MADDE 4. — İktisat encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 
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