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Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 442 

II. — GELEN KÂĞITLAR 442 

III. — YOKLAMALAR 443,485 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 443,460,511 

1. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, 
kamu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik 
ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler 
hakkında yetki kanunu tasarısının Genel Ku
ruldaki oylamnası ile ilgili olarak basınımızda 
Senatonun manevi şahsiyetini zedeleyecek öl
çülere varan neşriyata dair gündem dışı de
meci. 443:446 

2. — Tabii Üye Mehmet özgüneş'in, 26 Ey
lül 1978 günkü 74 ncü Birleşimde Genel Ku
rulda bulunmadığı halde yerine oy kullanılmış 
olduğu hakkında gündem dışı demeci. 446 

3. — Yozgat Üyesi Süleyman E. Ergin'in, 
hacı adayı vatandaşlara yapılan farklı davranış
lar ile Hac Yönetmeliğine dair gündem dışı 
demeci. 446:448 

Sayfa 
4. — Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Boz-

kurt'un, öğrenci yurtlarının boşaltılması hakkın
da gündem dışı demeci. 448:451 

5. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'mn, 
kanıu yönetiminde ve harcamalarında etkinlik 
ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önle
mek amacıyla alınacak ekonomik ve mali ön
lemler hakkında yetki kanunu tasarısının Ge
mi Kurulda görüşülmesi ve oylanmasına dair 
gündem dışı demeci. 451:453 

6. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm, İç
tüzüğün 115 nci maddesi gereğince demeci. 453: 

458 
7. — Görev ile yurt dışma gidecek olan Ma

liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler 
Bakam Kenan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1494) 458:459 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakanı A. Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakam Ali Topuz'un vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1495) 459 
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Sayfa 
9. — Bir süre önce boşalan Devlet Bakan

lığı ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı 
Hikmet Çetin'in atanmasının, bu nedenle boşa
lan Devlet Bakanlığına bağlı kuruluş ve görev
lerin Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcı
lığına verilmesinin sözü edilen Devlet Bakan
lığının kaldırılmasının uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1496) 459 

10. — Demokratik Alman Cumhuriyeti 
Halk Meclisinin resmi davetlisi olarak Parla
mento Heyetimizin Alman Cumhuriyetini zi
yaret etmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1497) 459 

11. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizreli-
oğlu'nun açık oylamalara dair önergesi. 460 

12. — Devletçe işletilecek madenler hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek üzere, Cumhu
riyet Senatosu yeter sayıdaki üyesinin, Cumhu-

Sayfa 
riyet Senatosu Genel Kurulunu olağanüstü top
lantıya çağırdıklarına dair önergesi. (4/453) 511:512 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 459,460,485 
1. — Devletçe işletilecek madenler hak

kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
li ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/102; C. Senato
su : 1/582) (S. Sayısı : 819) (Dağıtma tarihi : 
28 . 9 . 1978) 459:460,461:484,485:511,515:516 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 512 
A) Yazılı Soru ve Cevabı. 512 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 

Kadri Kaplan'm, tarihsel ve doğal sit olarak 
ilan edilen bölgelerdeki kamulaştırma işlemle
riyle ilgili yasal düzenlemelere dair soru öner
gesi ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı 
cevabı. (7/961) 512:514 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda 

çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 
3 Ekim 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşime saat 16.35'le son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Fevzi H. Esat oğlu Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi adıyla İs
tanbul'da bir Üniversite kurulması hakkında kanu
nun» bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/137; C. Senatosu : 2/139) (S. Sayısı : 821) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

2. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyeleri ve öğretim yardımcıları Kadro Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/136; C. Senatosu : 1/580) (S, 
Sayısı : 822) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

3. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun insansının Mil-
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let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/110; C. Senatosu : 1/568) (S. Sayısı : 
823) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

Yazdı Sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Naîbantoğhı'nun, Erzurum İÜ dahilinde temeli atıl
mış olan fabrikalara dair yazılı sorusu. (7/970) (Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Fiil
ini Nalbantoğlu'nun, Erzurum ili Oltu ilçesi Yolboyu 
köyü sınırları içinde temeli atılan «Amonyak ve sente
tik gübre fabrikasının» inşaatına dair yazılı sorusu. 
(7/971) (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderil
miştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'de kitle taşımacılığım 

geliştirmek için bir demiryolu fonu oluşturulmasının 
düşünülüp düşünülmediğne dair yazılı sorusu. (7/972) 
(Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ilinin Belediye teftişine 
konu ilçelerine ve ne zaman teftiş edileceklerine 
dair yazılı sorusu. (7/973) (Yerel Yönetim Bakanlığı
na gönderilmiştir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Sivas iline bağlı Divriği ilçesindeki Ulu 
camiden çalınan halılara dair yazılı sorusu. (7/974) 
(îçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Adana «Çukurova Tıp Fakültesi» tara
fından İngiltere'den getirilen (Body Scanner) isimli 
alete dair yazılı sorusu. (7/975) (Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvckili Fevzi H. Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), EmanuHah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 76 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yok'ama yapılacaktır. 
Yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Yeter sayımız var, görüşmelere baş
lıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu'nun, Kamu 
yönetiminde ve harcamalarında etkinlik ve verimliliği 
sağlamak ve savurganlığı önlemek amacıyla alınacak 
eknomik ve mali önlemler hakkında Yetki kanunu 
tasarısının Genel Kuruldaki oylanması ile ilgili ola
rak basınımızda Senatonun manevi şahsiyetini zede
leyecek ölçülere varan neşriyata dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
larımız var, isimlerini okuyorum : 

Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Yoklar.. 
Sayın Osman Salilıoğlu?.. Buradalar. 

Sayın Salihoğlu'nun gündem dışı söz isteyen öner
gelerini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hafta içinde basınımızda Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunda Yetki tasarısının oylaması esnasın
da yapıldığı iddia edilen olaylar ve Senatonun manevi 
şahsiyetini zedeleyecek ölçülere varan neşriyatla il-
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gili 3 Ekim 1978 Sah günü İçtüzüğümüzün 54 ncü 
maddesi gereğince uygun olarak gündem dışı söz ve
rilmesini saygı ile rica ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğhı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Salihoğhı. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Bir haftadan berin basınımızda Cumhuriyet Se-

natosundaki oylama ile ilgili büyük bir kampanya 
açılmıştır. Cumhuriyet Senatosunun bugüne değin her 
ne kadar Anayasamıza göre birtakım yetkilerinin, 
hepimizin zaman zaman münakaşa ettiği yetkilerinin 
artırılması şeklindeki temennilerimiz yerine getirilme
de müşkülâtla karşılaşıyorsa da; Cumhuriyet Sena
tosunun, hakikaten fevkalade başarılı görevler gör
müş, faziletK üyelerle mücehhez, hiç bir şekilde bu
güne değin gölge düşürülmemiş bir müessese olduğu 
kanaati bende kesindir. 

Sayın senatörler; 
Oylamada yasa şu veya bu şekilde muhalefetin 

muhalefetine rağmen elbetteki oy çoğunluğu ile çıka
caktır. Muhalefet mutlaka her gelen yasaya oy ver
mek zorunluluğunda değildir, muhalefetin manası da 
budur; ama... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ama devam 
etmek zorundadır. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Ama bir 
yasanın Meclislerden çıkışında, oylamada herhangi 
bir şekilde suiistimal veya şaibeli vaziyette olması 
her şeyden önce Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyelerinin şahsiyetlerini yegân yegân ilgilendiren ve 
çok önemli, her şeyin üstünde bir vaziyettir kanaatin
deyim. 

Oylama, açık oylama ile olmuştur. Basımda; bu 
hususta benim takip ettiğim kadarı ile Milliyet Gaze
tesinin başmakalesinde Sayın Abdi İpekçi birtakım 
iddiaları mesnet alarak ve sadece o iddiaların doğru
luğunu «Şayet varit iseyi» esas alarak çok ağır bir 
yazı yazmıştır. Yazının başunda «Senato töhmet al
tında bırakılamaz» denilmektedir. Hepinizin okuduğu
nu tahmin ettiğim bu yazıda mutlak surette bu işin 
aydınlığa kavuşturulması haklı olarak istenmektedir. 

Onu takiben Tercüman Gazetesi büyük başlıkla 
(Hepsini okumuyorum) yine buna benzer çok ağır şe
kilde Senatoyu töhmet altında bırakacak yazı neş-
reimişîir. 

Bunu takiben, sayın üyeleimizden bazıları mesela, 
Sayın Unsal, oylamam ne şekilde cereyan ettiğini, 
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i kendisinin bu işe nasıl katıldığını yine basımda 
kendi ifadesi ile neşredilmiştir. 

I İsmi geçen arkadaşlarımızdan Saym Sadi Irmak, 
j Sayın İdris Gürsoy, Sayın Muhsin Batur, Sayın Şük

ran Özkaya, Sayın Hamdi Özer, Sayın Mehmet Öz-
güneş aynı şekilde, kendilerini ilgilendiren hususlarda 

I beyanlarda bulunmuşlardır. 
I Görevimiz Anayasa gereğince yasa yapmaktır; 
I ama bu şekilde yasa yapmak değildir herhalde. Ya-
I sayı, muhalefetin muhalefetine rağmen çıkarmak el-
I bette haktir; fakat doğru olarak çıkarmak, şaibeden 
I uzak, hiçbir hile tartışmasının olmaması şartıyla yasa 
I yapılmalıdır. Onu yargı organlarına bırakıyoruz; fa-
I kat bizi ne yapacağız?.. Biz hepimiz, şu topluluk, şu 
I muhterem topluluk, bu şaibenin altında yasa yap-
I maya yine devam mı edeceğiz?.. Arkadaşlar, bunu 
I mutlak surette çözmek, nasıl olduğunu meydana çı-
I karmak hepimizin görevedir. 
I Ben kendimi bir senatörden daha öteye, sizlerin 
I reyîeriyle bana verilmiş Başkanlık görevi nedeniyle 
I kendimden daha çok sizin haysiyetinizi koruma ile de 
I görevli sayarak bunun üzerine gitmeyi vazife bildim. 

I Nasıl halledilebilir?.. Bir talihsizlik: Cumuriyet 
I Senatsu Başkanımız Cumhurbaşkanına vekâlet edi-
I yor. Cumhuriyet Senatosunun Başkanı bu hususta hepi-
I mizden daha çok titiz olması gereken kişidir. Aîel-
I acele imzalamasına ne gerek vardı? Tartışma devam 
I ederken neden bir iki gün ertelenmedi?.. Maden Ka-
I nunu geçen oturumda ekseriyet olmadîğı için erte-
I lendi, kıyamet mi koptu?.. Yetki Kanunu çıktı, ne ol-
I du, hangi yetki kararnamesi çıktı?.. Hiç biri. Yine 
I kıyamet kopmadı; ama Senato, bu muhterem tophı-
1 luk, bu şaibenin altmda bırakılamazdı. 

I Talihsizlik diyorum, hakikaten Sayın Sırrı Atalay 
I (Kendisine saygım sonsuzdur) bu hususta Senatoyu 
I kurtarıcı yola gidebilirdi arkadaşlar. Nasıl yol bulu-
I nurdu?. Bulunurdu. Bu topluluk onun da bîr yolunu 
I bulurdu. 
I Şimdi ne yapacağız?.. Şimdi herhalde her biriniz 
I ayrı ayrı benim gibi düşünüyordur. Düşünüyor ve bu 
I düşünceleri şu yasa tasarısının müzakeresinden, ma-
I denîerin işletilmesin im devletleştirilmesinden daha 
I önemîi olan bu konuyu bir görüşme açarak, burada 
I mutlak surette, kamuoyu önünde bir esasa bağlaraa-
I mız gerekir kanaatindeyim arkadaşlar. 
I Şu partiden olunur, bu partiden olunur, bunlar 
I önemli değil arkadaşlar. Bunlar geçicidir, kim EC olur 
I belli olmaz; ama biz her birimiz kamuya karşı sorum-
| Iu kişileriz. Bu Senatoya bu bölgeyi böyle muhafaza 
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ederek ört-bas edersek, dışarıdaki olan olaylara çare 
bulmamız mümkün olamaz kanaatindeyim. Onun için 
saym arkadaşlarımın hepsi şuna kaülacaktu-; İçtüzük 
müsait değil ise bile, Genel Kurul her kararı almaya 
yetkilidir, Genel Kurulda bunun bir müzakere konusu 
yapılarak mutlak surette vuzuha kavuşturulması ge
rekir. 

Bazı savunmalar okuyorum; «Efendim, Bütçe Ka
nunu müzakerelerinde bilmem ne olmuyor mu?..» 
deniyor. Bu müdafaa değil arkadaşlar. Bütçe müzake
releri devamlıdır. O Devamlılık içinde oy pusuluîarı, 
hiç kimsenin de itirazı olmadığı için masaların üze
rinden toplanır, kupalara konur. Bunu Başkan da 
emrediyor zaten. Onunla bu olayı mukayese etmek 
eşyanın tabiatına aykırıdır. Hele bir yasanın itirazcı
ları olduğu zaman ona titiz davranmak görevimizdir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — İtirazın yoktu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Anlattım 

beyefendi. 
Sayın Başkanlığın o günkü rey sonucunu beyanı 

«94 oyla kabul edilmiştir» zabıt burada. Bu zabıt bile 
geçerlilik şey yapmaz; çok yerleri silinmiş, çizilmiş, 
birtakım şeyler olmuş. Tabii, Başkanlığın o gün oy
lamayı kabul etmeyip yeni bir oylamaya ertelemesi 
mümkün idi. Herhalde bir kötü 'niyet olacağını sanmı
yorum; bir atlama olmuştur, halledilememiştir ama, 
halletmek mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyim 
ve benim kanaatime iştirak etmeyecek tek bir üye 
olacağını da sanmıyorum. 

Nasıl halledilir şekline gelince: İsmi geçen arka
daşlarımız çıkar konuşurlar, gruplar konuşur ki, her 
senatör fikrini söyler, herhalde buna bir çare bulu
ruz, O çareyi bulduktan sonra Senatomuz bu şaibe
nin al todan kurtulur ve yasa görüşmesine geçilir; 
bundan sonraki yasalarda da herhangi bir tartışma, 
herhangi bir münakaşa bu yönüyle hiç değilse ortadan 
kalmış olur. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Senin par
tin 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım; 

Parti marti şeklinde şey yapmayalım. Biz şimdi 
hepimiz kendimizi bundan kurtarmanın çaresini ara
yalım. Beni tanırsınız arkadaşlarım. Ben ard niyetle 
falan söylemiyorum. Şu ıstıraptan kurtulalım. Hukuk
çu var aramızda, profesör var, ordinaryüs var.. Bir 
şey bulun, bundan sıyrılalım. Ben bunu rica ediyorum. 
(CHP sıralarından «Başkanlık Divanında konuşama
dın mı?» sesleri) 

Başkanlık Divanına herhangi bîr şekilde bu konu 
gelmiş değildir. Danışma Kurulu toplantısı yapılma
mıştır. Oralarda konuşma imkânı bulamadığım için 
huzurunuza geldim, bunu söylüyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salihoğiu. 
EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, 

usul halikında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, gündeme... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, Sa
ym Salihoğiu Başkanvekili okluğu için söz veremez
siniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu konuda ko
nuşabilir efendim; gündeme geçmeden de usul hak
kında konuşma veremem efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, na
sıl veremezsiniz? Sayın Başkan, İçtüzük, Anayasa ge
reğince Meclis görüşmelerine kanlamaz. Kendisine 
nasıl söz verirsiniz? 

BAŞKAN — Katılır efendim bu konuda katılır 
Sayın Kabay. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş. Gündem 
dışı konuşma isteği var. Yazıyı okutuyorum efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, ben Osman Salihoğlu'nun önünde içeriye 
girdim. 

BAŞKAN — Efendim, isminizi okuduğumda bu
rada değildiniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ama 
ben Salihoğlu'nun önünde girdim. 

BAŞKAN — Çok affedersiniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ben 
önde girdim. 

BAŞKAN — Hayır okudum, yoktunuz ve «bura
daydım» demediniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ama 
ben onun önünde girdim; gerçi söz vermeyeceksiniz 
o başka hikâye... 

BAŞKAN — Efendim, üyeler arasında bir fark 
gözetmiyorum, Saym Bozkurt. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Saym Baş
kan, arkadaşımızın iddialarını iki kelime ile cevap
landırayım. 

Anayasa Mahkemesinin bu hususta kararı vardır 
Saym Ekrem Kabay. Senato müzakeratına katılma 
konusunda Sun Atalay gitmiştir; bu kararı alınmış
tır. Lütfen okursanız öğrenirsiniz. 
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EKREM KABAY (Burdur) — Zanâiiiniz kapıda 
bekliyorsunuz, sonra gefip burada konuşuyorsunuz. 
Bu mu Anayasaya uygun hareket.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bunlar mü
dafaa değil.. 

BAŞKAN — Sayın Kabay lütfen. 

2. — Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in, 26 Eylül 
1978 günkü 74 ncü Birleşiminde Genel Kurulda bu
lunmadığı halde yerine oy kullanılmış olduğu hakkın
da gündem dışı demeci. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
26 Eylül 1978 günü Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda yapılan bir açık oylamada bulunmadığım 
halde, yerime oy kullanılmış olduğunu basından öğ
rendim. Konu üzerinde açıklamada bulunmak üzere 
gündem dışı söz verilmesini arz ederim. 

Mehmet özgüneş 
Tabii Üye 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (TabiH Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
26 Eylül günü yoklamada bulunduğum hakle bir 

yakınımın ağır hastalığı dolayısıyla İstanbul'a gitmek 
zorunda kaldım ve o gün yapılan bir açık oylamaya 
maalesef katılamadım. 

Bilâhara İstanbul'dayken basından öğrendim ki, 
benim yerime de bir oy, oy kupasından çıkmış bulu
nuyor. 

Arkadaşlarım; 
Hemen arz edeyim ki, bu işte bir kastın olmadığı 

ve sadece bir hata neticesi bu oyun atıldığı hakkın
daki kanaatimi buradan belirtmek isterim. 

İçtüzüğümüzün 110 ncu maddesi itiraz vaki ol
madığı takdirde Başkanın oy kupalarını sıralar ara
sında hademeler eliyle gezdirebileceğiıu ve oy'un 
böyle toplanabileceğini hükme bağlamıştır ve o gün 
de maalesef kimse, bu yanlış yola itiraz etmemiştir. 
Dolayısıyla, oy kupaları sıralar arasında dolaştırıl
mış.... 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, hem Tüzük hükmü 
diyorsunuz, hem de yanlış yol diyorsunuz. Tüzük 
hükmü olunca yanlış olmaz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — T ü z ü p n 
dahi yanlış okluğu kanaatindeyim Sayın Başkan. Tü
züğün de yanlış okluğunu söylemek benim görevim. 
Bu Tüzük hükmü yanlıştır kanaatimce. Çünkü, yan
lış olduğu şuradan belli ki, 6 tane oy burada bulun
mayan insanlar adına çıkabilmiştir ve nihayet bazı 
oylar da mükerrer olarak çıkmıştır. 
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Demek oluyor ki, böyle bir oylama yanlış (neticeler 
verebiliyor. 

Sayın Başkana ben şu hususu arz edeyim ki; esa
sen oy pusulalarının üzerinde senatörlerin isimleri 
yazılıdır; ama oy pusulaları senatörlerin tasarrufu al
tında değildir. Oy defterini herhangi bir zamanda 
hademeden istediğiniz zaman, size birkaç defteri bir
den getirebilmektedir. Demek ki, Başkanlık Divanı 
bizim adedini bilmediğimiz kadar oy pusulasını bas
tırmakta, bunları mesuhyetsiz insanların eline teslim 
etmekte. 

Ben kendi adıma, ne kadar oy pusulası bastırıldı
ğım, bunların kime teslim edildiğini bilememekteyim. 
Bu durumda, etrafta gezdirilen, şuralar arasında gez
dirilen kupanın içerisine elbette yanlışlıkla da atılmış 
olabilir. Mutlaka bu işi kasta bağlamak kanaatimce 
yanlıştır. 

Ayrıca arkadaşlarım, bildiğiniz gibi matbu oy 
pusulaları üzerinde imza da yoktur, tarih de yok
tur. Belki küçük bir ihtimaldir; ama bir evvelki oy
lamada kupanın içerisine yapışıp kalmış olan bir oy, 
biîahareki oylamada yine geçerli sayılabilir. Çünkü 
üzerinde tarih yoktur. Şu haliyle arkadaşlarım, bu sı
ralar arasında gezdirilerek açık oy toplama yanlış bir 
sistem. Gönlüm çok ister ki, bu konuyu Başkanlık 
Divanı ele alsın bunun tekerrür etmesini önleyecek 
tedbirler alsın ve böylelikle bu iş bir daha tekerrür 
etmesin. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgüneş. 
Bir gündem dışı konuşma isteği var. 
Sayın üyeler, Cumhurbaşkanı Vekilimiz Saym 

Sun Atalay'ın konukları olarak, dünden beri ülke
mizde bulunan dost, kardeş Bangladeş'in değerli 
Cumhurbaşkanları Sayın Ziya ÜI-Rahman şu anda 
Cumhurbaşkanı Vekilimizle birlikte Genel Kurula 
teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Yüksek Kurulumuz 
adına kendilerimi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

3. — Yozgat Üyesi Süleyman E. Erginin, hacı 
adayı vatandaşlara yaptlan farklı davranışlar ile Hac 
Yönetmeliğine dair gündem dışı demeci. 

Sayın Başkanlığa 
Hacı adayı vatandaşlara yapılan farklı davranışlar 

ve hac yönetmeliği konusunda Gündem dışı konuşma 
yapmak istiyorum. 

Müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yozgat 
Süleyman E. Ergin 



C. Sanaltosıl B j 76 3 . 10 . 1978 O : 1 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin. 
SÜUEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Mevsimin gelmiş olması dolayısıyla büyült bir va

tandaş kitlesini ilgilendiren bîr konuya temas edece
ğim. Konu, hac konusudur. Konunun gereği ve öne
mi üzerinde duracak değilim. Çünkü buna ne bilgim 
müsaittir, ne de burası; konunun o yönleriyle ele alı
nacağı bir yerdir. Ancak, bu görevi yapmak isteyen 
vatandaşlara her yıl reva görülen insanide dışı mua
mele ve bunlann vatandaşlık haklannm insafsızca 
çiğnenmeğinin üzerinde durmak istiyorum. Şurasım 
hemen belirteyim ki, bu bir seçim yatırımı değildir. 
Zira yaklaşan seçime girecek değilim. 

Konuyu burada ele almak yerine Sayın Başbakan
la görüşmemin daha yararlı olacağım üeri süren içi
nizden bazı arkadaşlarımın tavsiyelerine uyarak, geçen 
cuma günü Başbakanlık özel Kaleminden telefonla 
randevu rica ettim. Herhangi bir anda görüşebileceği
mi söylememe rağmen, henüz bugüne kadar bir ce
vap almış değilim. Bu bakımdan konuyu buraya ge
tirmek mecburiyetinde kaldım. 

İBüdiğiniz gibi hac dini bir görevdin Durumu 
müsait olan her Müslüman bu görevi ömründe bir de
fa yerine getirmekle yükümlüdür. Ama durumu mü
sait olur da, bu görevi her yıl yapmak isterse elbette 
dini hiçbir sakınca yoktur, bilakis teşvik vardır. 

Anayasanın vatandaşlara tanıdığı seyahat hürri
yeti bakımından bu görevi her yıl yerine getirmek iste
yen vatandaşlara karşı, devletin takınacağı tavır ile, 
her yıl turistik maksatla dış memleketlere gitmek is
teyen diğer vatandaşlara karşı takınacağı tavır arasın
da zerre kadar farklılık olamaz, olmamalıdır. 

Gerçek bu iken, her yıl hacı adaylanna bu görevi 
yapmaktan, caydırıcı yönde yapılan baskı ve eziyet 
kampanyasına şahit olmamak maalesef mümkün de
ğildir. Nedense bir kısım devlet görevlileri ile bir kı
sım basın bu baskı kampanyasında âdeta yanş halin
de çalışırlar. Önce bir «Kolera salgını», arkasından 
«*Doviz yokluğu», arkasından da «Pis Araplara döviz 
yedirmenin lüzumsuzluğu» şeklinde her yıl aynı naka
ratlar tekrarlanır durur. 

Bu kampanya öylesine kasıtlıdır ki, Dünya Sağlık 
Merkezinin, geçen yıl olduğu gibi, «Hac bölgesinde 
kolera salgını yoktur» şeklindeki açıklamasına rağmen, 
bu malum merkezlere göre salgın yine devam eder, var
dır. Bunlara göre, gidip Avrupada zevk ve sefa için, 
kumar içîn harcanan dövizler, Suudî Arabistan'a gi

den hacı adaylannm harcayacakları dövizlere tercih 
edilmelidir. 

Bu görüşler bir kısım basının, hatta bir kısım kişi
lerin şahsi görüşleri olarak kalsa, yine üzerinde durul
maya değmez. Ama, devletin veya hükümetin icraatı 
da aynı görüşü teyit eder mahiyette olursa o zaman 
iş değişir. O zaman buradan hükümeti ikaz vazifesi 
gerekir. Ben de şu anda bu görevi yapıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi hükümet, hangi partinin hü
kümeti olursa olsun vatandaşlara karşı eşit davran
maya mecburdur. Esasen bu vasfıyla vatandaş gözün
de büyük ve kuvvet kazanır. Şimdi sizlere, hacı adayı 
vatandaşlar ile turist olarak yurt dışına gitmek isteyen 
d-:ğer vatandaşlara karşı 'Hükümetin davranışlannda-
ki üzücü farkhlıklan arz edeceğim : 

Önce, hacı adaylarından 65 yaşından aşağı olanlar 
için (Bu sene 56'ya indirilmiştir.) doktordan ve yuka
rı olanlar için de heyetten sağlık raporu istenir. Di
ğer turistler için bu şart yoktur. 

Rapor işi tamamen ticaret şekline dökülmüştür. 
Geçen yıl 500 lira, bu sene ise hastanesine göre 750 
ila 1 000 lira arasında hastane döner sermayesine pa
ra yatıran için rapor hazırdır, kendisi hasta olsa bile. 
Zaten görmeye de lüzum yok kendisini. 

İkinci ayrıcalık; iki yıllık pasaport alma mecbu
riyeti. En fazla bir ay sürecek bir seyahat için neden 
üç aylık değil de iki yıllık pasaport?.. Sebebi malum : 
1 500 lira gibi bir paranın vatandaştan alınması, yani 
soyulması. 

Üçüncüsü; mecburi Kızıtaya yardım : 500 lira. 
Yoksa pasaport almak mümkün değil... 

İDRİS GÜRSOY (Ordu) — Eskiden, sizin zama
nınızda yok muydu?.. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Evet, var
dı. Aslında bu yönetmelik, 'CHP - MSP Koalisyonu 
zamanında yapılmış bir yönetmeliktir. Ama zaman
la bunun sakat taraf lan göriilmüştUr tatbikatta. Bun
ların derhal giderilmesi lazım gelirken üzerinde dur
maya değmez. Hâlâ ısrar etmenin bir manası yoktur. 

Bu sayılan şartların hiçbiri, Avrupaya gidecek va
tandaşlardan istenmemektedir. Bütün bunlara ilave
ten, şzmdi asıl üzerinde önemle durmak istediğim nok
taya geliyorum. Bu, Hac Yönetmeliğinde son yapılan 
değişiklikle ilgilidir. Ek geçici madde 1 ile getirilen 
ayrıcalıktır. Nedir bu ayrıcalık?.. Arz ediyorum : 

Eğer hacı adayı ömründe bir defa hacca gitmişse, 
bir daha gitmesine müsaade edilmeyecektir. Yanlış 
anlaşılmasın; iki yılda bir yurt dışına çıkma müsaadesi 
ile bu hükmü karıştırmayalım. Döviz darlığı sebebiyle 
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vatandaşların her yıl yerine iki yılda bir yurt dışına 
çıkma müsaadesi bütün vatandaşlarla birlikte hacı 
adayîarı için de aynen uygulanmaktadır. Ona bir iti
razımız yok. Ancak, ek geçici madde 1 ile getirilen ye
ni tahdit, bu hükmün dışındadır ve sadece hacı adayı 
vatandaşlar için uygulanacak yeni ve son derece çir
kin bir ayrıcalık hükmüdür. Dikkat buyuruisun, zevk 
için, keyf için, ömründe bir defa değil bin defa dahi 
yurt dışına çıkmış bir vatandaş yine aynı maksatla 
yurt dışına çıkmak isterse bir mani yok, çıkabiliyor; 
ama iş hacca gitmeye gelince ömründe bir defa git
miş ise bir daha müsaade yok, gidemiyor. Bir vatan
daşın Avrupada kumar oynaması, eğlence âlemlerine 
gitmesi veya en azından alış veriş için kaldırım aşın
dırması makul karşılanıp ona müsaade ediîiyor da, 
yine diğer bir vatandaşın hacca gidip ibadet etmesi 
makul karşılanamıyor ve ona müsaade edilmiyor. Bu 
çok acayip bir anlayıştır ve vatandaşlar arasında çok 
çirkin bir ayrıcalık yaratmıştır. 

Eğer mesele döviz darlığı ise bu hükmü bütün va
tandaşlar için getiriniz ve uygulayınız. Hiçbir itirazı
mız yoktur. Yani Hükümet olarak deyiniz ki; «Döviz 
darboğazından kurtuluncaya kadar hastaîık ve görev 
dışında hiçbir vatandaş, eğer ömründe bir defa yurt 
dışına çıkmışsa bir daha çıkamaz.» Bu hükmü getiri
niz. Bütün vatandaşlara farksız uygulayınız, destekçi
niz olalım, sizleri alkışlayalım. Ama, bu hükmü bir 
kısım vatandaş için getirin ve hele kumar oynamak 
isteyeni, İbadet etmek isteyene tercih ederek kısıtla
mayı sadece ibadet etmek isteyenlere yaparsanız, bi
lesiniz ki son derece yanlış yoldasınız. 

Anarşinin sebebi, kökü, haksızlıklara ve adaletsiz
liklere dayanır. Vatandaşlar arasında ayrıcalık tohum
larını atacak bu kabil haksız davranışlar anarşiyi kö
rükler, yeni anarşiler getirir. Sesi çıkmayan zavallı ha
cı adayı vatandaşlara reva görülen bu ayrıcalığın ge
rekçesi nedir? İzahı mümkün değil. Bu bir kasıt de
ğilse, ki buna ihtimal vermiyorum, etraflıca düşünül
meden alınmış, son derece sakıncalı bir karardır. Der
hal bu tutumdan vazgeçilmelidir. Hac Yönetmeliği 
değişikîiğlndeki ek geçici madde 1 ya derhal yürür
lükten kaldırılmalıdır veya genelleştirilerek bütün va-
tendaşîar için uygulanmalıdır. 

Öğrenmek istediğim husus şudur : Bu memleket
te hükümetler daha ne zamana kadar müslüman va
tandaşlara dininin emrini serbestçe, özgürce yapması 
imkânlarım sağlayacaktır? Sözde hacı adayının sağlı
ğı ve rahatı gibi birtakım suni bahanelerle onun vic
danına el atmaktan, el uzatmaktan, ona güçlük çıkar
maktan ne zaman vazgeçilecektir? 

Mükerreren hacca gitmek isteyen herhangi bir va
tandaş île mükerreren yurt dışına turist olarak çıkmak 
isteyen bir vatandaşın en azından bir tutulması gere
ği ne zaman anlaşılacak ve ne zaman her iki tip va
tandaş da aynı muameleye tabi tutulacaktır? Biri gi
dip Avrupada kumar oynamaktan, eğlenmekten zevk 
s'ıyor; öteki ise mukaddes bildiği yerlere gidip ibadet 
etmekten zevk alıyor. Birininki zevk de ötekininki de
ğil mi? Birisi vatandaş da ötekisi köle mi? 

Öz vatandaşlar arasında bu denli farklı muamele 
medeni diyerek taklide özendiğiniz hangi ileri mem
lekette vardır? Misal verebilir misiniz? Ama ben ter
sini rahatlıkla söyleyebilirim. Bir Almanya'da, bir İn
giltere'de, bir Fransa'da, bir İsviçre'de, bir Amerika' 
da, neresi olursa olsun, hangisini ele alırsanız alınız 
ba memüeketlerdeki Müslüman topluluklar dinlerinin 
gereğini kendi öz memleketlerinden çok daha serbest-
1 k ve çok daha rahatlıkla yerine getirme olanağına 
sahiptirler. Kendi memleketimizdeki Müslüman olma
yan cemaatlere bakınız. Hıristiyan, Yahudi azınlık 
cemaatleri bile, bu alanda hiçbir kontrola tabi değil
dir. Son derece serbesttir, bütün baskı, ne hikmettir, 
sadece Müslümanlara gelince ortaya çıkmaktadır. 

'<Göîge edilmesin başka ihsan isteyen yoktur.» 
îgtenHense sadece en basit insanlık haklarıdır, vatan-. 
d'?}ş>.k haklarıdır, hakiki manada vicdan özgürlüğüdür. 
Hepsi o kadar. 

Son olarak, Hükümetin hac işlerinin tedvirinde Di
yanet İşleri Başkanlığına büyük fırsat ve imkân ver
miş olmasını memnunlukla karşıladığımızı arz etmek 
is lr im. Böylece vatandaşların bir kısım ehliyetsiz 
ve bilgisiz özel şirketlerin elinde oyuncak olması ve 
soyuüması önlenmiş olacakta*. Gelecek yıllar hac işi
nin tamamen Diyanet mensuplarınca tedvir edilmesi-

[ nl, bütün hacı adaylarının yurt dışma turist olarak 
g\deeek diğer vatandaşlarla tamamen eşit muameleye 

i r bi tutulmasını temenni eder hepinize saygılar suna-
j rım. 
j BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergin. 
I 4. — Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurfun, 
I öğrenci yurtlarının boşaltılması hakkında gündem di-
\ şı demeci. 
I BAŞKAN — Sayın Ömer Naci Bozkurt'un gün-
İ üem dışı konuşma istemi var, yazısını... 
I SADETTİN DBMtoAYAK (Aydın) — Üç kişi 
! konuştu Sayın Başkan, yeter artık. 
| MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Meclisi engel-
| leyenlere bu kadar müsamaha etmeyin. 
I BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 
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'Sayın Başkanlığa 
Talebe yurtlarının boşaltılması nedeniyle gündem 

dışı konuşmama izin verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Bir hafta önce, 26 Eylülde yüksek tahsil gençle

rinin barındığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt-
Iardaki gençlerimiz talimatnamede yapılan bir değişik
lik vesilesiyle yurtlardan dışarıya çıkartılmışlardır. 

Yeni bir talimatnamenin yapılması hususunda, ta
limatnamenin taşıdığı hükümler kabili münakaşa, o 
bir yana; ancak ayın... 

YELİ UYAR (Yozgat) — Talimatname değil, yö
netmelik. 

ÖMER NACt BOZKURT (Devamla) — Peki yö
netmelik olsun. Kusura bakma.... 

YELİ UYAR (Yozgat) — Estağfurullah, o kadar 
eski değilsin. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Bu ta
limatname dolayısıyla çocukların dışarıya çıkartıîmjş 
olması, umarım bütün senatörler kırk yaşını geçtiği 
3çin, hepsinin çocuğu yerinde evlatlarınız hiçbir ted
bir alınmadan sokağa terkedilmiştir. Ayın 19'unda çı
karılan bir talimatname ile ayın 26'sında; yani bir haf-
ta'ık gibi kısa bir müddet içerisinde büyük şehirlerin 
yabancısı olan genç kızlar ve genç erkekler Devletin 
şefkatinden sokağın şefkatine terkedilir gibi bîr hava
ya büyütülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gazetelerden okuduklarımız, gördüklerimiz ve işit

tiklerimize göre birçok genç sokakta bavulunu yastık 
yapmıştır. Sokak lambasının ışığı altında ders çalışan
lara rastlanmıştır. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Orada ge
ce nöbeti tutuyorlar... 

ÖMER NACt BOZKURT (Devamla) — Çok is
tirham edeyim; yangından mal mı kaçıyordu? Bu 
gençleri sokağa atıp birkaç gün daha barındırmak ve 
alınacak tedbire göre bu uygulamayı yapmak müm
kün iken, bunun yapılmaması son derece üzücüdür, 
hatta bir notkada eziyet ve işkencedir. 

SÜREYYA ÖNER (Şiîrt) — İşkence de yasaktır. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Anayasa

mızın 14 ncü maddesi eğer bir hüküm ifade ediyorsa, 

eziyet ve işkence yasaktır. Eğer, bu bir işkence ve ezi
yet değilse, adını koyalım, nedir? 

20 yaşındaki, 18 yaşındaki genci garlarda, istas
yonlarda ve garaj salonlarında, kahve köşelerinde zo
raki barınmaya mecbur etmenin adım koyalım arka
daşlar. 

«ADDETTİN DEMflRAYAK (Aydın) — Yokla
maya gelmeyerek bize işkence ediyorsunuz sizler de... 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Şimdi sa
yın arkadaşım, eğer öyle derseniz, korkarım ki, bu, 
1944'deki işkencenin 1978'de hortlamış şekli olma
sın derim. Onun için bunları karıştırmayalım, şu mev
zu üzerinde rahat duralım. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Siz de 
üç sene adam sokmadınız, yurtlara. O zaman bunları 
dile getirmediniz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu milli varlığımızı geliştiren, yücelten... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — AP'den çekil, 
Türkeş'e git... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat 
ÖMER NA€t BOZKURT (Devamla) — Türk 

gençlerine ve gençliğimize zannederim ki, saygılı bir 
hareket olmasa gerek. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen cevap verme
yin. Siz konuşmanızı sürdürün. 

ÖMER NACt BOZKURT (Devamla) — Halbu
ki yine Anayasamız, «Türkiye Cumhuriyeti insan hak-̂  
îarına saygılıdır» der. 

Bu benim meselem değil, hepimizin meselesi. Ben 
bunu bu şekilde vazetmek istiyorum. Sizden de bu şe
kilde İlgilenmenizi ve beni bu şekilde dinlemenizi lüt
fen kabul buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen cevap verme
yin, karşılıklı konuşmayın. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın 'Bakan bu tasarruf dolayısıyla ga^ 
zetelerde tespit ettiğim beyanlarına ve tekzip edilme
yen beyanlarına göre, şöyle buyuruyorlar : 

«Bu uygulama ile yurtlarımız düşman kaleleri ve 
yabancı konsolosluk binaları olmaktan çıkarılacak
tır.» 

'Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Hükümetinin 

bulunduğu bir yerde «Düşman kaleleri» ve hele hele 
yabancı konsolosluk şeklinde Türk çocuklarının ba
rındığı ve Devlete ait olan yerleri bu şekilde tavsif, 
çok affedersiniz beni rencide ettiği kadar umarım ki, 
sizleri de üzmüştür. 
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Gerçeklere göz yum
makla olmaz. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Devam 
ediyor Sayın Bakan; «Uygulamanın, gençlerin yurt
larda daha sağlıklı, düzenli ve mutlu barınmaları için 
yapıldığını» buyuruyorlar. Doğrudur; ama Saym Ba
kanın bir doğru Sözünü daha size arz edeyim. Yine 
bü aynı Sayın Bakan, milli takımımızın İtalya'ya git
mesi vesilesiyle şöyle bîr beyanları olmuştu; «10 bin 
dolarlık dövizden bahsediliyor. Bunun futbolculara 
cep harçlığı olarak verilmesi kararlaştırılmış. Kesin 
kararlıyım; bu maça gidilmeyecek. Kurşun da yağdn*-
saîar gerekli izni vermeyeceğim» ve sonra milK ta
kımın İtalya'ya gidişini yine aynı Sayın Bakan imza 
ediyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Sayın Bakanın, bu iki beyanlarım «ciddiye al

mak» demek istemiyorum; ama nasıl telif edeceğiz? 
Bir sözünü diğerine... 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ama 
ikinci kanı var. Mukaveleye kayıt etmemişler. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, lütfen hatibi dinle
yelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bırakın da hatibi 
dinleyelim. Siz onun avukatı değilsiniz. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Siz onun 
avukatı mısınız? 

BAŞKAN — Arkadaşlar.... 
ÖMfîR UCUZAL (Eskişehir) — Evet, benim gru-

pumun üyesi. Dırdır konuşuyorsunuz orada, bırakın 
da konuşsun. Müdahale etmesinler Saym Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Saym UcuzaL Sayın 
Ucuzal. Etmesin diyoruz efendim biz de. Siz de etme
yin onlara. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Duyasınız diye 
ikaz ediyoruz. 

BAŞKAN — Siz de etmeyin. Niye bağırıyorsunuz 
efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çünkü İtiraz edi
yorum. 

BAŞKAN — Niye bağırıyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oturup onu ko
nuşturuyorsunuz. Hatibe müdahale ettiriyorsunuz, 
ikaz ediyorum. Duyasınız diye ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Ben ikaz ediyorum, görevimi yapı
yorum. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — «Siz» diye hitap 
edin, o siz diye hitap ediyor. 

BAŞKAN — Siz niye bağırıyorsunuz?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — «Siz» diye hitap 

edin. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale 

etmeyelim. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Saym a* 

kadaşlar; 
Ben mevzuu alevlendirmek için söylemedim. Saym 

Bakanın bir beyanıyla diğer beyanı, sonra diğer söz-: 
leri nasıl tutacak veya aksini yapmayacağını nasıl te
min edeceğiz? Onu ifade etmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, tatbikat son derece üzücü olmuştur. Hiç

bir tedbir alınmadan çocuklar sokağa terkedilmiştir. 
Gerekli her türlü tedbirler alınabilir idi. Düşünün 
ki, Saym Bakanın seçim bölgesi olan İzmir'de imti
hanlar dolayısıyla yurtlar boşaltılmıyor, talik edili
yor; fakat Trabzon Teknik Üniversitesi yurtların bo-
şaMması dolayısıyla imtihanları talik ediyor. Aynı 
Bakanlığa bağlı yurtlar arasında bu nasıl bir tatbi
kattır. Seçim bölgesinden gelen tazyiklerle mi olmuş
tur, yoksa üniversitelerle imtihan olup olmadığı husu
sunda Bakanlığın hiçbir teması olmadı mı? 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yönetme
likleri iyi okuyun. Yazı açık diye bir kural yok. 

BAŞKAN — Saym İleri, Sayın İleri lütfen. Bir da^ 
ha müdahale etmeyin. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Yeni de
ğiştirilmiş bir yönetmelikle ortaya konmuş bir hüküm. 
Kaldı ki... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) Eski hü
küm bu beyefendi. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi. 
ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Sayın 

İleri... Sayın Başkan, ben bu İleri'nin talebelik zama
nında çok çektim, burada da çektirmesin lütfen. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin gibi 
valiler çok çekti, çok da çekecek daha. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konuşmaya
lım Sayın İleri. 

ÖMER NACİ BOZKURT (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Korkarım ki, bu yurtlar meselesi de eğitim ensti
tüleri meselesine dönecek. Orada da yaptığınız tatbi
katla pek çok yurtlar kapalı, bir kısmında da kan göv
deyi götürüyor. Bir tanesi benim memleketimde. 

Anayasaya hüküm koysaydınız Gümüşhane'de ha
dise çıkartamazdmız; ama eğitim enstitülerinde yap-
tığmız tatbikatla çok şükür Allaiıa orayı da hallaç pa
muğu gibi atmaya başladınız. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Mesele hepimizin meselesi, hepimizin çocukları 

var; yakınlarımızın çocukları var. Bu gençler hepimi
zin, onlar bu memleketin istikbali. Ben meseleyi ol
duğu gibi ortaya koymak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birçok memleketlerde saman alevi gibi başlayıp 

sonen anarşi, terörizm ne yazık ki, bizim memleketi
mizde artık marazi bir hal almış devam edip gidiyor. 
'Bunun sebeplerinin başmda her meseleyi politik bir. 
istismar mevzuu yapmamızdır. Umarım ki, Senato bu
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu mevzular 
üzerene ciddiyetle eğilir ve gençlerimize karşı yapılan 
bu haksızlığın telafi edilmesi cihetine gidilir. 

Şimdi Aziz Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği 
gençlik nerede? Adresini vereyim; sokakta arkadaşla
rım ve bu sizin sayenizde. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

5. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, Ka
mu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik ve Ve
rimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek Amacıyla 
Alınacak Ekonomik ve Mali önlemler Hakkında Yet
ki Kanunu tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi ve 
oylanmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın bir 
gündem dışı konuşma isteği var, yazışım okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Güncel tartışma konusu olan Yetki Yasasının açık 

oylamasıyla bu Yasanın görüşmelerine dair fikirlerimi 
açıklamak amacıyla 3 Ekim 1978 tarihindeki Birleşim
de gündem dışı Söz talep ediyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
'Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Senato çatısı altında Kanunu engelleyemeyen ve Cum
huriyet Halk Partisiyle diğer sayın grupların gerçek
ten anlayışlı davranışlarıyla bu Yasanın çıkmasına ta
hammül edemeyenlerin kamuoyunda yanlış beyanlar 
vermek suretiyle yarattıkları; yanlış, sakim ve parla
menter demokratik düzenimize ileride zarar verebile
ceğinden endişe ettiğim bir tutum içine girenlerindir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Reyleri biz mi attık 
Sayın Bakkalbaşı?.. 

ERDOĞAN BAÖEKAUBAŞI (Devamla) — Sayın 
Saîihoğlu'nun, bunu kendi Grupu içinde sebep olan
lara da ayrıca anlattığına inanıyorum, buna da adım 
Erdoğan gibi inanıyorum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kutuya reyleri biz 
mi attık Sayın Bakkalbaşı?.. 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

ERDOĞAN BAKKAUBAŞI (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Senatonun saygınlığı konusunda elbette Grup ola
rak da, kişi olarak da titiziz. Ben bu Yasanın yasa
laşıp, yasalaşmaması ve ileride uygulamaya konuldu
ğu zaman üzerindeki şaibelerin bulunmamasını te
min için gündem dışı söz aldım. 

26 Eylül 1978 Salı günü 817 S. Sayılı kısa adı Yet
ki Yasa tasarısı olan Yasanın açık oylaması konusun
da Sayın Adaîet Partisi yöneticileri tarafından ka
muoyunda bîr tartışma başlatılmış bulunmaktadır. Bu 
konuda fikirlerimizi söyleyeceğiz. 

Bilindiği gibi 26 Eylül 1978'deki Birleşimde Yasa
nın beşinci maddesi görüşmeleri sırasında Adalet Par
tisi Grupu üyelerinden bir sayın üyenin bu madde 
üzerindeki değişiklik önergesi okunurken, beş sayın 
üye ayağa kalkmak suretiyle çoğunluğun bulunma
dığını ileri sürerek yoklama isteminde bulunmuşlar
dır. Bunun üzerine ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılmış, zabıtlarda da açıkça görüldüğü gibi yeter sa
yının bulunduğu saptanmış ve Başkan tarafından açık
lanmıştır. Adalet Partisi Grupundan o anda salonda 
mevcut üyeler bu oylamaya itiraz ederek salonu ter-
ketmişlerdir. Onların yokluğunda daha sonra 5 nci 
madde üzerindeki değişiklik önergeleriyle 6 ncı mad
de üzerindeki değişiklik önergeleri oylanmış, redde
dilmiş; S, 6 ve 7 nci maddeleri oylanarak Millet Mec
lisinden geldiği biçimde Yüce Senatoca benimsenmiş
tir. 

ISayın Başkan, Yasa tasarısının tümünü bundan 
sonra oya sunmuş ve (Zabıtlardan aynen okuyorum) 
şu şekilde oyjamıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 
ERDOĞAN BAKKAUBAŞI (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 
Aym konuda benden evvel söz alan Sayın Sa

îihoğlu'nun fikirlerine katılmamak mümkün d e p . 
Gerçekten hiçbir hakh zemin üzerinde olmadan Se
natomuz bir siyasi çıkar için, bu amaca yönelik bir 
davranışla maalesef şaibe altındadır. Salihoğtu'na iç
ten katılmaktayım; ama Senatonun saygınlığına göl
ge düşürülmesi ayrı şey, burada görüşülen kısa adıy
la Yetki Yasası tasarısının kanunlaşıp, kanunlaşmadı
ğı ve bunun sonucu hakkında bir neticeye varmak ay
rı şey. Bunun vebali, burada meşru zemin üzerinde, 

— 451 — 
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Adalet Partisi Grup Başkam Sayın Ucuzal, erte
si günü bir basın toplantısı düzenleyerek, «Açık oyla
mada mükerrer oy kullanıldığını, ayrıca salonda mev
cut olmayan üyelerin de oylarının bulunduğunu, sa
yım - döküm esnasında da bunun ortaya çıktığını» 
iddia ederek, tasarının yasalaşmadığını, oy sahtekâr
lığı yapıldığını, Başkanlığın buna bile bile göz yum
duğunu, hakarete varan yakışıksız cümlelerle kamu
oyuna duyurmuştur. 

Değerli senatörler; 
Cumhuriyet Senatosunda tüm işlemler Anayasa ve 

İçtüzük hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Ana
yasa ve İçtüzük hükümleri dışında sübjektif yorum
lar ve kişisel suçlamaların bu Senato çatısı altında ge
çerliliği ve itibarı yoktur. Bu açıdan olayı, İçtüzük ve 
Anayasamızın hükümleri çerçevesinde tartışmak, par
ti kongrelerinde konuşma konusu yapmamak, hele he
le yanlış beyanlarla kamuoyunu yanıltmaktan kaçın
mak gerekir. 

Değerli üyeler; 
İçtüzüğümüzün 10 ncu maddesinin 5 ve 7 nci fık

raları «Divan üyelerine yoklama yapmak, oyları say
mak ve sıralamak» görevlerini vermiştir. Yetki Yasa
sının 5 nci maddesinin görüşülmesi sırasında daha ön
ce de olduğu gibi, çoğunluğun bulunduğu Divan Üye
leri Sayın Mehmet Bilgin ve Sayın Mustafa Çelik ta
rafından saptanmış, Başkan «Yeter sayı» olduğunu bu 
saptama üzerine ilan etmiştir. Ayrıca açık oylamada 
oy kullananların sayısı ile kabul oyu verenlerin yani 
94 kişinin oy kullandığı, 94 kabul oyunun bulunduğu 
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yine ismi geçen Divan Üyelerinin imzalarıyla tevsik 
edilmiş, tutanak gereği Başkan tarafından ilan edil
miştir. 

Sonradan oylardaki yanlışlıklar veya mükerrerlik
ler veya çoğunluğun olmadığı iddiaları İçtüzüğün bu 
maddesi ve aşağıda izah edeceğimiz nedenlerle hiçbir 
surette geçerli olamaz. Şöyle ki; 

'Cumhuriyet Senatosunun görüşmeleri, Anayasamı
zın 87 nci maddesi gereğince gizlilik kararı alınmadığı 
sürece herkese açıktır. Bu görüşmeler, Tutanak Dergi
sinde tam olarak yayınlanır. İçtüzüğümüzün 115 ve 
116 ncı maddeleri de Cumhuriyet Senatosunda tuta
nakların nasıl tutulacağını, dağıtımını, basımım ve tu
tanağa itirazları düzenlemiştir. Her zaman olduğu gibi, 
26 Eylül günündeki Birleşime ait tutanaklar da İçtüzü
ğün anılan hükümlerine uygun olarak tutulmuştur ve 
tutanağa da bir itiraz yapılmamıştır. 

Yine İçtüzüğümüzün 112 ve Anayasamızın 86 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrası, «Cumhuriyet Senatosu katı
lanların salt çoğunluğu ile karar verir» hükmünü ge
tirmiştir. 26 Eylül günündeki Birleşimde de Anayasa
nın ve İçtüzüğün bu hükümlerine uygun işlem yapıl
mıştır. 

Yine, İçtüzüğümüzün 113 ncü maddesi, «Karar so
nucunun bildirilmesi»ni düzenlemiş, 26 Eylüldeki Bir
leşimde bu hükme uygun işlem yapılmıştır. 

'Bütün bu olgular tutanaklarda mevcuttur, bunun 
dışında ileri sürülecek hiçbir savın hukuksal bir da
yanağı ve geçerliliği olmadığı da açıktır. Öte yandan 
yasanın maddeleri oylanıp, kabul edildikten sonra, 
Başkan yasanın tümünü oya koymuş ve oybirliği ile 
kabul edilmiştir. Böylece Cumhuriyet Senatosunun ke
sin iradesi beili olmuş, Yetki Tasarısı yasalaşmıştır. 
Esasen bu aşamaya kadar da yapılan işlemlere Adalet 
Partisi sayın yöneticileri bir itirazda bulunmamakta
dırlar. Bu aşamadan sonra yapılan açık oylamaya yö
nelik itirazlar söz konusudur. Bu noktada Yetki Yasa
sının açık oya tabi olup olmadığını tartışmamız ge
rekir. 

İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi, «Açık oya baş
vurma halleri»ni düzenlemektedir. Anılan maddenin 
birinci fıkrası, Bütçe Kanun tasarılarının; ikinci fık
rası vergi koyan, kaldıran yahut vergileri artıran ve
ya eksilten yasa tasarılarının; üçüncü fıkrası da smt-
laşmaların veya sözleşmelerin onaylanmasını uygun 
bulan kanun tasarılarının zorunlu olarak açık oya ta
bi olduğunu belirtmektedir. Aynı maddenin 4 ve 5 nci 
fıkraları ise, 10 üyenin yazılı olarak açık oy istemine 
ya da Başkanlık Divanının sonuç hakkında tereddüte 

«Efendim, Tasarının tümünü oylarınıza sunaca
ğım. Kamu Yönetiminde ve Harcamalarında Etkinlik 
ve Verimliliği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek 
Amacıyla Alınacak Ekonomik ve MaK Önlemler hak
kındaki Yetki Kanununun tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM KABAY (Burdur) — İttifakla Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN— İttifakla evet, oybirliğiyle efendim.» 
Başkan, ayrıca tasarının açık oya sunulacağını bil

dirmiş, kürelerin dolaştırılmasını istemiş, açık oyla
ma sonucunu da şu şekilde ilan etmiştir. 

«̂ BAŞKAN — Kamu Yönetiminde ve Harcamala
rında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savurgan
lığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve MaK 
Önlemler hakkındaki Yetki Kanunu tasarısının açık 
oylamasına 94 sayın üye katılmış ve 94 kabul oyu 
verilmiştir. Bu suretle Kanun tasarısı ittifakla kabul 
edilmiştir.» 



C. Senatosu B 5 76 3 . 10 - 1978 O l 

düşmesi ve beş üyenin istemi halinde açık oylamaya 
gidileceğini hükme bağlamıştır. 

Şimdi, bu son iki fıkranın ışığı altında olayı ince
lediğimizde, Adalet Partisi Grupunun İçtüzük gereğin
ce hakkı olan bir işlemi yapmadığım saptarız. Adalet 
Partisi, İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinin dördün
cü fıkrasındaki hakkını kullansa idi, yani ad okumak 
suretiyle açık oylama yoluna başvurmuş olsa idi, 
daha isabetli davranmış olur; ama, Adalet Partisi 
Grupu ne yapalım ki, bunun için gerekli 10 üyeyi bile 
sabonda bulundurmamak suretiyle Cumhuriyet Sena
tosunun çalışmalarını kesin olarak engel olmak kas
tını açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Öte yandan, Yetki Yasa Tasarısı ile Anayasamı
zın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer 
alan, «Temel hak ve hürriyetler» ile, dördüncü bölü
münde yer alan, «Siyasi haklar ve ödevler» bölümün
deki hükümleri düzenlemek olanağı bulunmadığı; baş
ka bir deyimle İçtüzüğümüzün 107 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki vergi koyan veya kaldıran bir ya
sa niteliği taşımadığı, veya taşıyamayacağı için açık 
oya başyurma zoruiîlısğu bulunmamaktadır. O neden
le Başkanlık, Tasarının kanunlaşması için hiç gerek 
oîmayan, sonuca hukuki bir etkisi bulunmayan fazla
dan bir işlem yaparak tasarının tümünü açık oya tabi 
tutmuştur. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, tasarının tümü işa
ret oyu île oylandığı ve oybirliği ile kabul edildiği an, 
adıgeçen tasarı yasalaşmıştır. Bu noktadan itibaren 
yapılan işlemler (Örneğin açık oylama işlemi) gerek
sizdir, alışılmış parlamento hukuku deyimiyle haşiv
dir. Hiçbir hukuksal sonuç doğurmaz ve yaratmaz. 

özet olarak sayın senatörler, 817 S. Sayılı, kısa 
adıyla Yetki Yasası Tasarısı Anayasamıza, İçtüzüğü
müze ve Cumhuriyet Senatosunun g'öriişme ve oylama 
işlemlerine ilişkin geleneklerine uygun biçimde görü
şülmüş, oylanmış, kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. 

Sayın senatörler; 

Parlamenter demokratik düzen dışındaki yönetim 
biçimlerine öz'em duymaya ve davetiye çıkarmaya yö
nelik açıklamaların söz konusu olduğu şu günlerde 
Parlamentonun tümüne, özellikle Cumhuriyet Sena
tosu kanadına ve özellikle bu kurumun saygınlığına 
hiçbir şekil ve surette göîge düşürmemek ortak çaba
mız Olmalıdır. 

Şurası unutulmamalıdır ki, parlamenter demokra
tik düzen devanı etliği sürece iktidar ve muhalefetin 
varlığından söz edilebilir. Bu nedenle, bu kurumları 

yıpratıcı değil, yüceltici tutum ve davranışlarda bu
lunmaya hassasiyet göstermeliyiz. 

Muhalefetin herhangi bir yasanın Anayasaya aykı* 
rı hükümler taşıdığı iddiasının tartışılacağı yer, parti 
kongreleri, basın toplantıları, gündem dışı konuşmalar 
olmayıp, Anayasa gereğince görev yapan Anayasa 
Mahkemesinindir. 

Ana Muhalefet Partisinin değerli yöneticileri, söz 
konusu Yasanın hükümlerinde veya usullerinde Ana
yasaya aykırılık bulunduğu görüşünde iseler, Anayasa 
Mahkemesinin kapıları her zaman kendilerine açıktır. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 
Efendim, bu konu ile ilgili görüşlerini açıklayan 

sayın üyelerden Sayın Özgüneş, «Kupaların sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle yapılan açık oylama
nın yanlış olduğunu» söylediler. Halbuki, kendilerine 
konuşma esnasında da hatırlattığım gibi, kendileri da
hi bunun bir Tüzük hükmü olduğunu ifade ettiler. Tü
zük hükmü bu olursa, itiraz olmadığı takdirde kupa
ların sıralar arasında dolaştırılmasında da bir yanlış
lık olamaz. Bunu böylece tespit etmiş bulunuyoruz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, «fü/iığs aykırıdır.» demedim. Tüzük yanhş; 
teMiir ediyorum. 

BVŞKAP' — Icşekkiiı ederim efendim. 
Siy m Rai kılbaşı'nm, «Hiç gerek yokken açı\ oy-

îaiii.vya sunuîJıı.» şeklindeki ifadelerim de ş'v'ece 
ce* .tyı >ndır;iıak isterim: 

Bu tasaiı Millet Meclisinde açık oylamaya sunul
muştur. Gelenek de, Millet Meclisinde açık oylama
ya sunulan tasarıların Cumhuriyet Senatosunda da 
açık oylamaya sunulması şeklindedir. O bakımdan 
açık oylamaya sunulmuştur. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Tüzük farkı var 
efendim, Tüzükler ayrı. 

6. — Eskişehir Üyesi Ömer Uçmalın, İçtüzüğün 
115 nci maddesi gereğince demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bitmiştir 
efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar var... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan, 

bendenizin de Çarşamba günü bir talebi vardı.. Tu
tanakla safahat birbirine uymuyor. Tutanağın düzel-
tlimesi yolunda söz istiyorum. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Müza
kere mi açıldı Saym Başkan?.. Gündem iLşı... 
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BAŞKAN — Efendim» 27 . 9 , 1978 tarihli bîr 
yazınız var. Bunun üzerine de bu konuda açıklama
da bulunmak üzere söz istiyorsunuz, değil mi efen
dim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu 27 . 9 . 1978 tarihli yazınızla... 

ÖMER UCUZAL (Eskieşhir) — O yazı ayrı Sayın 
Başkanım. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, bu 
durumu basına açıkladıktan sonra size de resmen 
açıklamak için o yazıyı yazdım. Benim şimdi talebim 
şu: Öbür yazı, yani tutanak dergisinin normal, dü
zenli tutulması yolundaki talebim üzerine söz istiyo
rum. Tutanak dergisi düzensizdir; buna itiraz ediyo-
riMi. 

BAŞKAN — «817 S. Sayıh tasarının açık oyla
ması sonucu zapta geçen Başkama beyanıyla açık oy
lama için kullanılan oyların Zabıt Müdürlüğünde tas
nifi neticesinde meydana gelen çelişkili durumun dü
zeltilmesi zaruret haline gelmiştir.» diyorsunuz değil 
ini efendim? 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Çelişkisi yok ki... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir)) — Evet efendim, 

itiraz ediyorum. 
BAŞKAN — İtiraz ediyorsunuz. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Günde

me geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 115 nci mad
desi... 

BAŞKAN — Şimdi, 6 nci maddesine göre «Genel 
Kuruüda yapılan yoklamalar veya seçimlerde veya-
hutta ayrımlarda önemli yanlışlıklar olduğu birle
şimden sonra anlaşılırsa, düzeltmek için gerekli ted
birler alınır.» der, İçtüzüğün 6 nci maddesinin 7 nci 
bendinde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu, Başkanlık 
Divanının görevi Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bu, Başkankk... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu Meclisin üye

si sıfatıyla bana düşen görev 115 nci maddeye göre
dir. 115 nci maddeye dayanarak itiraz ediyorum ve 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu ancak bu şekilde mütalaa edile
bilir; oy ayrımı ise, oy ayranına itiraz ediyor iseniz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka-
mm, hayır, oy ayrımı neticesiyle zabıt birbiriyle çe
lişkini oluyor. DüzeStilnıesi için itiraz ediyorum; yani 
açıkçası zaptısabık hakkında söz istiyorum. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Namevcuttur; 
namevcut nasıl konuşur?... 

BAŞKAN — Bir dakSuı efendim. 
Gündeme geçeceğiz, sunuşlar kısmı var, sunuş

lar okunduktan sonra, sizin tezkerenizi de sunuş ola
rak kabul edersem, o zaman size gereğini yaparım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
öyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Nasıl olur efendim?... Gündeme 
geçtik efendim, zatiâliniz de biîirsiniz. Sunuşlarımız 
var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
geçen oturumun zaptı hakkında. Yeni bir zabıt mey
dana gelmeden, geçen oturumun zaptının düzeltilme
sini istiyorum. İtiraz ediyorum, bu hakkımı istirham 
ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
« ... Tutanak Dergisi ile ve icabında Resmi Ga

zete ile yayınlanır. 
Bu tutanağın, itiraz halinde, itiraz edenin ilk bir

leşimde söz alması veya Başkanlığa göndereceği bir 
yazının gelecek tutanak dergisinin sonuna aynen kon
ması suretiyle düzeltilmesi lâzımdır.» 

115 nci maddeye göre nasıl söz istiyorsunuz efen
dim?... lütfen oradan açıklar mısınız?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
Lüifedün, söz hakkımı tanıyın, izah edeyim. 

BAŞKAN — 115 nci maddeye göre, tutanağın 
nesi hakkında söz istiyorsunuz?.. Oradan lütfen açık
lar mısınız?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zatiâliniz, tasa
rının tümünün görüşülmesi sonucunda yapılan açık 
oylama iîe, 94 oy verildiğini, böylece 94 oyla kanun
laştığını söylüyorsunuz. Halbuki, tasarıya verilen 
oyun tasnifi sonucunda, zatiâhuizin beyanına uymu
yor. Bu hususu açıklamak için söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu 817 
sıra sayılı tasarı ife ilgiM olarak Divan üyelerinin ba
na verdiği tutanağı okudum. 

Bana evriîen bu tutanakta... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ban zatiâliniz böyle bir şey yaptınız demliyorum. Ben, 
açıklamanızın sonucuyla, oyların tasnifinden meyda
na gelen sonuç çelişkili diyorum. Bunu düzeltelim 
diyorum. Zatiâliniz üçin bir şey söylemiyorum ki. 

BAŞKAN — Yok efendim, 115 nci maddede böy
le bir şey yok. 

Buyurun, buyurun, söyleyin. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ona 
zamanında itiraz efcseydinıiz, Anayasa Mahkemesi 
var. 

MEHMET FEYYAT (îstanbûJ) — Saym Salih-
oğâı, siz konudaydınız daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosunun 26 . 9 . 1978 gün?ü ge

çen tutanak özeti aynen şöyle: 
«Kamu Yönetiminde ve Harcamalarda Etkinlik 

ve Verimliîiği Sağlamak ve Savurganlığı Önlemek 
Amacıyla Ahnacak Ekonomik ve Mali Önlemler hak
kında Yetki Kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınıp, gündemdeki bütün işîere takdimen gö
rüşülmesi onaylandı, maddeleri kabul edildi, tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonunda kanunlaş
tığı bildirildi» deniyor. 

Haibuki, oyîar.a tasarının kanunlaştığı iddiası, 
oyların sayım dö'kümünün neticesine bağlıdır. Ka
nunlar Müdürlüğünde oyların sayım ve dökümü yet
kili kişiler tarafından yapıldı. Bu yapılan tasnif sonu
cunda, tespit sonucunda «Üye sayısı 184, oy veren
ler 98, kabul edenler 98, 6 oy mükerrer ku'Janılmış 
ve sayımda dikkate alınmamıştır.» diyor. 

Tutanak Müdüitiiğüıûin zaptı.,. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Mehmet Bilgin 
yok orada; ama burada var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) - Şimdi Sayın Baş
kan, 94 oyia tasarının kanunlaştığını zapta geçiriyor. 
Tasarının kanunlaşmasına imkân veren oylar sayıl
dığı zaman, karşınıza başka bir durum çıkıyor. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, «Bu işi dü-
zeîteüim, Cumhuriyet Senatosunu şaibeden kurtara
lım» deJİIer; ben de aynı arzunun içerisindeyim. Ben 
bu Yüce Kurulun bir üyeei sıfatıyla, bu çatının üze
rine düşecek her gölgede ben de gölgeleniyorum... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Basın 
toplantısından evvel bunu burada söylemeliydiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama, geîip bu
rada ve günîerce gazetelerde beni ithama kalkışan 
arkadaşlara şunu söylüyorum ve artık söylemeye de 
hak kazandım: Minareyi çalmaya niiyeî ettiniz, kılıf 
hazırladınız, uymadı... 

NÎYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yanlışlığı söyle
yin, bu konuşmayı yapmaya hakkınız yoktur. Yan
lışlık ne ise oım duzellin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sırası gelince 
hepsini söyleyeceğ'm. 

Şimdi, kullanılan kabul oyu sayısı 98; Sayın Baş
kan «94» olarak iîân ediyor; arada 4 oy fark var. Ni
çin Başkanlık Divanı... 

EKREM KABAY (Burdur) — Tasnifi memurlar 
yapmaz; Başkanlık Divanı üyeleri yapar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Niçinı Başkan-
Iık Divanı görevini niçin doğru yapmıyor?.. Sayın 
Başkan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grapunun bi
raz evvel konuşan Grup Başkanvekili, «Efendim, bu 
işleri yapan Divandaki üyelerdir» diyorlar. Kim?.. 
Sayın Mustafa Çelik'in isminden bahsediyor ve «95 
üyenin burada bulunduğunu, Saym Mustafa Çelik' 
in imzası ile aldığı yoklama neticesinde Başkan ilân 
etti» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin de var. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Meh

met Bilgin de var, onu niçin söylemiyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arka
daşlar un; 

İzin verirseniz, bir yerden başlayarak, o gece bu
rada bulunmayan arkadaşlarıma da olan - biteni an
latmak mecburiyetindeyim. 

NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bunu yapamaz. Gündem dışı konuşma verdiyseniz 
ancak yapabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzaî, lütfen sadet içinde 
konuşunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bir yere geleceğim. Hiç boşuna itiraz etmeyiniz de
ğerli arkadaşlarım. Ben tarihin huzurunda konuşu
yorum. Hiç kimseyi itham etmek için gelmedim bu
raya. Ben, Yüce Kuruîun almış olduğu kararı açıklı
ğıyla buraya koyacağım, telâş.... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gündem dışı ko
nuşma al ondan sonra bunları söyle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, lütfen tutanağın o 
kısmıyla ilgili olarak konuşunuz, sadet dışına çıkma-
yınız efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
yanlışlığı düzeltmek için çıktı kürsüye... 

REFET RENDECİ (Samsun) — İzin verin de ko
nuşsunlar; zatiâîiniz mi yöneteceksiniz Senatoyu? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Konuşmaya çık
madı, yanlışlığı düzeltmeye çıktı, bunu yapsın Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ünsaî, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. Sayın Rendeci lütfen efendim. 

NEJAT Sx\RLICALI (Balıkesir) — Mehmet Bil
gin senin gibi kaçmadı, oy atmadı sadece. Mehmet 
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Bilgin orada oturuyordu, oy atmadı, vardı oy kullan
madı sadece. 

BAŞKAN — Sayın Sarhcah, lütfen, rica ediyo
rum müdahale etmeyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Karşılıklı ko
nuşmaya izin veriyor musunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Sarhcah, lütfen hatibe mü
dahale etmeyiniz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 92, öylece 
94 oldu. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, Sayın Baş
kanım, «94» olarak ilân ettiniz. Tutanak Müdürlü
ğünde yapılan tasnif neticesinde 98 oy çıktı. 98 oyu 
tetkik ettiğimiz zaman, Sayın Sadi Irmak, Sayın Ah
met Yıldız, Sayın Muhsin Batur, Sayın Mehmet Öz-
güneş, Sayın Haindi Özer, Sayın tdris Günsoy, Sa
yın Şükran Özkaya'nın burada bulunmadıkîan, yok
lama cetveliyle de burada bulunan arkadaşlarımızın 
bilgileriyle de sabit, değerli arkadaşlarımızın kendi 
beyanlarıyla da sabit 

98 muteber oyun 7 tanesi burada bulunmadığına 
göre, kimin tarafından kullanılarak kupaya atıldığı 
ortaya çıkıyor. O hakle, 98'den burada bulunmayıp, 
«Oyumu kullanmadım» diyen arkadaşların oyunu da 
tenzil ederseniz sayı 91'e düşüyor. 91 üye demek, açık 
oylama müspet neticeye vardı demek değildir. 

NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Tamam, böyle 
konuş, sadedin dışına çıkma. 
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Dünyada ve Türkiye'de Senatoya bu gölgeyi düşü
renler utansınlar. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Senin mes
leğindir o, senin mesleğin... 

BAŞKAN — Sayın Sarhcah, lütfen efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Çok gördük 

15 senedir senin burada yaptıklarım. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Göreceksiniz da

ha; vazife nasıl yapılıyor. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen

dim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, bana di
yorlar ki, «Efendim, sizin dediğiniz 91 oy doğrudur; 
7'yi düştük 91 oy çıktı; doğrudur.» kabul ediyorsu
nuz. O halde Mehmet Bilgin Bey var, oyunu kullan
madı 92, Başkan oyunu kullanmadı 93, yani Cum
huriyet Senatosunda ekseriyet var diyorsunuz. Bu 
İddianız İçtüzüğümüzün 108 nci maddesinin altıncı 
fıkrasına göre hükümsüz. Ne diyor altıncı fıkra : 
«Karar lehte ve aleyhte bulunanların adedine göre 
beîli olur.» Adette hangisi çoksa, lehte olan çoksa 
karar lehte, aleyhte olan oy çoksa karar aleyhte çdc-
mıştır, reddedilmiştir. Çekinserlerin adedi oy üze
rinde tesir icra etmez, fakat sadece yeter sayıya dahil 
olur. Demek ki, beyaz oy, kırmızı oy, yeşil oy sa-
sayısı 93 olacak... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Anayasanın 
86 ne:; maddesi açık. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Güven. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet. Şimdi 91 
beyaz oy çıktı. Başkanın oyu var m? «Hayır, Baş
kanın oy kullanma hakkı yok» diyemezsiniz. Mehmet 
Bilgin oy kullanmadığına göre çekinser oy kulian-
saydı sayardmız, kırmızı oy kuîlansaydı sayardınız, 
beyaz oy kullansa sayardınız. Oy kullanmadığına 
göre, Mehmet Biigin'i Senatoda var sayamazsınız ar
kadaşlar. Tüzüğün hükmü burada açıktır. İşinize 
geldiği gibi Tüzüğü temsil edemezsiniz. Tüzüğün 
hükmü ortadadır. (CHP sıralarından «Oh oh ma
şallah» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen gürültü yapmayı
nız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi, saat 
9,30'da biz burada 91 kişinin olduğunu söyledik ve 
biz beş arkadaş dışarı çıktık, 86 kaldınız, ama Sayın 
Başkan «94 yeter sayı vardır, ben devam ediyorum» 
dediler. 

Sayın Başkanın bizim yoklama istememizden son
ra 94 kişinin Senatoda bulunduğunu söyleyerek, mü-

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Mehmet Bilgin 
Bey yok orada, bunu neden söylemiyorsunuz? I 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Başkan 
ile Mehmet Bilgin ne oluyor? } 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, izin 
verirseniz onu da açıklayacağım. I 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. I 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Yalan
la mı Yüce Senatonun manevi şahsiyetini koruyor- I 
sunuz? I 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Arkadaşlarım, 
ben Yüce Senatonun haysiyetini korumakla mükel- I 
lef olduğumu söyledim; çünkü Yüce Senatonun hay- i 
siyetiyle benim haysiyetim bir kül halindedir. I 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Eksik 
ve yalan söyleyerek korunamaz o. I 

BAŞKAN — Sayın İleri, rica ediyorum efendim. I 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Eksik ve ya

lan, yanlış ve bu alçaklığı yapanlara, burada saygı- I 
sizliği yapanlara tarihin huzurunda sesleniyorum : [ 
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zakereye devam kararı bir an için doğru olsa dahi, 
biz yoklama isteyen beş arkadaş dışarı çıkınca, oto-
matlkman 94'ten 89'a düşüyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne yaparsanız yapm, mükerrer kullanılmış olan 

altı oyun hesabını vermek mecburiyetindesiniz. Ne 
yaparsanız yapın, hangi yollara saparsanız sapın, 
kendinizi müdafaa imkânından mahrumsunuz. Yedi 
arkadaşım burada bulunmadığı halde oyunu kulan-
mak size hayır getirmez. 

Esasen, Sayın Başkan işin başından itibaren ka
rar vermiş; «Ben bu işi götüreceğim» diye. Açın 
bakın... 

HtLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Mahke
meye git... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tabii mahke
meye gideceğiz, sîzden izin almaya lüzum yoktur. 
Gideceğiz mahkemeye, bu bizim Anayasadan ve iç
tüzükten doğan hakkımız. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar müdahale etme
yiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben Yüce Ku
rula şunu arz etmek istiyorum. 94 açık oy kullanıl
mamıştır. 104 oy kullanılmıştır. Altısı mükerrerdir, 
yedisi burada bulunmayan arkadaşın oyudur ve bu 
oy sahte olarak kullanılmıştır. Açıkça huzurunuzda 
kendilerini tenzih ederim, kullananları ilzam ediyo
rum. 

Ben basın toplantısı yaptım ve girim dedim de
ğerli arkadaşlarım, sözümü geri almıyorum. Cum
huriyet tarihinde, 55 yıllık Cumhuriyet tarihinde; 
parlamentolarda böylesine çirkin bir hadisenin olma
dığını söyledim. İşte bütün delilleriyle Tutanak Mü
dürlüğünün de zaptı elimde. Ben kimseyi itham et
mek, yıpratmak şu veya bu maksatla hareket edecek 
bir kişi değilim. Resmi vesikalara dayanarak söy
lüyorum. Başkanın zaptı burada 94 oy, Tutanak 
Müdürlüğünün zaptı 104 oy; altı tenzil 98, yediyi de 
düştüğünüz zaman 91 oy. 

91 oyla o tasarı kanunlaşmamıştır. O tasarıyı ka-
mınlaştıran yanlış yollara gitmiştir. Yapılacak şey 
şu idi; Sayın Başkan «94 oyla bu kabul edildi» diye 
ilân ettikten sonra, bizim gündemimizden çıktı bu 
tasarı. 

Ben Sayın Başkana o gün, yani Çarşamba gün 
sabahı bir yazı yazdım. Biraz önce de gösterdi o 
yazıyı. Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzaî saat 17.15'te veril
mişti, — 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Başkan,' 
ben sizi ikaz ettim, «Bu tasan nedeniyle ortaya çı
kan durumu lütfen İslah etmenin yollarına gidin.» 
dedim. 

BAŞKAN — Bizdeki kayda göre saat 17.15*te ve
rilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yapacağınız şey, 
Cumhurbaşkanlığı nezdinde teşebbüstü. Bir defa 
daha görüşülsün diye geri çevirmeleri şarttı; ama bu
nu yapmadılar, ilân ettiler. Biz hakkımızı koruya
cağız, biz kimseyi itham etmek için çıkmadık, ger
çekler bütün çıplaklığı ile ortada, oy kullanmadım 
diyen arkadaşların beyanı zabıtlarda, oy kullanma
dım diyen yedi arkadaşın beyanları basında, altı oy 
da mükerrer. 

Sayın Özgüneş arkadaşım diyor ki; «Oylama 
şekli çirkin. Yani, aslında Tüzüğün 110 ncu mad
desi yanlış. Evet Sayın Başkan, sabahtan beri o ta
san üzerinde yapılan müzakerenin size bir şeyi telkin 
etmesi lâzımdı; size 108 nci madde gereğince açık 
oyu kullanırken ad okuyarak, hem beyaz oyun müs
pet, kırmızı oyun menfi, yeşil oyun da tarafsız oldu
ğunu, bunlan teker teker izah edip üç dakika zili 
çalıp, sayın üyeleri toplantıya davet edip. açık oya 
sunup... 

BAŞKAN — Sundum. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sundum diyor

sunuz, ad okuyarak burada yapmanız lâzımdı. De
mek ki, siz bir defa Tüzüğün o maddelerini, hüküm
lerini ortadan kaldınyorsunuz, itiraz olmadı diye de 
kupalan gezdiriyorsunuz. 

Sevgili arkadaşım, açık oya itiraz niye etmediniz 
o zaman? Madem ki, açık oya tabi olmayan bir 
tasan ile karşı karşıyaydınız niye itiraz edipte açık 
oyu böyle yapın demediniz?.. Yok. 

ABDULLAH VEHBÎ UĞUR (Sinop) — Sayın 
Başkan, mahkeme konusu olmuş, niye konuşuyoruz? 

NlYAZl UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
olay hakkında mı konuşuyor, zaptı sabık hakkında 
mı? Olay için konuşuyorsa konuşsun... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, lütfen müdahale etme
yin, Sayın Uğur lütfen. 

Sayın Ucuzal, söyleyeceklerinizin hepisin! söyle
diniz, aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz, lütfen bağla
yın sözlerinizi. 

ÖMER UCUZAL "(Devamla) — Sayın Başka
nım, bir kısım arkadaşlar hâlâ bir haftadan beri 
cereyan eden olaylardan bihabermiş gibi benim ko
nuşmama itiraz ediyorlar, beni mecbur ediyorlar, tek-
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rar etmeye. Lütfen dinlesinler, ben söyleyeceğimi 
söyleyeceğim, lütfen dinlesinler efendim. 

NÎYAZt UNSAL (Erzincan) — Konuşmak için 
çıkmadı, yanlışlığı düzeltmek için çıktı. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen. Söyleyeceklerinizi 
söylediniz, zabıtla seçim tutanağı arasındaki çelişkiyi 
anlattınız, bunun dışında konuşursanız sadet dışı 
olur. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Daha var Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkanım, daha ben sözümü bitirmedim ki, 
siz konuştuklarımı böyle, konuşmadıklarımı da kesin 
atın; o halde söz hakkını vermeyin, zaten aldınız gö-
türdünüz istediğiniz istikamete. Biz Anayasa Mah
kemesine gideceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yaptığınız bu oyunları sizin yüzünüze Anayasa 

Mahkemesi mutlaka gösterecektir; ama... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İstediğin yere 

git-
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama Sayın Öz-

güneş'in bir beyanım açıklamak mecburiyetindeyim. 
Ne dediler?.. Efendim kupa gezdirilmesin... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Oyunbaz siz
siniz... Ne zaman haklı çıktın sen, suratına çarpacak 
senin. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah, lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kupa gezdiril
mesin, kupada yapışır kalır. Sayın Özgüneş arka
daşım, eğer bir tane mükerrer oy çıksaydı, seninle be
raberdim; ama altı tane kendisi burada olan arkada
şımızın oyu mükerrer çıkarsa bunu hoş görmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Kasıtla kullanılmıştır bu 
altı tane oy. Neden?.. Çünkü, ekseriyetin olmadığını 
kendileri de biliyordu, ekseriyeti sağlamak için bu 
yola başvurdular. O gün giderken söyledim; «Sizi 
vebalinizle baş başa bırakıyoruz tarihin huzurun
da.» dedim. Anlaşılıyor ki, bu vebal hâlâ devam 
ediyor. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler, 
Başkanlık Divam Yetki tasarısının oylanmasında 

Tüzüğe tamamen saygılı olarak hareket etmiştir, ya
pılan oylama Tüzüğe uygundur. 

Sayın Özgüneş'in söyledikleri gibi, Tüzüğün o 
maddesi; açık oylama ile ilgili olan maddesi değişti
rilebilir. Ancak şu da bir gerçektir ki; Tüzüğün o 

maddesiyle bugüne kadar yapılan oylamalarda dai
ma sonuç böyle olmuştur. Hatta ondan bir oturum 
önce antlaşmalarla ilgili olarak bir kanun tasarısının 
açdi oylamasında 124 üyenin oy kullandığı anlaşıl
mıştır. Bundan biraz sonra yapılan Anayasa Mah
kemesine üye seçimi sonucunda salonda 71 üyenin 
bulunduğu anlaşılmıştır. Başkanlık Divanınızı it
ham etmeye hakkınız yoktur ve kimseye de yanlış
lığı, oyun, sahtekârlık, düzenbazslık diye söylemeye 
de kimsenin yine hakkı yoktur. 

Size örnek olarak vereceğim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gere

ği yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu listede 10 tane Adalet Partili sa

yın üye 23 sayın Adalet Partiü üyenin yerine oy 
kullanmıştır antlaşmalarda. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yeter, gündeme 
geç Sayın Başkan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Gün
deme geç Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 23 tane üyenin yerine, eğer öyle ise, 
oy kullanmıştır. Bunları okumuyorum ve kapatıyo
rum. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Gün
deme geçin efendim. 

BAŞKAN — İstemezdim bunun bu hale gelme
sini, fakat beni zorladımz; küçük bir davayı kazan
mak için. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Siz getirdiniz bu 
hale. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ayıp ayıp, lâ
yık olmadığınız yere gelip oturmayın. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Senatoyu bu 
hale getiren sizler oldunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz, si
zin yaptıklarınızı temizliyoruz, siz getirdiniz bu hale. 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz efendim. 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1494) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bulut
oğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakamn teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı A. Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Ali Topuzun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1495) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Ba

kanı A. Bahir Ersoy'un dönüşüne kadar; Çalışma 
Bakanlığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali Topuz'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
9. — Bir süre önce boşalan Devlet Bakanlığı ve 

Başbakan Yarrımcılığına Devlet Bakanı Hikmet Çe
tinin atanmasının, bu nedenle boşalan Devlet Bakan
lığına bağlı kuruluş ve görevlerin Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığına verilmesinin sözü edilen 
Devlet Bakanlığının kaldırılmasının uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1496) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 2 Ekim 1978 gün ve 1/1-08779 

sayılı yazısı. 
Bir süre önce boşalan Devlet Bakanlığı ve Başba

kan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in 
atanması, 

Bu nedenle boşalan Devlet Bakanlığına bağlı ku
ruluş ve görevlerin Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığına verilmesi, 

Sözü edilen Devlet Bakanlığının kaldırılması, 
Başbakanın 4951 sayılı Kanuna istinat eden tek

lifi üzerine uygun görülmüştür. 
Arz ederim. 

Sun Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 
10. — Demokratik Alman Cumhuriyeti Halk 

Meclisinin resmi davetlisi olarak Parlamento Heye
timizin Alman Cumhuriyetini ziyaret etmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/1497) 

Genel Kurula 
Demokratik Alman Cumhuriyeti Halk Meclisinin 

resmi davetlisi olarak, Parlamento Heyetimizin De
mokratik Alman Cumhuriyetini ziyaret etmesine dair 
vaki davetin kabulü Başkanlık Divanımn 27 Eylül 
1978 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fevzi H. Esatoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanvekili 

BAŞKAN — Okunan önergeyi tasviplerinize su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/ . — Devletçe İşletilecek Madenler hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/102); C. Senatosu : 1/582) (S. Sayısı : 
819) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkan
lığının bir yazısı var; okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun 

tasarısı ile Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, yeraltı kaynaklarımızın Anaya
saya uygun bir anlayışla ulusal yararlar doğrultusun
da bir an önce değerlendirilmesi için tasarının bir an 

(1) 819 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
:dir. 

önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Anılan tasarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alı
narak, Gündemdeki bütün işlere takdimen görüşme
leri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Efendim, Devletçe işletilecek ma
denler hakkındaki kanun tasarısı esasen gündeme 
alınmıştır. 

Komisyonun tekliflerinde belirttikleri gibi, gün
demdeki bütün işlere takdimen ve görüşmeleri bi
tinceye kadar öncelikle müzakerelerinin yapılmasını 
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oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Bütün işlere takdimen öncelikle müzake
resi kabul olunmuştur. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanun tasarı
sının.... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir yazımız vardı efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Saym Başkan, bir iti
razımız vardı. 

BAŞKAN — Duruyor efendim. Müzakeresine 
başlayalım ondan sonra sunacağım efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

11. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu' 
nun açık oylamalara dair önergesi. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, yoklama sırasında bir önerge takdim 
etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, onun gereğini Divan ya
pacaktır. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Genel Kurula arz edilmesi gerekir. Üzerinde söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Söz istediğinizi anlayamadım tez
kereden, özür dilerim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresine 
geçtik. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Bu tezkere yetki tasarısının oylamasına aittir ve gün
cel bir konu idi. Hiç olmazsa şimdi okuyun. 

BAŞKAN — Sonunda şöyle diyorsunuz : «... Oy 
pusulasıyla oylamalar tam bir sıhhat ve emniyete ka-
vuşturuluncaya kadar oy pusulası kullanılamayaca
ğını ve bu tip oylamalarda ismime çıkacak oy pu
sulası olursa tarafımdan kullanılmış sayılmayacağım 
işaretle, saygılarımı sunarım.» 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Başından itibaren okunmasını istirham ediyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Baş tarafından da okudum» 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 

Başmdan itibaren okunmazsa bir şey anlaşılmaz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bundan söz istediğinizi anlayama
dım ve bu tezkereden söz istediğiniz anlaşılmıyor Sa
yın Cizreüoğlu. Buna rağmen okutuyorum : 

Kanun tasarısının gündemdeki bütün işlere tak
dimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Hükümet adına Saym Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal ve Komisyon adına Sayın Ha
san Güven yerlerini almışlardır. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Daha önce bununla ilgili olarak itirazlar var, öner
geleri okutacağım efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Saym Başkanlığa 
26 . 9 . 1978 Salı günkü Genel Kurul toplantı

sında yetki tasarısının yapılan oylaması sonucunda 
mükerrer oylar ve toplantıda Ankara'da, hatta Tür
kiye'de bulunmayan bazı sayın üyeler adına oylar 

i çıkması hazin durumunun Cumhuriyet Senatosunun 
! manevi şahsiyetine kaim bir itham gölgesi düşürmüş 
I bulunduğunu ve durumun açıklığa kavuşturularak 
I millete duyurulması hususunda gerekenin yapılması-
I nın en azından Cumhuriyet Senatosunun kendisine 
I saygınlığının bir gereği olduğunu kabul buyurursu

nuz. 

Bahis mevzuu üzücü durum, ister yanlışlıkla is
ter bilerek meydana getirilmiş olsun, bundan böyle 
oy pusulası kullanılarak yapılacak oylamaların sıh
hatli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirler; 
(Mesela, imza sirküleri açılması, oy pusulasının üye 
tarafından imzalanması gibi) alınıncaya kadar oyla
manın ad okunarak «kabul», «ret», «çekinser» den
mesi şeklinde yapılmasının daha sıhhatli ve isabetli 
olacağını açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Yukarıda arz edilen hususlar üzerinde Sayın Baş
kanlığın ciddiyet ve hassasiyetle duracağını ümit ve 
temenni eder; oy pusulasıyla oylamalar tam bir sıh
hat ve emniyete kavuşturuluncaya kadar oy pusula
sı kullanmayacağımı ve bu tip olmalarda ismime çı
kacak oy pusulası olursa, tarafımdan kullanılmış sa
yılmayacağını işaretle saygılarımı sunarım. 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu söz istiyor musu
nuz?.. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/102; C. Senatosu : 1/582) (S. Sayısı : 819) (1) 

BAŞKAN — Efendim, müzakeresine geçtiğimiz 
kanun tasarısıyla ilgili olarak bir önerge var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sıra Sayısı 819 olan Dev

letçe İşletilecek Madenler hakkında kanun tasarısı 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonu ve Bütçe ve Plan 
Komisyonunda incelenmiş ise de, adı geçen Kanunun 
Maden Hukukunun Türk Ceza Kanunu, Türk Tica
ret Kanunu, Hukuk Usulü Kanunu gibi bazı kanun
ları ilgilendirmesi ve Anayasa Hukuku bakımından 
da önem taşıması gözönüne alınarak, adı geçen 
kanunun Anayasa ve Adalet Komisyonunda da in
celenmek üzere adı geçen komisyona havalesini arz 
ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarı sadece Bütçe ve 
Plan Komisyonunda müzakere edilmiş, başka bir 
komisyona havale edilmemiştir. Okuduğumuz bu 
önerge ile... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz önergem hakkında bir söz söyleyeyim. 

BAŞKAN — Söz vereceğim efendim. 
Bu önerge ile Anayasa ve Adalet Komisyonuna 

havalesi istenilmektedir. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 23 ncü mad

desinin son fıkrasına göre, önerge sahibinden son
ra, lehte ve aleyhte birer üyeye de söz verilecektir. 

Şimdi, önergesini açıklamak için Sayın Orhan 
Çahş'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Çalış. 
Sayın Çalış, isterseniz, bir önergeniz daha var, 

onu da okuyalım, ikisini birden... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — O benim takdirime 

ait değil, sizin takdirinize ait efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Muhterem Başkan, 

sayın senatörler; 

(1) 819 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

İŞLER (Devam) 

Huzurunuzda görüşülmeye başlanan, Devletçe İş
letilecek Madenler Hakkındaki Kanunun Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda da görüşülmesi isteğini ha
vi ve Başkanlığın resen muamelesine itirazı muhte
vi dilekçemi Perşembe günü Sayın Başkana takdim 
etmiş idim. Geçen Perşembe günü ekseriyet sağlan
madığı için bugüne kaldı. 

Şimdi Sayın Başkan, Komisyon Başkanının bu 
tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi teklifini 
oyladı. Halbuki, İçtüzüğümüzün 23 ncü maddesinde, 
«Bu havaleye Hükümet veya bir Cumhuriyet Sena
tosu üyesi itiraz etmek isterse, ilk veya sonraki bir
leşim başında söz alır.» der. 

Şimdi, Sayın Başkanın, Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna gitmesi hakkındaki bu talebimi muhtevi 
isteğim için birleşim başında bana söz vermesi gere
kirdi. Kanımca şimdi gene bir usulsüz muamele ya
pılmış, kanunun müzakeresine başlandıktan sonra bu 
hususun oylanması cihetine gidilmiştir. 

Mezkûr Kanun, sadece teknik hususları ihtiva 
eden bir kanun olmaktan öteye, Anayasanın 114 ncü 
maddesini, Yargıyı, 132'ye, Mahkemelerin Bağım
sızlığını ve 140 ncı maddesindeki Danıştay ile ilgili 
hususları ihtiva ettiği gibi; kamulaştırma ile ilgili, 
devletleştirme ile ilgili ve kaynağını zaten Anayasa
nın 130 ncu maddesinden alan hükümleri ihtiva edi
yor. 

Ayrıca, bu Kanunda görev alacak kimselere me
mur muamelesi yapılacağım ve haklarında Türk Ce
za Kanununa göre de ceza verileceğini ve iki misli 
ceza verileceğini muhtevi birtakım hükümler var, 
hukuk usulünü muhtevi birtakım hükümler var. Ka
nun sadece bir tek hususu değil, bütün maden huku
ku nizamını değiştiren konuları da ihtiva etmektedir. 

Bu bakımdan, muhtevası geniş, ve diğer adli ka
nunları da ihtiva ettiği için Kanunun, aynı zamanda 
tasarının Anayasa ve Adalet Komisyonunda da mü
zakere edilmesinde yarar görüyorum. Bu hulusun 
kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Efendim, lehinde söz isteyen var mı?.. Yok. Aleyh

te var mı?.. Yok. Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kanun tasarısının Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda incelenmek üzere bu Komisyona hava
lesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir efendim. 
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Bu konuyla ilgili bir önerge daha var. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz verecekti

niz bir lehte ve bir aleyhte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söyledim efendim, «lehinde ve aley

hinden konuşmak isteyen var mı? dedim. 
Buyurun efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Sıra Sayısı 819 olan Dev

letçe İşletilecek Madenler hakkında kanun tasarısının, 
bilhassa 23 ncü maddesi Sosyal Sigortalar Kanunu 
ve diğer bazı hükümleri de İş Kanunu hükümlerini 
ihtiva ettiğinden, adı geçen Kanunun 23 ncü mad
desi bakımından ve iş hukuku yönünden tetkik ede
bilmek üzere tasarının Sosyal İşler Komisyonunca 
da ayrıca incelenmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 

BAŞKAN — Sayın Çalış, önergeniz üzerinde açık
lama yapacaksınız. 

Buyurun. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; 
Huzurunuza getirilen tasarının 22 nci maddesini 

bir an için okumama müsaade etmenizi rica ede
ceğim. 

«Devletçe işletmek üzere devralınan madende ça
lışan işçiler hakkında iş mevzuatı uygulanır. 

Takdir Komisyonu, 8 nci maddede yazdı tespit 
ve ayırma işleri sırasında madende çalışan işçileri 
görevleri itibarıyla ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu 
tutanakta madenin devrahnmasından sonra da işe de
vamları uygun görülenler belirtilir. 

İşçÜerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile 
ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Si
gortalar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi 
dairelerdeki kayıtlar esas alınır.» 

Burada üç fıkradan ibaret bu maddede, yalnız 
«İşe devamları uygun görülenler belirtilir.» hükmü 
var. Diğer hususlar maddede yer almamış olsada, 
normal olarak İş Kanununun ve Sosyal Sigortalar 
Kanununun ilgili hükümlerinin tatbik edilmesi gere
kil. 

Haddizatında bütün bu sözlerin gereği, «İşe de
vamları uygun görülenler belirtilir.» hükmünde işe 
alınmayacak kimselerin, buradaki bu kelimelerin sak
lanmasını temin maksadıyladır. İş hayatımız bakı
mından Devletin kendisinin gittiği sakıncalı bir yol
dur. Keza, bir an için Sosyal Sigortalar Kanununun 
82 nci maddesini okuyalım : 

82 nci madde diyor ki; «Sigortalıların çalıştırıl
dığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işvere
nin kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı 
borçlarından aym zamanda yeni işveren de mütesel-
silen sorumludur.» 

Şuraya dikkat etmenizi bilhassa istirham edece
ğim: 

«Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir.» 
Şimdi, devlet olarak bir kanun düzenliyoruz, bir 

işyerinin devri halinde veya intikali halinde, prim 
borçlarını müteselsîlen soranıluluk esasına göre bir 
kayda vaz ediyoruz; ama taraflardan bir tanesi dev
let olursa, o zaman işte bu hususta tasarının 23 ncü 
maddesinde bir hüküm getiriyoruz. 

«Bu kanuna göre herhangi bir madeni devralan 
İktisadi Devlet Teşekkülü hakkında 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi uygulanmaz.» 

Şimdi, özel kişiler arasında ve hatta Maden Ka
nunu hükümlerine nazaran Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumu, Etibank'da aynı Kanun nazarında, özel 
veya tüzelkişi olsun, bir ve eşittir. Bütün bu eşitlik
lerine rağmen, Devlet kendisi burada taraf olunca, 
sorumluluktan çekiniyor ve diyor ki, «82 nci mad
desindeki hükmü burada uygulanmaz.» 

Kanun vaz ederken, vatandaşlar arasında bu hük
me aykırı sözleşmelerin muteber olmadığını saraha
ten ve amir hükümler olarak yayınlıyoruz, kendimiz 
taraf olunca, «Hayır, 82 nci madde bize tatbik edil
mez» diyoruz. 

Bu hususta şimdiye kadar işçi çevrelerinden de 
hiç bir ses çıkmayışını çok calibi dikkat buluyorum. 

Bu konu bakımından ve keza 23 ncü maddenin 
ikinci fıkrasında «Ancak işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibine ödenecek tazminatın yeterli 
miktarı ayrılarak aynı Kanunun 83 ncü maddesi hü
kümlerine tabi teminat olarak sigorta primi ve ge
cikme zammı borçlarına karşılık tutulur.» diyor. Bu 
öyle bir hükümdür ki, Devletin, maden sahibine veya 
kanuni deyimiyle işletme sahibine, arama sahibine 
vermesi lazım gelen tazminatı dahi, bu madde hük
müne göre, «Tamamını 83 ncü maddeye göre tutuyo
rum.» diyebiHr. Devletin tek taraflı olarak bu gibi 
konularda hareket etmemesi lazım gelir. 

Anayasamızın 40 nci maddesinde; «Herkes, dile
diği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip
tir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri ancak kamu yararı ama-
cıyle sınırlayabilir. 
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Devlet, özel teşebbüslerin milli iktisadm gerekle
rine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik 
ve kararlılık için çalışmasını sağlayacak tedbirler 
alır.» diyor. «Tedbirleri kaldırır.» demiyor. Sadece 
bu Kanunun 22 nci ve 23 ncü maddesindeki hüküm
ler, Sosyal Sigortalar Kanunu ve iş mevzuatımız ba
kımından büyük önem ve ağırlık taşımaktadır. 

Bu bakımdan, bu tasarının başka örneklere de im
kân vermemesi için, Sosyal İşler Komisyonunda gö
rüşülmesini arz ve talep ediyorum. 

Bu sözümü bu şekilde bağlarken, bu önergemi yi
ne Birleşimin başında Sayın Başkanın okutması ge
rekli iken, ivedilik ve öncelik kararı verildikten ve 
kanunun müzakeresine başlandıktan sonra bunun 
üzerinde müzakere açılmasının da usulsüz olduğunu 
da teyiden arz ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Efendim, önergenin lehinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. 
Önerge aleyhinde?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Bu tasarının 
Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir 
efendim. 

Kanun tasarısının rapordaki gerekçesinin okunup, 
okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Gerekçenin 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
rekçenin okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde Milli Birlik Grupu adına Sayın 
Suphi Gürsoytrak, buyurunuz efendim. 

Yalnız, Sayın arkadaşlarım... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, Adalet 
Partisi Grupu adına ben konuşacağım, lütfen kayde
din. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Grupları adına başka söz isteyen var mı efen

dim?.. Yok. 
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, söz alanları okutmuşunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına konuşmalar 
bittikten sonra şahısları adına söz isteyenleri arz ede
ceğim. 

Buyurun Sayın Gürsoytrak. 
M B GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

ı(Talbli Üye) — Sayın Balkan, sayın semaîörler; 
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun 

3 . 10 . 1978 O i 1 

Tasarısı üzerinde görüş ve tomennılerıimizj sun inak 
için huzurlunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bir ülkenin doğal kaynakları bakıımıridan zengin
liği, o ülkemin ileni derecede gelişmesinde ve bu ge
lişmeyi siirdürmeslinde temel itki gücü teşkil eıtmek-
tfediir. A'ncak, bu olanaktan yararöanabimek için, o 
ülkenin siyasi bakımdan olduğu kaldiar, ekonomik 
yönden de bağımsız olması ve ülke kaynaklarını ras
yonel bir biçimde ve çağdaş teknolojiye uygun ofcn 
rak zamanında kullanabilmek becerisini göstermesi 
şarttır. NMeikDnı, endüstri toplumu sevûyeiLııe ulaşmış 
ülkelerin ekonomik gelişmeleri incelendiği zaman, bu 
gerçek bütün boyutlarıyla somut bir sonuç olarak 
görülmektedir. Örneğin; İsveç'te olduğu gilbi, 

Ülkemiiz'in çok zengin maden potansiyeli, Üçün* 
cu Plan Dönemini de tamamlamış olduğumuz halde 
kaîkııuna çabamızda kayda değer ölçüde döviz geliri 
sağlayamadığı gibi, sanayimizin hammaidide ve hal
kımızın tüketim gereksinmesini de karşılayamamıştır 
ve hala da karşılayamamaktadır. Nitekim madencilik 
sektörünün gayri safi mlMi hâsıla içindeki payı % 2 
oranı kadardır. Genc'i ihracat içindeki payı ise % 5 
düzeyindedir. Bu oranın Birindi Plan Döneminde 
% 3 olduğu anımsanırsa, bu sektörün 15 yıl süresin
ce hemen hemen aynı düzeyde kaİdığı görülmekte-
ıdıir. Buna karşın, toplam ithalat içinde ham ve ara 
mallarının oranı ise gittikçe büyümüştür. Nitekim bu 
oraan, 1963 yılında % 47 iken Üçüncü Plan sonumda 
% 61'e ulaşmış bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 
sektörün gayri safi yurt içi hâsılla idindeki payı da 
sürekli olarak azalmıştır. Şöyle ki: 

OBüriinti Plan Döneminde % 1,78 iken Üçünıcü 
Plan Dönemlinde % 1,60 düzeyline düşmüştür. Oysa 
ki; Üçüncü Plan sonumda % 2,41 düzeylime ulaşmış 
olması planlanmış bulunmaktaydı. 

©öylece bu sekltordie beklenen gelişmenin olmıadm 
ğı ve hatta çok düşük olarak saptanmış bulunan 
plan hedeflerine dahi ulaşılalmadığı sabit bulunmak
tadır. Kanımızca maienciîliik sektöıüaün, gerek sana
yimizin ham ve ara madde gerekaJnıneısM karşrila1-
yamayışı, gesrıek ülke dışına ydterlimce nılükıtar ve değer 
Olarak mal ihraç edecek düzeye ulaşamayışmm temel 
nederti, halen yürürlükte bulunan ve Türkiye'nin ger
çekleriyle, Türk halkının istekleriyle bağdaşmayan, 
iç ve dış sömürüye ve her türlü spekülâsyona açık 
bulunan 1954 tanihSİ 6309 sayılı Maden Kanunu ile 
bu Kanundan kaynaklanan mülkiyet ve üretimi iEşki-
leridir, 
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GöıülJüğii g'ibd, yeterE gei-'şaie gösteıramayen ve ül
ke gereksinmelerin!! karşılayamayan bu durumu dü
zeltmeyi öJigönen bütün tedlbir ve önerler plan ve 
proıgafamilaırlda yer almış olsa da, Sayın Demire! ve 
ytakın çevrösi ülkemizin ve halkıımızuı yanarına olacak 
geneikli değ'ışüîcîMerJ ve düzeltmelerll yapmaktan ne
dense stündkli oîaraik kaçınmıştır. 

Geçmiş İktidarın bu tutumu madencilik saktö-
rünıdle, ülkenin eleiktrulk enerjisi üre£ınıûnde ve haSkı-
ÎÎMZM yakıt getfeSksirameSintin karşilanmaismda çok da
da büyük sükıntılar yaraılmjşlhr. 

Enerji yeterâlzEğinden sıksik meydana gelen eleik-
triJk kösfinıîiUetrii ise sınai üreıûmldle büyük kayıplara 
neden O^muşiıır. Üretilen elelkttrik enerjisinin 
% 74*üntü halkın sanayile kullanan üükeımjz İçin bu 
durumun cliijjyıeifi ortadadır. 

•Bleöatr'Ük enerîM üretUmiMde öz^aynakSarımız ola
rak suya ve Eraylt kömürüne öncelik verileceği yer-
de, peltrole verlmiiş olması da bugünüdi ekoıoımıük 
darboğazın yarathlraafsının temel umsurîarından birlisi
ni teşkili eimDş ve halen de etnnakte!dir. Nitekim, 1960' 
dıa genel enea-jinlm % 2 0 ^ pötuoöe dayalı îken, bu 
oran Aımbarlı Santrallıın yapımından sonra, 197ö'iJe 
% 40'a ulaşmış, halen de % 50'yi aşmış buîunmıaik-
(tadift 

Diğer taraftan, Türk halkı ormanların tahrip 
edilmesi pahasına ve tarımın büyük ölçüde gübre ge
reksinmesine karşın, yakıt ihtiyacının % 26'sını hâlâ 
odun ve tezekten karşılamaktadır. 

Gerekli düzenlemeleri zamanında yapmak koşu
luyla Türkiye, gerek enerji ve gerekse yakıt gerek-
sinmestini en ucuz ve en kısa zamanda bol olan lin
yit kömüründen yararlanmak suretiyle karşılayabilir
di. Bunun için de birtakım yasal düzenlemeler ya
pılması, verimli linyit yataklarının Devlet tarafından 
işletilmesi gerekirdi. Oysa M; ülkemizde mevcut 
5 - 6 milyar ton linyitin halen % 70*i özel sektör 
elinde bulunmaktadır. Özel sektör, elinde mevcut 
bulunan bu büyük linyit yataklarını halkımızın ve ül
kemizin gereksinmesini karşılayacak şekilde modern 
teknolojiye göre çaîıştıramamaktadır ve hatta ellerin
deki linyitin % 40 kadarı toz olarak israf edilmek
te ve bir kısmı da yanarak yok olmaktadır. 

Diğer taraftan özel sektör, ellerindeki büyük kay
naklara rağmen, üretim seviyelerini de oldukça düşük 
tutmaktadır. Örneğin, 1977 yılında üretilen toplam 
12 milyon ton linyitin sadece 4 milyon tonu özel i 
sektör tarafından üretilmiştir. Böylece, yaratılan > 
üretim yetersizliğinden yararlanarak Hnyltin tonunu j 

Devlete nazaran 5 - 1 0 misli fazla fiyatla halka sat
maktadırlar. Bu suretle bir avuç kömür ağası halkın 
sırtından büyük kazançlar elde etmektedir. 

Sayın Demire! yönetiminin bu yasanın çıkmaması 
için engelleme yapmasını anlamak ve bunu Türk h a t 
kına açıklamak cidden güç bulunmaktadır. Zira, 
bakın Demirci Hükümetinsin bu işle görevli Bakam 
Sayın Kdıç 1976 Malî Yılı Bütçesi nedeniyle Millet 
Meclisinde yaptığı konunıasmda «Türkiye'nin ısıt
ma linyit gereksinmesi 16 milyon ton kadardır. Bu
na karşı Türkiye Kömür İşletmelerinin ürettiği 6,2 
milyon tondan ısıtmaya tahsis ettiği linyit miktarı ise 
2,5 milyon tondur. 2 milyon ton da özel kesimin im
kânı olduğu dikkate alınacak olursa, toplam olarak 
4,5 milyon ton ısıtmaya tahsis edilebilen linyittir. 
Gerisi, bulabilen için fuel-oil, bulabilen için odun, 
bulabilen için tezektir. Türkiye'nin durumu budur. 
O halde Türkiye linyit üretimini katlamalıdır.» di
yordu. Buna rağmen, bu koşulları bile bile Sayın 
Kılıç iki yıl Bakanhk yaptığı halde, linyit üretimini 
artırmak ve yurt çapmda dağıtanını düzenlemek için 
gereken düzeltmeleri yapmamıtır. 

Diğer taraftan, 1976 ve 1977 yılı programlarına 
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 511 nci 
maddesine göz attığımız zaman, «Ticari enerji arzı
nın arttırılması ve odun ile tezeğin daha yararlı alan
larda kullanılabilmesi için, yurdun çeşitli yörelerinde 
kamu ve özel kesim etlerinde bulunan kömür ya
taklarının en azından bulundukları yörelerin yaka
cak gereksinmelerini karşılaması gerekmektedir, özel 
kesim eSindeki genellikle küçük rezervli birçok lin
yit yatağının işîeticiferinin çok sınırlı yatırını imkân
ları sebebiyle basit ve küçük işletmeler halinde ka
larak çevre halkının gereksinmelerini karşılamaktan 
dahi uzak bulunması, önemli problemler olarak 
varlığını sürdürmektedir. 

Türkiye E!ektrik Kurumunun yatırım programın
da bulunan 1977 - 1980 yılarında hiç elektrik ener
jisi açığı meydana gelmemesi için, ivedilikle ger
çekleştirilmesi zorunlu olan Soma, Yatağan, Çayır-
lıhan, Kangal, Çan, Orhaneli linyit santrallaruun 
programlanan tarihlerde işletmeye girmeleri için, baş
ta kömür sağlanmak olmak üzere, bütün sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir.» demektedir. 

Demek ki, hem Üçüncü Beş Yıllık Plan ve hem 
de Sayın Demirel ve Kıîıç'ın imzalarım taşıyan yıl-

i Iık programlar linyit üretiminin, gerek kurulmakta 
! olan termik santrallar, gerekse Türk halkının ısm-
I ma kömür gereksinmesinin karşılanabilmesi için De-
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mirel Hükümetinden ivedilikle tedbirler alınmasını 
gerektirmekteydi. Oysa ki, bakın Sayın Kılıç Türk 
halkı ve ülkesi için hayati önemi haiz olan bu ive
di sorunu nasıl çözümlemek istemiştir: 

1976 yılı Bütçe müzakereleri tutanaklarından oku
duğumuza göre Sayın Kılıç bu sorunu, «Şeker fabri
kalarına pancar veren üretici gibi, termik santrallara 
linyit kömürü vermeyi taahhüt edecek işletme sahip
leriyle mukavele yaparak çözümlemeyi düşünüyo
ruz.» diyor. Ertesi yıl; yani 1977 yıh Bütçesinin Büt
çe Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında da, 
«Pancar üreticilerinde olduğu gibi, termik santral
lara linyit sahiplerinden linyit temininin olanaksız 
olduğunu anladığım, sorunu bu şekilde çözümleye-
meyeceğini, bu nedenle linyit kömürü için devletleş
tirmeyi öngören bir tasarı getirmeyi düşündüklerini» 
tutanaklardan Okuyoruz. 

Fakat, Sayın Kıhç Bakanlığı sırasında bu konu
da her hangi bir girişimde bulunmamıştır. Sonra, 
iktidar değişiyor, ülkemiz ve halkımız için ivedi, ha
yati bir sorun haline gelmiş olan bu konuya Sayın 
Ecevit Hükümeti, gerek Anayasa, gerek plan ve 
programlar doğrultusunda linyit yataklarının kamu 
eliyle işletilmesini öngören bir tasarı getiriyor. Bu 
defa da Demirel yönetimlinin halkımızın ve ülkemi
zin her yönden yaranma olacak olan bu tasarının bir 
»n önce çıkması için gayret sarf edeceği yerde, çık
maması için her türlü engellemeye başvurduğunu gö
rüyoruz. Bu engellemeye başvuranlar arasında Mil
let Meclisinde Sayın Kıhç'ın da bulunması, kendisi 
için olduğu kadar, fakir - fukaradan yana, halktan 
yana olduğunu iddia eden Demirel İktidarı için de 
büyük bir talihsizliktir. Herhalde Türk halkının 
karşısına çıkıp da, «Biz bu tasarıyı beğenmiyoruz, 
daha iyisini yapacağız. Onun için engelleme yapı
yoruz.» gibi savlarda da bulunamazlar. Zira, insa
na sorarlar; «Bu kadar yıldır iktidardaydınız, duru
mu biliyordunuz ve hatta imzanız tahtında alınması 
gereken tedbirleri programlarda da yayınlattığınız hal
de niçin yapmadınız?» diye. 

İnsanlar gibi siyasi partiler de «Halkçıyız» de
mekle halkçı, «Milliyetçiyiz» demekle de milliyetçi 
o lmazlar ; nitekim olunamamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bor ıraneraflerme gelince: Devlet Planlama Teşki

lâtının «Bor Bileşikleri» adlı özel komisyon ihtisas 
raporuna göre, Maden Mühendisleri Odası yayınla
rına göre, dünya bor mineralleri rezervinin % 60 -
65'i ülkemizde bulunmaktadır. Buna mukabil dün

ya üretiminin °/0 15'ine ve üretim değerinin ise sadece 
% 5'ine sahip bulunmaktayız. Türkiye'deki bor mi
neralleri rezervinin, iyimser bir ifadeyle, % 35'i; 
bor mineralleri hatlarının ise ancak % 6'sı kadar ka
mu sektörünün elinde bulunmaktadır. Dünya bor 
tuzları üretimi 2 milyon ton kadar olup, bunun 3 
yüz bin ton kadarı Türkiye'ye aittir. Bu durumda 
dünya yılda mevcut rezervinin binde 21'ini üretir
ken, Türkiye mevcut düzenle kendi rezervinin ancak 
on binde 5'ini üretebilmektedir. 

Keza, Devlet Planlama Teşkilâtının raporuna gö
re, bor mineralleri ve bileşikleri üretimini de Ameri
ka, Türkiye, Sovyetler Birliği, Arjantin ve diğer 
birkaç ülke ellerinde tutmaktadır. 

Bugünkü Maden Kanunu ve mevzuatındaki boş
luklardan dolayı kolemonit yataklarının oldukça bü
yük bir kısmı özel şirketlerin elinde bulunmaktadır. 
Bunların kolemonit ihracatının sınırlanmaması ve 
kontrol edilememesi nedeniyle, Etibankın mamul ürü
nü borik asite rakip olan kolemonMn flıracatıyle bo
rik asit ihracatı sekteye uğramaktadır. Ayrıca, Av
rupa'ya büyük miktarlarda kolemonit ihracatının bir 
sonucu olarak dünya mamul bor bileşikleri piyasası
nın büyük kısmını elinde tutan Rio Tinto Zinc Limi
ted Şirketine bağlı Amerikan Boraksın, Avrupa'da 
hammaddesi Türk kolemoniti olan, borik asit fabri
kaları kurmakta olduğu haberi ahnmıştır. 

Sayın senatörler; 
«Bu fabrikaların kurulması ve üretime geçmesiyle 

Türkiye'de mevcut borik asit fabrikaları ile kurul
ması planlanan fabrikalarda yapılacak borik asite 
Avrupa pazarlarında bol miktarda, rakip olacak, dola
yısıyla bu ürünün satışı çok güç hale gelecektir.» di
yor Komisyon raporu. 

Türk halkına dünya piyasalarında uzun yular 
söz sahibi olarak gelir sağlayacak bir madende dahi 
bunun düzeltilmesi ve geliştirilmesi için, Demirel 
Hükümeti yıllarca hiç bir şey yapmamış, durumu bir
kaç yabana ve özel şahsın insafına bırakmıştır. Oy
sa ki, kendi partisi üyelerinin çoğunlukta olduğu 
28.12.1968 tarihli Cumhuriyet Senatosu Bor Mineral
leri Araştırma Komisyonunun 67 sayfalık raporunun 
sonunda dahi, aşağıda arz edeceğim hususlar yazı
lıydı; 

«Türkiye bor tuzu sahalarının Türkiye yararla
rına tahsis ve tevcih ohmabümesâni temin edici an
lamda ne gibi müspet ve yeni tedbirlerin alınması ge
rektiği konusunda şu hususlar saptanmıştır: 
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1. Türk Milleti, Seyitgazi İlçesi Kırka köyü 
civarında sodyumlu bor tuzu yataklarının Anayasa
nın 130 ncu maddesi gereği olarak hakiki ve asli sa
hibidir. 

2. Yüz milyonlara baliğ olan rezervi ticari ve üs
tün spesifükasyona bağlı, kalite ve tertibi dolayısıyla 
Türk Devletine asırlar boyu devam edebilecek rakip
siz bir dış gelir sağlama imkânı vaadindedir. Komis
yonumuz bu sahanın toptan Türk MiHeti yararlarına 
tevcih olunmasında isabet mütalaa etmektedir.» de
mektedir. 

Keza, Adalet Partili üyelerin çoğunlukta oldu
ğu Komisyon, görüldüğü gibi, bor mineralleri so
rununun çözüm şeklini birinci derecede Türk Dev
letine asırlar boyu devam edebilecek bir dış gelir sağ
lama olanağını devletleştirmede görmüş bulunmakta
dır. 

Aynı zamanda, Adalet Partili 23 senatörün 
28.3.1972 tarihli Madencilik Reformu Kanun teklifin
de de maden kömürü ve bor tuzlarının Devlet tara
fından işletilmesi öneriliyordu. 

Hal böyle iken, milliyetçi, halkçı olduğunu iddia 
eden Demire! ve yakın çevresi, kendi parti men
suplarının bu istemleri karşısında bile her hangi bir 
tedbir aîmak lüzum ve gereksinmesini duymamıştır 
ve hâlâ da bu yasanın çıkmasını bütün gücüyle en
gellemeye çalışmaktadır. Ancak, bu sorun da mü
zakere ettiğimiz yasa tasarısının kabulüyc ebediyen 
Türk halkının yararına bir çözüme ulaştırılmış ola
caktır. 

Elbette bu sorunlar Hükümetçe, Anayasamızın 
130 ncu maddesi ana doğrultusunda 39, 40 ve 114 
ncü maddeleri de dikkate alınarak çözümlenecektir, 
bundan emin bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, 
Bu Yasa, bazılarının iddia ettiği gibi, ne dev

letleştirme, ne de millileştirme yasasıdır; sorunu ive
di bir çözüme ulaştırma yasasıdır. Daha önce Dev
let tarafından özel kişilere verilmiş bulunan arama ve 
işletme izinlerinin (ki, birer idari izin niteliğindedir) 
kaldırılmasından ibarettir. Bu sektördeki sorunlarm 
çözümünün; ancak Anayasa doğrultusunda, 1954 ta
rihli ve 6309 sayılı Maden Yasası ile 6 Haziran 1317 
tarihli Taşocakîarı Nizamnamesinin değiştirilmesiyle 
mümkün olacağı kanısındayız. Zira, 1 500 lira ka
dar bir masrafla doğal kaynaklar üzerinde 99 yıl, 
hatta bir hesaba göre 125 yıl süreli bir tasarruf hak
kının doğmasına olanak veren bir yasayı; yani beş -
altı kuşağın hakkım bir aileye vermenin geçerliliğini 

3 . 10 . 1978 O : 1 

her halde zamanımızda hiç bir kimse her hangi bir 
hak ve mülkiyet hakkı aniayışıyle savunamaz kanı
sındayız; hele o ülkenin sokaklarında beş milyona ya
kın işsiz de varsa. 

Sayın senatörler, 
Bu tasarıya 30 eylül günkü basından izlediğimize 

göre Amerika Birleşik Devletleri de karşı çıkmıştır. 
Amerika Hükümeti; Dışişleri Bakanlığımıza gönder
diği bir yazı ile Amerikan yatırımlarıyle Amerikan 
kökenli kuruluşların kamulaştırılmaları halinde ikili 
ilişkilerde önemli problemlerin doğabileceğini, Hükü-
metîerarası sürtüşme riskinin artarak iküi ilişkilerde 
önemli problemlerin doğmasına yol açacağını, böyle 
durumlarda ikili yardımları erteleyen mevcut kanun
ları uygulayacağını ve çok uluslu kalkınma bankala
rının verebilecekleri krediler hakkında menfi oy ta
lep edeceğini ve Amerikan sermayesi ve şirketlerin 
rahatça çalışmalarını sağlamak için de en uygun ve 
gerekli tedbirleri alacağım açıkça bildirmiş bulun
maktadır. 

Türkiye'de bulunan yabancı sermayeye güvence is
teyen ve yabancı sermayeli firmaların kamulaştırıl
maları halinde ikiSi ilişkilerin bozuîabileceğini bildi
ren Amerika Hükümeti, bir kere daha Türkiye'yi 
nasıl gördüklerini, yönetimler değişse bile, görün
tüde yüzümüze gülseler bile, Türkiye'yi diledikleri 
gibi idare edebilecekleri tabi bir ülke, sömürge bir 
ülke gibi gördükleri gerçeği bir kere daha açığa çık
mış bulunmaktadır. Hele Türkiye'deki Amerikan 
kökenli yatırımların sadece bir - iki milyarlık bir 
yatırım kadar olduğu anımsansrsa ve de bu kadar 
az bir çıkar için bu tür girişimlere giriştiklerine göre, 
daha büyük çıkarları mevzu bahis olsaydı ne gibi ha
reketlere teşebbüs edebileceklerini yüksek takdirleri
nize bırakıyorum. Bu durumda Lozan'ı hatırlama
mak mümkün mü?.. 

Türk - Amerikan savunma işbirliği ve üsler soru
nunun da bu açıdan bir kere daha değerlendirilme
si ve Türkiye'yi yılda 225 milyon dolarlık bir olanak 
için Amerikan emperyalizminin ve sömürgeciliğin 
batağına sokmaktan önemle kaçınılması gerektiği ka
nısındayız. Bu tarihi yol kavşağında Hükümetimizin, 
Türk Halkı ile el ele ve omuz omuza, basiretle, so-
ğukkanhhkla ve cesaretle Amerika Hükümetine gere
ken cevabı vereceğine güvenimiz büyüktür. Türk 
Ulusu bir yumruk gibi bağımsızlık ve özgürlüğü için 
gerektiğinde her türlü fedakârlığı büyük bir özveri 
ile yapmıştır ve yine de yapmaması için hiç bir ne
den görmemekteyiz; yeter ki, ulusumuza gerekenler 
açıkça açıklansın. 
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Sayın senatörler; 
Bu arada Türkiye Sanayi Odaları Birliği Başkanı

nın da 1 Ekim 1978 günkü basında bu ve benzeri 
tasarılar hakkında çıkan demecinin de bir talihsiz
lik olduğuna işaret etmek isterim. Sayın Başkan, 
anarşiye tedbir istiyor; ama ekonomik anarşiye kar
şı her hangi bir tedbir alınsın istemiyor. Anlaşılan, 
sadece sahipsiz köy istemektedirler. 

Sayın Ecevit Hükümetinin, yaratılan koşullar ne 
olursa olsun, bu Yasa çıktığı vakit, gereken kamu
laştırma kararnamelerini süratle çıkaracağına güveni
mizin tam olduğunu memnuniyetle belirtmek isteriz. 
Türk Devleti ve Türk ekonomisi için stratejik ve 
iktisadi değeri büyük olan; yalnız demir, linyit ve 
bor mineralleri değil, aynı zamanda uranyum, fos
fat, volfram, tungsten, bakır, manyezit gibi maden
lerin ve petrolün de, daha önce verilmiş izinler kal
dırılarak Devlet eliyle işletilmesi gerektiğine inanmak
tayız. 

18 yıl önce çıkması gereken bu yasanın halkımıza 
ve Ülkemize yarar getirmesi dileğiyle, uygulayıcılara 
başarılar dilerim. 

Saygılar sunarım. (CHP ve MB Grupu sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoytrak. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ça-

lış'da. 
Buyurun Sayın Çalış. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Bolu) 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Huzurunuzda müzakeresine başladığımız Devletçe 

İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun tasarısının 
kapsamı sadece linyit, bor tuzları ve demir maden
lerini kapsamamaktadır. Kamuoyuna yansıtılan hu
sus, sadece bu üç maddeye münhasır kahyor. Bu
rada benden evvel MilK Birlik Grupu adına konu
şan sayın arkadaşım da konuşmalarının büyük kıs
mım bu belirli bazı madenlere hasrettiler. 

Halbuki, mezkûr tasarının 1 nci maddesi «Belir
li bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aran
masına ve işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak 
daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine 
verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının 
geri alınmasına karar vermeye Bakalar Kurulu yet
kilidir.» demektedir. Bu Kanunla Türkiye Cumhu
riyeti hudutları içindeki bütün madenlerin Bakanlar 
Kurulu karanyle verilmiş olan arama izinleri ve iş
letme ruhsatnamelerinin geri alınması bahis konusu
dur. 

EtfLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öyle 
değil 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devamla) 
— Sayın Bakan gazetelere verdiği bazı demeçlerde 
«Biz esas amacımızı bu tutuyoruz» diyor; ama bü
tün madenleri de kapsadığım inkâr etmiyor. 

Zamanla Bakanlar kurullarının hüviyetleri, kişi
likleri ve durumlarında değişiklik olabilir, kanunlar 
devamlıdır. Herhangi bir Bakanlar Kurulu Demok-
les'in kılıcı gibi, herhangi bir madeni devletleştirme 
veya işletme ruhsatının geri alınması imkânına bu 
kanun çıktığı takdirde haizdir. Onum için konunun, 
linyit, bor tuzları ve demir gibi ekonomik ve strate
jik önemi olan bazı madenler açısından değil. Ka
nunun kapsadığı bütün hükümler açısından ele alın
ması lâzım gelir. O bakımdan, arkadaşlarımız Ada
let Partisi hakkında suçlamalarda bulunurken, biz 
ise bu 1 nci maddenin bütün kanunları kapsadığı hu
susuna itiraz ediyoruz. Nedenlerini şimdi size kısa
ca arz edeceğimi ve bazı hususlara da konuşmam sı
rasında cevaplar takdim edeceğim. 

Adı geçen Kanun da Anayasamızın 130 ncu mad
desinden kaynaklanmaktadır. Mezkûr maddede «Ta
bii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Devletin 
özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan 
doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır» denilmektedir. 

Buradan bir an için Kurucu Mecliste bu madde
nin müzakeresine atıf yapalım. Adı geçen 130 ncu 
maddenin Temsilciler Meclisinde birinci görüşmesi 
sırasında sayın üyelerden Prof. Necip Bilge şu şe
kilde başlıyor: 

«129 ve 130 ncu maddelerin gerekçesi yoktur; 
izaha ihtiyaç yoktur, madde bugünkü durumun te
yidinden ibarettir denilmektedir.» diyor. 

Bu husustaki bazı sakıncalı durumları belirttikten 
sonra, Komisyon Başkanı Sayın Turan Güneş'in 
açıklamaları ve Seyfi Öztürk'ün bazı açıklamaları so
nunda Komisyon Sözcüsü Sayın Prof. Muammer 
Aksoy'un bir konuşması var. Burada konu ile ilgili 
bir kısmım arz edeceğim: 

«Maddede (Tabii servet kaynaklarının aranması 
ve işletilmesi Devlete aittir) deniliyor. Mülkiyetten 
bahis yok. Mamafih aşağıdaki hüküm ile yukarıda
ki hüküm birbirine zıt gibi görünebilir. Çünkü, 
devam ediyor; (Bu gibi arama ve işletmelerin özel te
şebbüsle birleşmek suretiyle...) Demek ki, özel te-
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şebbüsle birlikte arama ve işletme imkânları bahşedi
liyor. Binaenaleyh, bu önergeyi nazarı itibare ala
rak fikrimizi daha iyi izah edecek ve yanlış anlaşıl
maya mahal vermeyecek bir formül ile hükmü yeni
den huzurunuza getirmek için bu maddenin komis
yona iadesi gerekmektedir. Daha uygun bir formül 
bulmak için arkadaşlarımızın önergesi ile birikte 
maddenin geri verilmesini talep ediyoruz.» 

Bunun üzerine Anayasa Komisyonu Başkanı Sa
yın Prof. Enver Ziya Karal, biraz evvel okuduğum 
130 ncu maddedeki teklifi huzurunuza getiriyor ve bu 
kabul ediliyor. 

Şimdi, Sayın Mim Birlik Grupu adına konuşan 
arkadaşımız «Bu meselenin 17 sene evvel halledilme
si lazım gelirdi.» dediler. 

MiHi Birik KoımtesmdeM görüşme: 
«Tabu servet kaynaklanılın aranması ve işletil

mesi. 
Madde 130. — Tabii servetler ve kaynakları, Dev

letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sure
tiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle ya
pılması kamunun açık iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... İt
tifakla kabul edilmiştir.» 

17 sene bugün yapmaya düşündüklerini yapama
yanların, bugün burada ne derece geçen zaman için
de tenkitte haklı olduklarım da yüksek huzurunuzda 
belirtirken, takdirlerinize de ayrıca sunmakta yarar 
görüyorum. 

Şimdi burada, biraz evvel açıkladığım gibi, 
«Mevcut durumun teyidi mahiyetindedir.» denilmek
tedir. 1961 Anayasasında, bu 130 ncu maddenin 
teyit ettiği husus nedir? 1954 tarihli 6309 sayılı 
Maden Kanunudur. 

Muhterem arkadalar; 
Bu Maden Kanununun bir 3 ncü maddesi var, 

«Madenlerin aranması, işletilmesi ve üzerlerindeki 
hak iktisabı bu kanun hükümlerine tabidir.» demli
yor. 

Şimdi bunu bir tarafa bırakıyoruz, Kanunun ge
rekçesinde deniliyor ki: 

«Anayasamızın 130 ncu maddesine göre tabii ser
vetler ve kaynakları, bu arada madenlerle ilgil ola
rak özel kişilere tanınabilecek yetkiler sadece bunla
rın aranıp işktihnesine, çıkartılıp yararlanılmasına 
iüşkin izinlerden ibarettir. 

İdari izinlerin gerektiğinde usulüne uygun olarak 
geri alınabilmesi, idarenin yetkileri içindedir. Ma
denlerin aranmasına ve işletilmesine ilişkin izinler 
Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye daya
nılarak verildiği için, bunların geri alınması usulü 
de kanun konusu olarak düşünülmüş ve bu tasarı ha
zırlanmıştır.» 

Anayasanın 130 ncu maddesine göre halen Ana
yasaya uygunluğu devam eden Maden Kanununun 
3 ncü maddesinde de, «Madenlerin aranması, işle
tilmesi ve üzerlerindeki hak iktisabı bu kanun hüküm
lerine tabidir.» deniliyor. 

Buradaki «İzin» kelimesini, bir idari izin anlamı 
gibi bir izin şeklinde mütalaa etmek mümkün değil. 
Burada 6309 saydı Maden Kanunu bu iznin muhte
vasını bütün şümulüyle tayin etmiştir. 

Nitekim, 6309 saydı Maden Kanununun 71 nci 
maddesinde şöyle denilmektedir: 

«KISIM : 3 

İşletme Hakkının Şümulü 

İşletme Hakkından Doğan Salahiyetler 
Madde 71. — Bir maden işletme ruhsatnamesi ve

ya işletme imtiyaz sahasında hakkın taalluk ettiği 
maden cevherini bu kanun hükümleri dairesinde 
aramak, çıkarmak, bunlardan istifade etmek, made
nin işletme ve istismarı için yerin yüzünde ve altında 
kurulması gereken tesisleri vücuda getirmek hak ve 
salâhiyeti münhasıran maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibine aittir.» 

Bu işletme hakkının şümulünü tekrar aynı Ka
nunun 72 nci maddesinde de buluyoruz. 72 nci mad
dede deniliyor ki : 

«İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı ve
rilen bir sahada işletme hakkına mevzu teşkil eden 
madenle mahlut olarak veya jeolojik teşekkül itiba
riyle bu madenle birlikte işletilmesi zaruri bulunan 
başka cins madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi 
tarafından gerekli fenni malumat idareye bildirilmek 
ve keyfiyet tespit olunmak ve kanuni mahzur bulun
mamak şartıyla bu madenlerin de işletme hakkının 
şümulüne girdiği işletme ruhsatnamesine veya imtiyaz 
mukavelenamesine dercolunur. 

Yukarıdaki vasıfları haiz bulunduğu resen tespit 
olunan işletme hakkı sahaları için, işletme hakkı sa
hibinin müracaatına hacet kalmaksızın keyfiyet doğ
rudan doğruya işletme ruhsatnamesine veya imti
yaz mukavelesine ilave edilebilir. 
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İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka cins 
madenler bakımından şartname hükümlerinde deği
şiklik yapılabilir. 52 nci maddenin 2 nci bendi hü
kümleri mahfuzdur.» 

Bu durum karşısında, bu iznin ve ifade edilmek 
istenen hakların mahiyeti 71 ve 72 nci maddede be
lirtiliyor. Ayrıca, Maden Kanununun 58 nci madde
sinde, «Maden işletme hakkının verilmesini isteyen 
arayıcı bu talepten husule gelen hukukunu...» diyor. 
Burada dikkat ederseniz «İzin» kelimesi de yok. 

59 ncu maddesinde, «Maden işletme hakkının ve
rilmesi talebinden mütevellit haklar ve vecibeler mi
ras yoluyla intikal eder» hükmünü de getiriyor. 

Şimdi, mevcut ve mer'i nizam içinde Anayasa
mızın 130 ncu maddesindeki izin ve diğer hususların 
muhtevasını bu şekilde açıkladıktan sonra, Maden 
Kanunu hükümlerine göre gerekli faaliyette bu
lunmuş olan işletme sahibi, eğer Kanun gereği ye
rine getirmezse ne olur?.. 

Yüksek huzurunuzda bazı madenlerin Devletçe 
işletilmesi bahis konusu. Halbuki, bunun ekonomik 
bir şekilde, en iyi şekilde işletilmesi için gerekli ted
birleri almaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
nın imkânı var; ama Maden Dairesini çalıştırabilir-
se. Kendisinde kusur bulunan bir müessese başka
larında kusur aramaya gitmemelidir. Bugüne kadar 
Maden Dairesi gerektiği gibi iyi çalışmak suretiyle 
bu Kanunun gereğini yerine getirmemiş ise, bu Ka
nunun Maden Dairesine ve Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığına verdiği yetkileri kullanmamış ise, bun
da «Bazı kötü niyetli - iyi niyetli» diyerekten, va
tandaşların tamamının maden işletmelerinin Devle
tin eline geçirilmesini temin etmek düşüncesi çeliş
ki içinde yatar. 

Nitekim, Maden Kanununun 78 nci maddesinde 
«... Fen raporu veya şartnameye riayetsizlik...» diyor; 
1963'te de tadil görmüş şekliyle. 

«Bir maden işletmesinde, işletme projesi veya fen 
raporu (Avan proje) veya işletme şartnamesi esasla
rına riayet edilmediğinin tespiti halinde, Sanayi Ba
kanlığınca, maden işletme hakkı sahibine verilecek 
münasip mehil zarfında işletme faaliyetinin bu esas
lara uygun hale getirilmesi ihtar olunur ve riayetsiz
lik izale edilinceye kadar işletme faaliyeti için ica
bına göre kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde, teminat
tan 500 lirası irat kaydolunur ve işletme hakkı sahi
bine keyfiyet tekrar ihîar edilir. Teminatın eski had
dine iblağı hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması tak
dirinde, işletme hakkı fesholunur. diyor. 

Şimdi, burada devlete tek taraflı bir fesih hakkı 
dahi verilmiş; yeter ki Maden Daireniz gerektiği gi
bi bir çalışma imkânı içerisinde bulunsun. 

Gelelim 79 ncu maddeye : 
«Faaliyetin muvakkaten tatili» diyor. 
«Mücbir sebep veya beklenilmeyen haller dola

yısıyla, bir madenin işletme faaliyetinin muvakkaten 
tatiline, işletme hakkı sahibinin talebi üzerine Sanayi 
Bakanlığınca karar verilebilir. 

Faaliyetin tatiline karar verildiği takdirde, işletme 
hakkı sahibinin bu müddet zarfında istisna edilece
ği vecibeler ve şartlar Bakanlıkça tayin ve alakalıya 
tebliğ olunur. 

Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi muvakat tatili 
gerektiren halin ortadan kalkmasından itibaren bir 
yıl zarfında madende normal faaliyete geçmeye mec
burdur. Aksi takdirde işletme hakkının feshi yoluna 
gidilebilir.» 

80 nci maddede de, «Faaliyetin Vekâletçe durdu
rulması» hususu beyan ediliyor. 

«Bu Kanunda yazılı hallerden gayri herhangi bir 
kanuni sebeple maden arama ve işletme sahalarında 
madencilik faaliyetinin kısmen veya tamamen dur
durulması Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir.» 
diyor. 

Bu durumlar karşısında hangi hallerde, ne derece, 
nasıl fesih olabileceği hususu zikrediliyor Maden Ka
nununun 100 ncü maddesine göre fesih olduğu za
man, galerideki ve bununla ilgili hususların Devlete 
intikal edeceği kaydı da vardır. 

Şimdi, bir madencinin, madeni gereği gibi işlet
memesi halinde nasıl hareket edilebileceği Kanun
da düzenlenmiş; fesih imkânı verilmiş. Fesihten son
ra, onun hangi mallarına ve nasıl elkomılabileceği 
ve Devlete intikal edeceği hususu da yine Kanunla 
düzenlenmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, M-aden Kanunu bir ta
rafa bırakılıyor, halihazırda mer'i ve mevcut bir ma
den kanunu hiç yokmuş gibi yeni bir kanun getiril
mek isteniyor. İşte, bizim üzerinde durduğumuz ve 
karşı çıktığımız hususlardan bir tanesi de mevcut 
Maden Kanununda bir tadilat gerekli ise bununla il
gili teklifi getirirdiniz, bunun müzakeresini yapardık; 
ama içinde birçok şeyin saklı olduğu kanısında bu
lunduğumuz, işletilen bütün madenleri kapsayan bir 
kanunun yüksek huzurunuza gelen şekliyle çıkarılma
sına Karşıyız. 
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Bu hususun polemiği 7 - 8 aydır Türkiye'de ya
pılmakta ve denilmektedir ki, «Demir - çelik fabri
kaları taşkömürü yokluğu nedeniyle çalıştırılamamak
ta.» Bu hususta yayınlanmış olan broşürlere bir an 
için bakıyoruz; taşkömürü rezervinin yüzde yüzü 
Devletin elinde. Şu halde, taşkömürünün yokluğun
dan dolayı bu fabrikaların çalıştuılamaması hususu
nun özel sektöre bir itham konusu yapılmasına lü
zum ve gerek yoktur. 

Şimdi, Sayın Bakan Milliyet Gazetesine yaptığı 
bir açıklamada; «Linyit ocaklarıyla ilgili arama sayı
larının üçte ikisi özel sektöre aittir, üçte biri kamu 
sektörüne aittir.» diyor. 

Müsaade ederseniz konuşmamm burasında bir 
ufak hikâye anlatacağım. Göynük, Bolu'nun küçük 
bir kasabası, nüfusu 1 700. 1930'lardan evvel askerliği 
sırasında birisi, arkadaşına memleketini methediyor. 
Bu metih karşısında arkadaşı «Senin memleketinin 
nüfusu ne kadar?» diye soruyor. Şimdi, 2 000 civa
rında dese az olacak; halbuki malumunuz olduğu 
üzere küçük, Anadolu kasabalarında her evde bir fı
rın vardır, adam, «Bizim memlekette 350 tane fırın 
var» diyor. Öyle der demez muhatabı, «Sizin mem
leket çok büyükmüş» diyor. 

Şimdi burada, Sayın Bakanın esas alması gereken 
nokta, ruhsat sayısı değil, rezerv sayısıdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Rezerv 
efendim rezerv; rezerve aittir o rakam, ruhsata ait de
ğildir, rezerve aittir Sayın Çalış. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Müsaade buyurunuz Sayın Bakan, yazmız bu
rada. 

«Özel kesim işletme ruhsatına sahiptir. Belli ya
taklar üzerinde denetimi vardır. Kömür yataklarının 
üçte ikisinin ruhsatı özel kesimdedir; biz sadece üçte 
birine sahibiz.» 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Görü
yorsunuz; «Yatakların...» deniliyor. Ruhsat sayısı
nın değil, «Yatakların» diyor. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devamla 
— Ruhsat sayısının, yatakların da... Aynı şekilde. Sa
yın Bakan, bir dakika müsaade buyurunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim. Söz 
sırası size geldiğinde cevap verirsiniz. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devamla) 
— Şimdi, burada önemli olan rezervdir. Ruhsat sa
yısıyla ilgili beyanlar da vardır, 

Halbuki baktığımızda görüyoruz ki, Haziran 1977' 
de neşredilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, «Toplam linyit 
rezervinin yüzde 69'unun kamu kesimine, yüzde 31' 
inin özel kesime ait olduğu» belirtilmiştir. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Afşin -
Elbistan dahil ona. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devamla) 
— Bir dakika. 

Şimdi, burada linyit rezervleri kamu için toplam 
3 855 586, özel kesim için de 1 751 441 olarak gö
züküyor. Bu rakamlar Devletin kendisinin resmi ra
kamlarıdır. Linyitteki mevcut durum da °/0 31. 

Ben bir hususun açıklanmasını istiyorum. Linyit 
istihsali var, kömürlerle ilgili hususlar Türkiye Kö
mür İşletmelerine bağlı müesseselerin elinde. Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun Türkiye Kö
mür İşletmelerindeki zarar nedenlerini zikrederken 
şöyle bir cümleye rasladım; «İşletmelerindeki üreti
min istenilen seviyeye çıkarılamaması da vardır» di
yor. Devlet kendisi linyit yataklarına sahip, kömür 
yataklarına sahip, fakat istihsal kapasitesini, isteni
len seviyeye çşkaramamış. Bu husus Başbakanlık De
netleme Kurulunun Raporunda da aynen mevcut. 

Şimdi, Devletin linyitteki fiyat miktarı bahi«ı ko
nusu oldu. Vatandaşa Devlet veya Türkiye Kömür 
İşletmelerine bağlı müesseseler linyitlerini satarken, 
maliyet bedellerinin zannadersem çok altında bir fi
yatla satıyorlar. Vatandaş, ilk önce alıcı olarak ucuz
dan alabildiği kadarını alır, ihtiyacını Devletten ala
bildiği kadarını alır, ancak Devletten karşılayamadığı 
miktarı özel teşebbüsten alır. Özel teşebbüs hiç bir 
zaman Devlet gibi zararına satacak değildir. Devle
tin geride bıraktığı saha, özel teşebbüsün linyit için 
sahasıdır. Burada Devletten arta kalan sahada linyit 
ocaklarında bir çalışma bahis konusu olabüir. Nite
kim, bu sene özel sektörün ve kamu sektörünün Ro
manya'ya linyit kömürü ile ilgili bir ihracaatı bahis 
konusudur. Özel sektör Romanya ile bir milyon 150 
bin tonluk anlaşma yaptı, kamu sektörü 125 bin ton
luk bir anlaşma yaptı. Haber aldığıma göre, özel sek
törün yapmış olduğu anlaşmada halihazırda yerine 
getirdiği miktar Devlet müesseselerinin taahhüt et
tiği miktardan çok daha fazladır ve süresi içinde de 
bunlar ihraç imkânlarını bulabilirler. 

Şimdi, bunlara imkân verildiği zaman ve bunlar 
Maden Kanunu hükümlerine göre gerektiği şekilde 
çalıştığının aksi sabit olmadığı müddet içinde hüsnü-
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niyet kaidelerinin asıl olduğunu kabul etmemiz ge
rekir. 

Maden dairesi, bunlar üzerinde Maden Kanunu
nun kendisine verdiği yetkilere göre muamele yap
maz, Devlet bunlara ihraç ve diğer hususlar için ge
rekli yardım elini uzatmaz. Bir de ayrıca bizim döne
mimizde 1895 sayılı bir Yasa çıktı, aynı mahiyete yakın; 
şekil ve muhtelif şartları yakın ve her an için Dev
letin linyit ve bazı madenleri Devlet tekeline alaca
ğı hususunun yaygın olduğu bir ortamda, siz, «Özel 
sektör 1977 yılında 400 milyon lira yatırım yaptı, 
ama kamu sektörü zannedersem 7 milyar 700 milyon 
lira civarında bir yatırım yaptı» beyanı içinde kalı
yorsunuz. Demokles'in kılıcı gibi, «Her an senin ma
lını istediğim şekilde ben alacağım.» diyorsunuz ve on
dan sonrada adama, «Sen niye yatırım yapmıyor
sun?.» diyorsunuz. 

Şimdi, bir.. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Biz de
medik; 1975, 1976 ve 1977 için o rakamlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edeceğim. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — Şimdi, bir hatıramı nakledeyim. Rahmetli Ne
dim Öktem Tanırı Bakam iken, seyirci olarak eski 
Büyük Milîet Meclisinde bulunduğum sırada Orman 
Kanunuyla ügiîi bir husus konuşuluyordu, Nedim 
ökmen; «Vatandaşın önüne yemeği koyacaksınız, son
ra da yemeyeceksiniz diye kanun çıkaracaksınız.» de
di. Bu mümkün değildir. 

Şimdi, 1975 sıralarında madenlerin devletleştiril
mesi hakkında; tabir aynen değil, ama devlet tekeli
ne alınması ve kamu tüzelkişileri tarafından işletilme
si için bir yaklaşım yapılmış, bir girişimde bulunul
muştur. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş; ama 
Tbu hava ve bu tulum hiç bir zaman siyasi ortamdan 
da dışarı çıkmamış. 

Bütün bu kısıtlayıcı ve dar imkânlara rağmen bir 
an için bakalım. Özel sektörün yaptığı yatırım nis
petlerinden bahsediyoruz. 

Şimdi, gelelim bor tuzlarına Türkiye'de büyük 
kavgası yapılıyor, dünyada büyük kavgası yapılıyor, 
bilmiyorum, bir tahrik vasıtası olmasın, gereğini kanun 
çıktığı zaman yapabilecekler mi? 

Bir an için bakıyoruz, bor tuzları rezervinin 
% 95'i kamu kesiminin elinde; % 5'ten azı, fazlası 
değil, özeî sektörün elinde. Peki, öyle bir maden cev
heri ki, % 95'ten fazlası kamu kesiminin elinde, % 5' 
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ten azı da özel sektörün elinde. Bundaki durumu tet
kik için kısa bir zamanınızı istirham edeceğim. 

1972 yılında resmi sektörün ihracat tonajı 77 345 
ton, satış tutan 1 952 717 dolar. Beher tonun fiyatını 
vereyim daha açık olur, 25,25 dolar. Özel sektörün 
1972 yılında ihracat tonajı, Devlet sektörünün 77 bin 
tonuna mukabil, 171 241 ton. Fiyatı, kamunun sat
tığı 25,25 dolara rağmen, özel sektörünki 32,42 dolar. 
Arada yedi dolara yakın ton başına özel sektör bir fi
yat yüksekliği temin etmiş. 

1973; resmi sektörün bor tuzu ihracat tonajı 
89 719 ton, özel kesimin ihracat tonajı 211 664 ton. 
Resmi sektörün satış fiyatı 39 dolar, özel sektörün 
satış fiyatı 42,90 dolar. 

1975 senesi; resmi sektörün ihracat miktarı 132 600 
ton, özel sektörün 148 680 ton. Fiyatlara bakıyoruz; 
kamu sektörü 69,43 dolar, özel sektör 68,25 dolar. 
1976 yılında; resmi sektör 114 000 ton ihracat, özel 
sektör 422 448 ton. Kamu kesiminin fiyatı 73,70, özel 
kesimin fiyatı 79,50 dolar. 

1977 rakamları; resmi sektörün ihracatı 186 130 
ton, özel sektörün 386 645 ton. Fiyatlara bakıyrouz; 
resmi sektör 78 dolar, özel sektör 79,81 dolar. 

Bunların bir ortalamasını yapmışlar; rezervlerinin 
% 95'den fazlası Devlet elinde bulunan bu bor tuz
larının, resmi kesimin sattığı tonaj 45 milyon 840 bin 
523, özel kesimin sattığı 99 milyon 813 bin 812. Orta-
îama fiyatları; kamu sektörünün ki 55, özel sektörün 
ki 60'dır. 

Özel sektör burada kendisine iyi bir fiyat alabil
mek için pazar pazar dolaşmaktan çekinmemiş 
ve dolaşmış. Size 1972 tarihinden beri okudu
ğum rakamlarda bir yıl başabaş, diğer yılların tama
mında özel sektörün satış bedeli kamu sektörünün sa
tışından daha yüksek rakamlara baliğ olmuştur. 

Şimdi, burada bununla beraber bir hususa daha 
değinmek istiyorum. 

Bu bor tuzlarının ihracatında % 50'den fazla; 
hatta şurada bir rakam var, 31 milyon dolar özel 
sektör temin etmiş oluyor. Devletin temin ettiği mik
tar çok daha az. 

Resmi bilgiye göre, Türkiye'nin 1977 yılında ma
den ihracatı 131 milyon 566 dolar olup, bunun genel 
ihracatımızdaki payı % 7,5'tur, bu ihracatın % 45'i 
Devlet sektörü, % 55'i ise özel sektör tarafından ger
çekleştirilmiştir. 

Şimdi, bu durum karşısında rezerv bakımından, 
işletme durumu bakımından Devlet sektörü büyük im
kânlara sahip, öze] sektör çok düşük imkânlara sa-
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hip, fakat ihracatta iş paraya döküldüğü zaman, 
memlekete döviz kazancı temin edilmesi bahis ko
nusu olduğu zaman, memleket yararlarına, çıkarları
na hareketin dış piyasalara göre asıl olduğu devrede 
özel sektör; maalesef diyelim sizin deyiminizle, ka
mu sektöründen daha iyi durumda. 

Şimdi, demir durumuna gelince: Mevcut demir re
zervinin % 70'i kanunun elinde, % 30'u özel sek
törün elinde. Bütün bunlara rağmen, özel sektöre im
kân verilmiş, 13 senedir Karadeniz Ereğlisindeki İkin
ci Demir ve Çelik Fabrikasının demir cevheri ihtiya
cını özel sektör temin ediyor ve bu rakam da Devlete 
göre oldukça iyi düzeylere ulaşmış, bir gayretin içine 
girilmiş. 

Bizim rezerv durumumuz bu üç maddeye ait ol
mak üzere bu şekilde. Halbuki kanun münhasıran 
ne linyiti alıyor, ne bor tuzlarını alıyor, ne demiri alı
yor; Kanun bütün madenleri kapsıyor. Halbuki, be
yan edilen ve burada ifade edilen üç madende dahi 
durum, kamu sektörünün lehine değil, özel sektörün 
lehine ve her zaman için özel sektör, memleket ger
çeklerine en uygun bir şekilde, Anayasanın 40 ncı mad
desinde ifadesini bulan. «Devlet, özel teşebbüslerin 
milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
ssğîayacak tedbirleri ahr.» hükmüne göre burada hiç 
bir tedbir alınmamasına rağmen, bir çalışma içine 
girmiş. 

Halbuki 40 ncı maddesinin başında; «Herkes 
dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sa
hiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.» deniyor, 
«Kanun bu hürriyetleri ancak kamu yararı amacıyla 
sınırlayabilir..» hükmünü getirmiş, 

Şunu derhal söylemekte yarar buluyorum; bu ka
nunda kamu yararı tümü itibarıyla bulunmamaktadır. 

Meselenin bu yönünü bazı madenlere münhasır ol
mak üzere bu şekilde mütalaa ettikten sonra 1 ne" 
maddesinde, bütün madenleri kapsadığım bildirdik. 
Şimdi burada bir husus var; bunların bir kamu te
şebbüsüne verilmesi bahis konusu. 4 ncü maddede 
«Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde ya
pılacak tespit ve takdir işleri, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maîiye 
Bakanlığı, madeni devralması öngörülen İktisadi Dev
let Teşekkülü ve Maden Mühendisleri Odası ile ye
rel sanayi, yoksa en yakm ticaret ve sanayi odasının 
kendi mensupları arasından görevlendirecekleri birer 
temsilciden oluşan beş kişilik bir takdir komisyonun
ca yürütülür.» diyor. 
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I Burada bir hususun açıklanmasında yarar görüyo-
I ruz. Mevcut Maden Kanunu hükümleri dahilinde bir 
I Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü ile bir özel teşek-
I kül arasında kanuni muamele yapmak bakımından 
I özel kanunların vermiş olduğu, bazı kamu teşebbüs-
I lerine verdiği imkânları hariç tutarsak, muamele ba-
I kımından hiç bir fark yok. 
I 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Mües-
I seseleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanunun 1 nci mad-
I desinde tarif olarak şöyle deniliyor: 

I «Madde 1. — İktisadi Devlet Teşekkülleri serma-
I yelerinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte 
I Devlete, genel ve katma bütçeli idarelere ve İktisadi 
I Devlet Teşekküllerine ait olur. 
I İktisadi alanda, ticari esaslara göre faaliyet gös-
I termek üzere kurulan ve kuruluş kanunlarında bu ka-
I nuna tâbi olacakları belirtilen teşebbüslerdir.» diyor. 
I Anayasamızın kabul ettiği esas yanılmıyorsam 
I karma ekonomi üzerinedir. Devletin, mefhum Devlet 
I oîarak kamu sektöründeki müesseseler ve teşekküller-
I îe özel sektördeki müesseseleri aynı eşitlik içinde tut-
I ması gerekir. Birisinin lehine, diğerinin rleyhine onu 
I istismar edecek hususların kanun konusu yapılmama-
I sı gerekir. 
I Burada, bir takdir komisyonu kuruyorsunuz, bu 
I işlerle yetkili bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
I kanlığının temsilcisinin başkanlığında Maîiye Bakan-
I lığı var; ama madeni devralması öngörülen İktisadi 
I Devlet Teşekkülü. Lehine muamele yapılan İktisadi 
I Devlet Teşekkülünün bir elemanını takdir komisyo-
I nunda bulunduruyorsunuz, malı, alınacak adam ba-
I his konusu değil sizin için. Bütün bunlara ne lüzum 
I vardı?.. «Bütün madenlere el koydum. Devletin eli-
I ne geçmiştir. Şu andan itibaren bitmiştir» deseydiniz 
I oîur biterdi. Bu kadar sıkıntıya girmeseydiniz. 

I Şimdi, bu özel kesimle kamu kesiminin Anayasa-
j nın eşitlik ilkeleri içinde büyük bir ayrıcalık meydana 
I getiriyor. Maden Mühendisleri Odası ve yerel sanayi 
I odasından da birer kişi alıyorsunuz; ama karan üç 
I kişi ile veriyorsunuz. Ayrıca 28 nci maddede bir hü-
I küm koyuyorsunuz; «Bu kanunla görevli olanlar 
I Devlet memuru sayılır ve Türk Ceza Kanunundaki 
I cezalar da iki misli verilir.» diyorsunuz. 
I Şunu söylemek isterim: 
I Sizin bu takdir komisyonunuz maden ocaklarına 
1 girecekler mi?.. Şimdi masa basanda yazıldığı beiir-
I tilen bir husus var; madene girmeyen, madenin ne 
I olduğunu bilmez. Çalışan bir maden ocağına girmek 
I başka, çalışmayan bir maden ocağına girmek başka, 

72 — 
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Siz, çalışmayan bir maden ocağına bu takdir komis
yonunu da sokacaksınız. Kanun kuvveti değil, neyi 
getirirseniz getirin koyamazsınız. Ben size başımdan 
geçen bir olayı anlatayım: 

B:r madende bir tespit hususu bahis konusu ol
du, gittik. Maden işletilmiyor. İki bilirkişi maden mü
hendisi var. «Nasil gidilecek» diye sordum. «Yüz 
metre aşağıya ineceğiz, iki yüz metre sağa gideceğiz, 
ondan sonra su baskınını bulacağız.» dediler. Ocak 
kapatılmış. Ben de görmek maksadıyla dedim ki, 
«Ben de geleyim.» İki maden mühendisi tabii işin eh
li, onlar ellerine fenerlerini aldılar, ceketlerini de 
omuzlarına koydular, konuşa konuşa iniyorlar, ben de 
arka!arından yürüyorum. Bir nokta geldi, durdular; 
kendilerinden yaşça büyük olduğum için, «Ağabey 
sen gelme» dediler. «Niye?» diye sordum; «Çahşma-
yan madende zehir'i gaz vardır, oturur; biz onun 
farkına varırız; ama sen farkına varamazsın, birden 
yığılır kalırsın.» dediler. «Bir madene çalışırken giri
lir, çalışmazken girilmez.» dediler. Biz dönmeye mec
bur kaldık. 

Şimdi burada bir mâden ocağını takdire, tespite 
gideceksiniz; şunu burada söylüyorum, yarın bunun 
ihtilâfları çıkacak Danıştay'da da, diğerlerinde de, 
mahalli mahkemelerden aldınız Danıştay'a verdiniz. 
Madencinin işletmesinde oturacak sizin takdir ko
misyonlarınız, burada bunu söylüyorum, yarın da be
ni tekzip ederseniz tatbikat bakımından kanun çık
tıktan sonra memnun olurum. Oturacaklar, maden
cilerin masasının üzerindeki büyük haritaya bakacak
lar; nerede neyin var, ortalama, domuzlama şu ka
dar metrede şu kadar buhınur; şurada neyin var, şu
dur; maliyet defterindeki hesabı nedir, budur. Bu
nun raporunu yazıp getirecekler. Yoksa bir maden 
ocağının bütün galerilerini dolaşacak, bakacak sizin 
teknik adamınız var.? Eğer bu kadar teknik adamı
nız var idiyse, Maden Kanunu Türkiyede Çok çok iyi 
işler ve bu kanun huzurunuza getirilmezdi. Hangi ele
manla bunu yapacaksınız? Mümkün değil; ama masa 
başında bunları on'arın size gönderdikleri aylık ra
porlara göre, yıllık haritalara göre ve elinize onlardan 
almış olduğunuz bazı dokümanlara göre değerlendi
rirsiniz; «Vatandaşın da> Danıştay'a gitme hakkı 
var,» dediniz. Danıştay da halletsin dursun, ta bilmem 
nerede dağın başında, varlığından dahi o çevredeki 
pek çok kimsenin haberdar olmadığı yerin altındaki 
madeni., yerin üstündeki birçok işleri dahi Danrştay 
görmüyor, şimdi bir de yerin altına Danıştay'ı lüt
fen sokmayın. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok güzel, bra
vo. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Şimdi ba bakımdan takdir komisyonlarının bu 
şekildeki tek yanlı kuruluşu Anayasanın temel ilke
lerine aykırı, memlekette özel kedime, özel teşebbüse 
büyük alarm veren her konuda bu bir başlangıçtır, 
bundan sonra birçok özel kesim konularına da aynı 
konuda şiddetle (Bunun adına Ceza Kanununda ce
bir ve şiddet de diyebilirsiniz) girmenin bir başlangıcı 
olacağı kanaati yaygındır. 

Ayrıca bütün maddelere maddeler hakkında söz 
alacağım için, şimdi genel durumu itibariyle konuyu 
ele almak istiyorum. 

Geldik, 10 ncu maddeye, burada; Devletçe işletil
mesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı 
ve arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat 
aşağıdaki hükümlere göre hesaplanır.» diyor. 

Bu kanunun, kaynağını Anayasamızın 130 ncu 
maddesinden aldığı malum. Şimdi, gelelim Anayasa
mızın 38 nci maddesinde kamulaştırmadan bahsedi
yor. Kamulaştırmadan bahsederken, orada bir hüküm 
getirmiş; «Kamu yararının gerektirdiği hallerde kar
şılıklarını peşin.» Şimdi, burada, «Kamulaştırmada 
karşılıkları peşin..» takririni getirmiş. 

Peki, ben yüksek huzurunuzda kamulaştırmaydı, 
devletleştirmeydi, millileştirmeydi şekline girecek de
ğilim. Hukukun içinde her meseleyi özel durumu için
de mütalaa etmek gerektiği kanaatiyle kanunda getir
diğiniz hükümlere göre mütalaa ediyorm. Peki, 
«Kamulaştırmada karşılıklarım..» demiş. Bir an için 
devletleştirme diye ka!bul ettiniz. Çünkü, o şekilde bir 
anlam getiriyorsunuz ki, «Devletçe işletilecek maden
ler.» diyorsunuz, işletilmesini İktisadi Devlet Teşek
küllerine bırakıyorsunuz. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin durumuyla Devletçe İşletilecek Madenler Hak
kındaki Kanunda, burada bir çelişki var espri bakı
mından. Burada bir nevi devletleştirme diye kabul 
ederseniz, bunu düzenleyen Anayasamızın 39 ncu 
maddesinde. «Kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel 
teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, ger
çek karşılığı..» Şimdi, burada gerçek karşılığı koyu
yor. «Kamulaştırmada karşılığı» tabirini koymuş, 
devletleştirmede de, «Gerçek karşılığı» tabirleri üze
rinde durulmuş. 

Bunun dışındaki bir alma, Anayasamızda öngörül
müş değil; ama kanunlarımızda bu hususlar tedvin 
edilmiş, Meclisler bunu tedvin edermiş; o Meclisler-
deki çıkacak kanunların Anayasaya uygunluk durum-
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lan, aykırılık durumları ayrı konudur ve hâlâ geçmiş
ten tecrübe alınmamanın da burada bir uzantısı ya
tar. 

Ne diyor 10 ncu maddede; «Arazinin alım satım 
bedeli» ama gayri menkul bir bütündür. Her parça 
bir gayri menkul olur, bir bütün teşkil eder. 

Siz, işletmenin, farz edelim 130 parseldeki taşın
masını alıyorsunuz, bu parselin üzerinde Mna var. 
Şimdi, gayri menkul bir bütün teşkil edecek. Binanın 
ve arazinin bir mütalaa edilmesi lâzım. Arazinin alım -
satım bedeli, tesis ve binalar için ise, Bakanlar Kuru
lu kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına gö
re, hesaplanacak maliyet bedellerinden, bu bedeller 
üzerinde hesaplanacak amortismanlar düşülmek sure
tiyle bulunacak değerler.. 

Şimdi, burada araziye başka bir fiyat tarzı, bina
ya başka bir sistem içinde bedel takdir tarzı, bir gayri 
menkulün, (istimlak deyin, devletleştirme deyin) hiç 
bir zaman bir normal hukuk düzeninin kabul edece
ği husus değildir. 

Şimdi, diyor ki; «Maden Kanununun 30 ncu mad
desinin 1 nci fıkrası kapsamına giren tesislerin amor
tismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri.» 
Halbuki, sizin maden daireniz kanunun gerektirdiği 
gibi çalışmış olsa, «Bu Maden Kanununun 100 ncü 
maddesindeki tesisler ve diğerleri bir aktın feshi ha
linde Devlete intikal eder.» diye hüküm var. 

Siz burada kalkmışsınız ve biraz evvel de (1,5 saa
te yakın) yetki tasarısında, diğer adıyla «Savurganlığı 
Önîeme tasarısı» dediğiniz hususu bir müteakip ka
nunda getiriyorsunuz ki, bunu siz Devlet - özel te
şebbüs gereği gibi görevini yapmadığı takdirde, Dev
lete intikal etmesi lâzım gelen hususa bedel takdiri
ne gidiyorsunuz. Siz bir an için, biraz sonra aynı sa
vurganlığı kanun numaralarındakj fark olmaksızın, 
bir kanunun üzerinde bu savurganlığın ta kendisini, 
en fazlasını yapıyorsunuz. Hem de kamu yararına ay
kırı olaraktan. Görevinizi yerine getirmemek suretiyle 
Maden Dairesini çalıştırmazsınız, buraya getirirsiniz; 
«Ben bunu çalışhramıyorum, bu şekilde muamele ya
palım.» diyecek havaya girersiniz. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — 27 senedir siz 
çalıştırmamışsınız. Ne yapalım yani, çıkmaza girmiş?. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Şimdi efendim.. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereler çok güzel gi
diyor Sayın Çalış, teşekkür ederim, karşılıklı konuş
mayalım lütfen. 

AP GRUPU ADENA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Ben kalkıp da stize, «Anaların göz yaşlarım 
dindirecektiniz, ne oldu?..» demedim, «Ucuzluk ya
pacaktınız, şimdi fiyatlar nedir?» de demedim. Şimdi 
burada bir konunun, dikkat ederseniz tamamen hu
kukun çerçevesi iç'inde kalıp, polemiğe girmeksizin 
Grupum adına, Saym Grupum bana lütfetti, sözcü
lük verdi, bunu yerine getirmeye çalışıyorum. Eğer 
siz bana bir söz atfında bulunursanız, kusura bak
mayın cevap vermek mecburiyetimde kalırım yahut da 
bu görev Saym Başkana raci olur. 

Şimdi, bir konu var yine burada, bu tasarının 10 
ncu maddesinin (c) bendinde: «'Araç ve gereçlerde 
teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların Bakanlar 
Kurulu kararının yayın tarihindeki alım satım be
delleri;» 

Şimdi, bunlarda hiç bir zaman bir tutarlılık bahis 
konusu değil. Siz, bir özel teşebbüsün bütün madeni
nin gerekli gerecini, aracım her şeyini alıyorsunuz. 
Takdir nasıl?.. Takdir kendinize göre. «Bunlar bana 
lüzumludur» diyorsunuz, alıyorsunuz, «Bunlar bana 
lüzumsuzdur» diyorsunuz, idde ediyorsunuz.. Bu kadar 
geniş takdir içinde olmayınız. 

Bir müessese ve çalışan bir kestfmin bir iş sahasını 
elinden alıyorsunuz, onun aynı zamanda aracım ve 
gerecini, neyi varsa alıyorsunuz. Onun başka yerde bir 
iş yapma imkânını verecek hiç olmazsa aracını, ge
recini ye muayyen bazı makinelerini geri almak su
reliyle müstakil bir işletme kurma imkânım verecek 
müsaade de dahi bulunmak istemiyorsunuz, tümüyle 
bunu almaya kalkıyorsunuz. Bu, tek yanlı devlet fik
rini dahi zedeleyici bir düşünce tarzıdır. 

Tazminat konusunda da, «Sözleşme yapmış olan
lar ve sözleşme yapmamış olanlar» diye bir ayırım 
var. Bir işletme sahibi perakende ticareti kendisi için 
uygun bulur, sözleşme yapmaz. Sözleşme yapmadığı 
için bu mağdur. Çünkü rezervler için sizlin verdiğiniz 
bir miktar bahis konusu değil. Ama, sözleşme yapmış 
olanlar için imtiyaz veya ruhsat oluşlarına göre altı 
aylık ve bir senelik bunlara bir tazminat hususunu ba
his konusu ediyorsunuz. Bir kimse sözleşme yapma
mış o'duğundan dolayı zarara uğrayacak, diğeri de 
sözleşme yaptığından dolayı kâra girecek. Hattızatın-
da bunlar zarar-kâr değil, topyekûn bunların mahvı
na matuf olan bir kanundur; ama hiç olmazsa bir 
parça bir eşitlik ilkesinin de bulunması gerekir. 

Bu kanunun meşhur bir 16 ncı maddesi var; çün
kü malumunuz, Danıştay maden ocaklarında, yeral
tında faaliyet gösterecek, mahalli mahkemeleri, bırak-
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tık.. Anayasamızın 114 ncü maddesi ve 132 nci mad- ' 
desi, yargının bağımsızlığım ve keza Anayasamızın 
140 ncı maddesi de Danıştayı, görevlerini ve duru
munu tayin etmiştir. Bunun bir benzeri diyebileceği-
miz Kamulaştırma Kanununda da mahalli mahkeme
lerin bakabileceği hususlar ve Damştayın bakabilece
ği idari işlemlerle ilgili hususlar ayrılmıştır. Bu kanun
dan mütevellit yapılan her türlü işlemin idari bir ta
sarruf oîaraktan mütalaa edilmek suretiyle bütün da
vaların sebebi ne olursa olsun Danıştay olaraktan tek 
yönlü gösterilmesi yargı ayrımına karşı bir tutumdur 
diyeyim; çünkü daha ağırını söylemeye dilim varma-
diyeyîm; çünkü daha ağırım söylemeye dilim var
madı. 

Şimdi, başka Zamanlarda Danıştaya dava için 
normal 90 günlük süreler vardır. Burada, Danıştayda 
dava açma süresi 15 gün. Bir kimsenin bütün malını 
mülkünü ki, maden ocaklanridaki işletmelere dikkat 
ederseniz o civardan geçerken dikkat ediniz; sadece 
o civardaki bulunan muayyen bazı çok büyük Şirket
ler hariç, genellikle o ocakla ve o ocağın çevresindeki 
'bazı ocakları ihtiva eden Şirketlerdir ve onların sahip
leri de aile şirketleri olabilir, bazı şahrsların şirketle
ri olabilir; ama bütün mal varlıkları o şirketlerdir. Siz 
bütün malını, her şeyini almaya kalkıyorsunuz ve 
muamelelerini yapıyorsunuz, «Size şunları yaptık» 
diyorsunuz ve adama diyorsunuz ki; «15 gün içinde 
Danıştaya dava açma hakkı tanıdık» diyorsunuz. 

Şimdi.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — İstimlâk 
Kanununda kaç gün? 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Danıştay Kanununda 90 gündür, 60 günlük sü
reler de vardır ayrıca.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — İstimlâk 
Kanununda?... 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — İstimlâk Kanunundaki durum idarî olaraktan 
başkadır; dikkat ederseniz idari olarak da 30 günden 
aşağı değirdir. Mahaüi mahkemel'erinki 15 gündür 
ilân durumları, idari mahkemelerde de 30 günden aşa
ğı değildir. 

Şimdi dikkat ederseniz, genel kanıda da kamulaştır
maya da gitmiyorsunuz orada. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Aynı an
lamda 30 gündür burada da. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Hayır. 

Şimdi burada, genel olarak (90) gün gerekli ol
ması prensibine, bütün mal varlığını, her şeyini alı
yorsunuz ve bir noktaya gelelim; Sayın Bakanım gü
zel bir noktaya temas ettiler! Kamulaştırmada her 
parsel müstakil bir taşınmaz hüviyetinde olur; her 
parsel için, her parça için ayrı bir dava hakkına sa
hip olursunuz. Sizin burada yaptığınız kamulaştırma 
veya devletleştirme hususu, çok büyük bir işletmenin 
tümüne matuf bir durum meydana getiriyor. Siz bu
rada bu işin içinde beüki 50'şer, yüzer tane taşınma
zı ihtiva eden, içinde 125'nci maddenin tatbik edildi
ği yerlerin bulunduğu, bunların bulunmadığı bütün 
bir işletme sahasındaki birçok konulan kapsayan bir 
husus var. Şimdi sizin kullandığınız yeni tabirle «İçe
riğini» alırsanız, kamulaştırmadaki müddet için sizin 
dava konusu yaptığınız şeyin muhtevası ile burada
ki dava konusu yapılmakta olan hususun muhtevası 
arasında eğer zamanlama yapılması gerekiyorsa bun
da çok daha büyük zaman verilmesi gerekir. 

Şimdi, bu bakmtdan burada az bir zaman içine alı
nıyor. Adli Mahkemelerin görevi içine girmesi lazım 
gelen kısımlar da, idari mahkemelerin içinde Danış
taya bir yetki oîaraktan devredilmiş durumdadır. Bu 
durum karşısında Danıştaya da bir yönlendirilmeye 
gidilmiş, «Bu Kanuna göre açılan davalar diğer da
valara tercihan ve ivedilikle görülür» hususu var. 
Danıştay da sizin kanunen verdiğiniz bu yönlendir
meyi yerine getirir inşallah. 

Burada günlerden beri üzerinde durulan bir konu
ya geliyorsunuz. «Yürütmeyi durdurma karan verile
mez.» Bir an için bu Kanunun 3'ncü maddesine ba
kalım. Bu Kanunun 3 ncü maddesinde Devlet ola-
rEk, «Maden'in Korunmasına İlişkin Tedbirler» kısmı 
var. Orada bir madene el koymayı düşündüğünüz za
man da sizin imkânlarınız şu şekilde sınırlanıyor: 

«Madde: 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen ma
denlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Te
şekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek süre 
içinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sayılı 
Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına giren 
madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibinin mâden mevzuatından do
ğan hak ve yükümlerinde bir değişiklik olmamak 
üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ata
nacak bir maden mühendisinin gözetimi altında yü
rütülür.» 
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Siz burada bir hüküm getiriyorsunuz; bir maden 
mühendisinin gözetimi altında bir yürütme getiriyor
sunuz ve diyorsunuz ki, «Gerektiğinde Bakanlık, iş
letme faaliyetiyle ilgili belirli iş ve işlemlerin yapılma
sını gözetici mühendisin yazıh iznine tabi tutabilir.» 

Burada idare ve işletilmesiyle ilgili bazı tedbirleri de 
kanunla getirmişsiniz. 

«İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, 
gözetici mühendise görevini tam olarak yapabilme
si için gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve istet
me faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf 
edici, mevcut tesisleri bozucu davranışlardan kaçın
mak zorundadır. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yu
karıdaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faali
yeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararı 
ile kısmen veya tamamen durdurulabilir.» 

Burada kendinize kısmen veya tamamen durdur
ma yetkisini de alıyorsunuz. 

«B) Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamı
na girmeyen işletme hakkı talepü madenlerde işletme 
faaliyetine girişllemez.» 

Türkiye'de bu işletme ruhsatla ve işletme imtiyazlı 
müesseselerin dışında pek çok müesseseler; Maden Ka
nununun 57 nci maddesine göre faaliyet gösterirler 
ki, bu gayet sessiz, tatbikat bakımından büyük çoğun
lukla 57 nci maddesi içine girer ve burada, «Maden 
Kanununun 57 nci maddesi kapsamına giren işletme 
hakkı talepa maden'erde işletme faaliyetine girişiîe-
mez.» demek suretiyle pek çoğumuzun gözünden ka
çacak şekilde birçok işletmelerin hemen durması te
min edilmiş oluyor. 

Devlet veya lehine muamele yapılacak İktisadi 
Devlet Teşekkülü, el konulacak işletme için gerekli 
tedbirleri bu tasarının 3 ncü maddesinde almîş. Buna 
mukabil, Devletin yaptığı bu muamelenin kamu ya
rarına olmadığı ve bütün bu yapılan işlerin kanunla
ra uymadığı hususunda vatandaşın gideceği tek mer
ci, (Gene sizden Allah razı olsun, Danıştaya da gidi
lemez derdiniz, Anayasa Mahkemesinin bütün karar
larına rağmen dahi, onu hiç olmazsa burada kabul 
etmişsiniz.) Bir Danıştaya gitme imkânını veriyorsu
nuz; fakat «Yürütmeyi durdurma kararı verilemez.» 
diyorsunuz. 

Burada bir husus bahis konusudur. Bu yürütmeyi 
durdurma kararı Anayasaya uygun mudur, değil mi
dir? Ben bu meselenin üzerinde yüksek huzurunuzda 
fazîa duracak değilim, Sayın Bakanın Millet Meclisin
deki beyanlarında, muhtelif yerlerdeki beyanlarında 

Ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinin 1 nci sa
yısının 19 ncu sayfasını açar, bakarsınız bu husus
taki Anayasa Mahkemesinin kararını görürüz. Yalnız 
bir nokta var, o karan tetkik ederken; Anayasa Mah
kemesi kararlan tevhidi içtihat niteliğinde değildir. 
Anayasa Mahkemesi kararlan, bulundukları heyetin 
durumlarına ve gelişen zaman içinde de büyük deği
şikliklere uğrayabilir. Nitekim, Anayasa Mahkeme
si birçok hususlar hakkında verdiği kararlarda evvel
ce o konu hakkında bir karar vermiş olsa bile, gene 
o konu hakkında yeniden bir incelemeye tabi tutul
duğu zamanda, «Bu hususta evvelce karar verdim, 
yeniden karar vermeye lüzum yoktur.» dememiş, gene 
bu hususun uzun tetkiklerine gitmek zaruretini hisset
tiği zamanlar da o'muştur. 

Bu bakımdan 1964'lerde, 1%5'ierde bir başka 
kanun için Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 

yürütmeyi durdurma kararının Anayasaya aykırı ol
madığı ilkesinin bugün de geçerli olduğu kanısında 
değilim. 

Bu maddenin yazılış biçimi ve içine aldığı husus
lar ve mahkemeyi yönlendirme hususlan da gözönüne 
alındığı zaman, bu yürütmeyi durdurma kararının 
Anayasaya ayksn olduğu kanısında olduğumu ifa
de etmek isterim; ama mesele sadece bunun Anaya
saya aykırılığı veya aj'kırı oîmadığı hususu değil, 
vatandaş hukukunun korunması burada çok önemli
dir. Siz, Devlet oîarak el koyduğunuz madende her 
türlü tedbiri bu Kanunun 3 ncü maddesiyle almak 
imkânına sahipsiniz. Faaliyetini durdurabiliyorsunuz, 
kısmen durdurabiliyorsunuz, tamamen durdurabiliyor
sunuz; hepsine sahipsiniz. Vatandaşın bir tek tutama
ğı var, bir tek güvencesi var; Danıştaya gidecek ve 
Danıştayda da yapılan bütün bu muamelelerin kanuna 
aykın bulunduğunu, kamu yararı bulunmadığını be
lirterek bir yürütmeyi durdurma kararı almak suretiy-
h hakiki, nihai kararın verilmesini beklemeli. 

Burada, vatandaşın elinden bu tek güvencesini de 
alıyorsunuz. Peki, aldığınız zaman ne olacak?.. Aldı
nız. İşletmeye elkoydunuz; istediğiniz aracı ve gereci 
abdınız, istemediğinizi almadınız, kısmi istimlak ve 
diğer muameleleri yaptınız. Hatta, 23 ncü maddede, 
22 nci maddede getirdiğiniz hükümlerle de işçilerden 
uygun görülenlerini de aldınız, uygun görmedikleri
nizin işine de son verdiniz. Müesseseyi kendi arzu ve 
isteğinize göre bir hareket tarzına getirdiniz ve so
nunda da Danıştaydan bu yaptığınız iş'emin hatalı 
oMuğu hakkında bir karar çıktı. «Efendim, çıkmaz» 
diyebilirsiniz. Bu husus binde ve milyonda bir de ol-
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sa, üzerinde durulmaya değer bir konudur. Hukukta 
milyonda bir ihtimalin de hesap edilmesi gereklidir. 
madem ki, ileri sürülmüştür, üzerinde durulmuştur; 
üzerinde durulduğuna göre mevcudiyetinden şüphe 
edilerekten bunun tedvin edildiğine göre, bu ihtimalin
de hesap edilmesi gerekli. O zaman, adam müessese
sine gidecek; müessesesinin durumu değişmiş, işçileri 
değişmiş, her şeyi değişmiş. 

Size bir hususu arz etmek istiyorum. Madende 
çalışma posta usulü olur. Madendeki istediğiniz kim
seyi istediğiniz yerde ve istediğiniz kimselerle çalıştı
ramazsınız. Bu mümkün değil. Gidin, maden ocakla
rında adam gelir; bir postası vardır elli kişilik, yüz 
kişilik; onunla beraber girer, onunla beraber çıkarlar. 
Bir ocağın bir kesiminde kendi aralarında yakınlıkları 
ve beraberlikleri bulunan, biriliği bulunan bir arkadaş 
grupu o ocakta ve bölümde çalışır. Onların içine ken
dilerinden başka birisini koyarsanız, adam orada ça
lışmaz. Bu şekilde maden ocaklarındaki çalışmanın 
kendisine has, kendisine özel birtakım sistemleri var
dır. Hatta, maden ocaklarında çalışan bölgeler ve ça
lışmayan bölgeler vardır. Bunun tetkiki mümkün. 

Zonguldak ve havalisindeki kimseleri yer üstünde 
çalıştıramazsınız, yeraltında çalışmak isterler. Ben pek 
çoğu ile görüştüm. Gelmişlerdir; « Beni yer üstüne 
çıkardılar, yeraltına girmek istiyorum.» demiştir. Sor
muşumdur, «Peki, yer üstünde çalışmak daha iyi de
ğil mi? Niye yeraltına daha girmek istiyorsun?» diye, 
«Hayır, ben öyle ahşmışımdır» demiştir. Babasından, 
dedesinden gördüğü şekilde o yeraltında çalışmaya 
alışmıştır; o yeraltının insanı olmuştur. O muayyen 
bir postanın, bir çalışma arkadaşlığının grupu içinde
dir. Siz bu birlik ve beraberliklerini, onların yakınlık
larını bozduğunuz zaman bir netice alamazsınız. Bu
nun en açık bir örneğini size şimdi vereceğim. 

Geçenlerde Sayın Demfireî'le beralber Zonguldak'a 
gittik. Bize verilen rakamlar yanlış değilse, Zongul
dak'taki kömür ocaklarına beş bin işçi daha alınmış. 
Geçen sene kömür istihsali 5,5 milyon tonun üzerin
deyken, bu sene beş bin işçi daha alınmış olmasına 
rağmen 3,5 milyon tonu bulamayacağı tahmin edili
yor. İşçi miktarını artırıyorsunuz, üretimin normal 
olarak artması gerekli; ama sizin üretiminiz düşüyor. 
Bazı tanıdıklara bunun nedenini sordum; «Bugünkü 
Hükümet tayin ve nakil durumlarını yeraltına da 
soktu. Şimdi yer üstünü bıraktı, yeraltındaki maden 
ocağında çalışan işçileri, ııstabaşıları, mühendisleri 
ocak değiştirmeye, bölge değiştirmeye, başka yerlere 
nakletmeye başladı.» dediler. 

Hangi sistemi getirirseniz getiren, hangi kanaat al
tında bulunursanız bulunun, maden ocağında çalış
manın kendisine has, kendisi için özel bazı çalışma 
prensipleri vardır, bu prensipleri bozamazsınız. Nite
kim, Zonguldak'ta bunu yeniden bozdunuz, istihsal 
miktarınız azaldı. Siz, o yere alışmış olan bir işçiyi o 
ocaktan çıkarır başka bir ocağa gönderirseniz, onun 
başında alıştığı ustabaşını nakleder başka bir yerde 
çalışhrırsanız, mühendisini alır başka yerde çalıştn-
rırsanız, verim düşüklüğünü meydana getirirsiniz. 

Eğer bu Kanunda gösterilen hususların içinde bu
gün sizin alacağınız işletmelerin mevcut durumunun 
tespiti yapılsın, bir de Kanun yürürlüğe girdikten uzun 
süre demeyeceğim, sizin için münasip gördüğünüz bir 
süre geçtikten sonra bakıldığı zaman göreceksiniz ki, 
bugünleri arayacaksınız; çünkü gittiğiniz yol ekono
mik ve hukuksal değildir. 

Burada bir (komıya gcMDk. B> de krsaca detm'inı 
ıi>ki önerge dolayısıyla aırz eüilğjm 22 ve 23 ncii maJ-
dıeleüldelkıi hükümler baihüs konulsa 

Şimdi kamu ve özel sakltör kişileri aıasında tam. 
bir hukuk eşitliğini in bu'umduğunu kabul etnre'k za j 

ruridiir. Bunum da alk&inlin düşünüldüğü kanaatinde 
değiliz; ama taiMkıait ve g^i'ıdiğimiz Yalsanm şekli' 
öyle dteğ;3j 

Sosyal Sîgartaîar Kurumu Kanununun 82 nci 
mâildeliJiıidte; «SjgorlaMann çalıştırıldığı işyeri devre-
'd2> veya iınffikâl edeılse, esiki işıvierenLiı kurumu o!an 
sigorta primliyle gediklinle zammı borçîaırınlJaLt aynı 
zamanda yeıfli işveren dle müıîeıseiMen • sorumludur.» 
'denliliKJelkteidllr, Bunu siz devir tellideki etmeyeifriKrısli1-
nljz, lintikal teialkCci elîmiayelbilina'miz, ne şelki'Me 
telaklkS ederseniz edin, başka bir GŞverenüij 
iîşjme soın varidiniz ve ıbu lişyecrİMe sıaibp oüduımtz 
ve Solsyal S'goaliaîar Kurumu Kanunu karşısında siz 
yenli hür işvererujiniz. Pekli, malide de müt'e.£e*b'!en s»-
rumîuîuğu getiriyorsunuz vatandaşlar aralsnı/da, «Buı 
hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir.» diyar-
msnsaüı 

ŞJmdıi özel teşabbiis bir mîies'seB&sinii IbaiÎAaiîina1 

devreder veya inlökâl etiiıriîise, müesseseyi yem' aîan 
sigorta prümüerinden dolayı ımüteseMlen sorum'u 
Olacak. Devir sırasında sigorta primle ilinden dteZiüiyı 
yenli işveren sarumulu dleğüSdiiır dlüye ister resen tamim 
ejdilen noter senadlüme koyun, âsiler âdi semside koyan, 
QMST sözffleşmsyle koyun; ne ŞEkıiHe koysi'sısaız k'»-
yun, «Bu hiülkunıe aykırı sc'ZİeŞinıeGer rautelber d'eğJîdiJr.» 
ıdiyene'k, bir âmir hüküm olaırıajk, kanun koyucu ola
rak; yönlendiiric'i bjr hüküm geilireceücslîiiz valandaş-
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lar ve bü'îttn üizelkiş^ar aralsuvdia; ama siz Devîet adlı
na diyeceksiniz, bir Kamu İktisadi Teşekkülüne bir 
öze] küŞimin bir madenini, işîe'îmeslnii alıp ona dev-
reıd'eceOfcsniz; ama deyeceksiniz ki, «Ben devret'iUm; 
(atma Sosyal SügonilaLİar Kanunumun 82 ndi ıraaddeislin-
deki müteseîslîleıı sorumluluğu ben kabul etmiyorum.» 

VıalliandaşSaır anatsamlda gödiereceğiinlz iyi mtyıelıi, iste
diğiniz iyi niyet, orüarın yapma!», uymlalsı lazım ge
len kuralı koyuyorsunuz, kemidlnilze gelince, «Ben bun-* 
dan 'istisnayım.» diyoaisunuz ve buma da sayın îşçi 
ıteşelkküllerimld!en de bir tek ses çıkmıyor. Bunun so<-
nu büyük mflkfcarida îşçiMn ffejâketinıe duçar oIlacaklİLr. 

Bu işlemde pra'iük olarak çatışmış olan kimseler 
Ibunıun natsıil oftacağımı, nasıl olduğumu görürîer ve bl-
liıöar. Bu ıraaddie tek keöllmleyîe vahiim bir maddedir, 
DcvîeıllJ-i, Dtavülilt oülanajkılıatn kemdUsinii baçfeia türlü, va
tandaşı başka türlü görecek şekilde yönlendirmeyle 
hakiki yıolklium. 

(PelM, 22 ndi maddeyi allıyoruz. Genel bir hukuk 
Ikaüdtosi vaadıtn. Bilinen husuisiiarım kanunlarda deroe-
IdSmıe&ine lüzum yıclk, bugün 3 ekim 19781'm sonba
harında olduğumuzu beyan etmeoniize lüzum yok; 
iansa 'simidi 22 adi maddede hükümler koymuşsunuz. 
«Devletçe işletilmek üzere devralınan madende çab-
şan işçiler hakkımda iş mıstvzusüı uygulanır.» Zaıtan 
başka hukukun uyguîanmjaUı babTls konusu değil ki, 
iş mevzuatı uyguiiaınaoaktır, aksine hüküm getirmiyor-
tsunuz ki, bunu koyacaksınız; mafsal başka. 

Şîmdi, 22 nci maddemin ikinci fıkraisı; «Takdir 
(Komisyonu, 8 nci maddede yazılı tespit ve ayırma iş
leri sırasında madende çalışan işçüleıli görevleri iti
barıyla ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tutanakla 
madenin devııalınmasından sonra dla ve (buraya dik
kat etmenizi bilhassa iısîirham ediyorum.) işe devam
ları uygun görülenler belirtilir. «dem; ektedir. Şimdi, 
(işletmeye aîjyorfsumuz, burada «işe devamları uygun, 
görülenlerini» belirtiyorsunuz. Uygun göımed.'ikkul-
riizin hak ve hukuku ne oiıacak?.. Onları muaîlaikia 
bırakıyorsunuz. Bunun bunada cevalbmı vermemiz 
mümkün, biz vereceğinliz cevapları da biliyoruz ama 
bu işin içinde uğraşan, bu işin cinde çaînşan bir kim-
«e olarak, burada siz özel ıteşelbbüsle de darbe vur
muyorsunuz, büyük ve öldürücü darbeyi işçi kesimli
ne vuruyorsunuz. İşçünkı geçtırilş haklarını bertaraf 
edecek şakiMie, bu haklarının onlar tarafımdan inti
kal ettirlmeyecelk ve korunmayacak şekiîdle âşçi üze
rinde acı yarallar açıyordunuz. 

«İşçIüerSün dövraîımımıa taırihürideki hizmet Şürteîemly-
le ücîteii ve diğer özlük hajklanmım tespihimde Sosyal 

Sijgortaikr Kurumu, Vergi Datatsi ve diğer ilgîîi res
imli daureiîerldeiki kay^üar esas alınır» 'diyorsunuz. Bun
larda zaiea başka türîü hareket eîmek mümkün de
ğil ki, yapıûmaısı lazım gelem husasitar buydu. 

Üç fıkradan üfeaıat olan 22 nci madldiedie ileri sü
rülen, saklanmak Gstemen bütün bu husus, «işe de
vamları uyguın görüSenler beîirtSir...» Bunu saklaya-
IbSmelk, bunu gizUeyelbibrıdk için, bunun vahameıtSsıi 
bu maddenin idinde küçültebilmek için bu madde 
vazddlUmiiş bulunuyor. 

Şjmdi 23 ndü maddede şöyle bir büklüm öîmyor. 
«Ancak işletime hakkı veya arama ruhsatnamesi sahi
bine ödenecek tazmiınatm yeteri miktarı ayrılacak 
aynı Kanunun 83 ncü ımaddeislindekii hükülnîkrlnse 
tajbi teminat olarak sigoniia priimli ve gedUcme zammı 
borçlanma karşılık tutulur.» Siz diiyeceksiinıiz ki, «İş
te biz 22 ndi maddedeki bu, işe devamlarını uygun 
görjMddüğ]miiz kimselerim temiınailaın 23 ncü maddle-
nin ilkindi fıkrasında Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununu:* 83 ndü madddslimdelkli hükümler gereğince 
yatırıilmış parada teminat olarak bulunur.» ve bu o 
kadar gayri moayyem bâr ifadlâdlir ki, büıllün e*l koydu
ğunuz iş^eimdîere on para dahi ödemek BsliîeınîieyelM-
IJISIIEIİZ, venmteydbiîüaiâiınıiız, bu madde iı5e siz bu hakka 
"sahipliniz. Onlara dersiüriiz ki, «83 ncü mııaddıeye gö-ı 
re, tomkaat olaraktan bunaı taimyoraım.» de'diniz mi 
mıelselîe bütmliişljik. O lişîetmelden dolayı l'şîieHmıekeûn 
baırçCları omuzlarında, aâacaklîarı yok; çekip giltmıeJeırii 
oııîar içim daha iyûdlir. 

Ş'ımldı, bu böyîe mli, offlacaktrr? Burada özel keşlim 
kendisine göre kanuni bir çikar, bir kanun boşluğu 
bıılalbl'ülir, Devlet kendisine göre bir özel hususu fîerî 
ısiî.relbfiilir; ama .buraıdia haklan haleldar olan, menfaıalt-
leri Zedeiîeımen, burada yıpranan işçi ikesiSmiildiîr. İşçi 
feösimılnlin haklarını bu şekilde ihlale maruz bıralk-
tilktain sonra, üferllde görecdk-ilin'iz, ömür vefa ederse 
göriiJür; bu kanurtdlaiki, bu mal3de3erd£İki diîğ'şikiCik-
fer îçOn yenü bir yasa taranışı da getirilmeye medbur 
kalacaiksınız. Bu iş bir Emekiii Saradığı Yasasınla dö-
rjeceık, Nasıl Emdkli Sıaıddığıınlda aitı ayda bir, seüedfc 
bir kanun değişikliği bahis konusu ölüyorsa» buruda 
da haklarını ihlal emiğimiz işçileüin durumları feci 
IhaCe geleotlkSk". 

IBuraiia Som olacak 28 nci ma'dde'dıe; «Bu Katnlum 
gereğince görevlemdlir^en kişiler Davîet mem'iıra sx-
yıürfaır, 

Ancak, suç teşkil eden eyJeanlerliinldıen dolayı ayıa 
supu CşSsyen memurîıara veriîecdk cezaHanm flsii kah 
'ile cezaîianıdırıîır.» hükmü var. Bunun t^SbUüatüada Sr 
ıtakd^" koanilısyoraa üjyiösi öiduğumuzu d'üşüliifünüz. 
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Şimdi, bunun bir berazari Orman Kamuna tatb'fka-
tınia da vaıdır; orman say»lan yerîer, orman saiyû-
mayan yerler. Hiç bir onmam yeıîMIilsl bir yer orman 
d!eğ]]Jıir dljyemeız. Sezaır'ın hakikim Sezar'ia veremez, 
orası özel keşlime ait bir onman parçası olsa ibiSe. 
Çiinikü, orada oıiman değildir deyip de, fcelsGm müısa-
ladletsti veriiSip, kesim yapıldıktan sonra herhangi bîr 
Ühbar veya şu veya bu neticesinde «ormandır» dlîye 
bir hutsuis beüirılemnıeıye başlandığı zamanda, İlk yapı
lan iş onu ımıalhööamıeiye vteıunaklüır. Bölge şaffenj, işlet
imle müdürleri} seneÖerce vaıllandaışi'n halkikını venm'e-
Ujn silkintisi ve eîeınHi »Ilımda mahkemeîeride ûliıiü-
ınlürler. Sezar'ın hakikim Sezar'a veremezsiniz.' 

ŞJmıdl, bu maddödle siz işinizi gücünüzü bırtalka-
csteımz. Burada 8 noi mıalJÜeldekil talkdGr komlisyariıun-
ıda belirtilen renımll oîanîan; haydi resmi görevleridir 
dedik; ama 4 ncü maldtdedekli belMlenfteılden, «..'Ma
den MiiheniJİsîeTli Odası ile yerel saıuaıyi, yoksa en 
ıya&ın ticareti ve saımayi odasının kertdl ımşerasupları 
a lc ından göııavlkaıld!iıiJ0k3ea;li...» MırsDelIer. 

'Şimdi Tiiılk'ıyeldle bir konu vaJdır; hâkimler 15 
fltra tazminat aiır, tolMilişli 5 lira alır, bunun kavgası, 
senelerden beri devam efder. Adam biiMcîşlüDk yapsa 
ibagka bir ücrelt olacalktiır, burada talkdlir komiıöyomı 
iiy'edjdir. Ta&dir feoımllayanu üyeisl öîduğu zaman, siz 
buradaki serbest olduğunu tahmin etliğin ve olması 
gerekli buluman büyük çoğunluğu ile iki k'İş'iye istenil
e n ücrelt ayrıımım yapmadan veremeyeceksiniz. 

Üç Devlet müessesesine bağlı olanlar görevlen} 
icabı geffleaelkjer, bundan yapacalkîar; ama ilikli kJşTJye 
de veremeyince, bunlar gelmeyecekler. Topiıanıîıya 
gelmeleri sizin içim öneımöi değil, geHmedinfler. Çünkü, 
onlar geîmelJİ'ıkleri zaiman siz elkseri.vaile karar alma 
imkânına salhipsimiz. Bu batkınından da bu ayrıca Ka
nunun iyi şekilde tedvliın ödiflmösi hususlarına aykırı, 
praSÜk bir yön teskGÎ ediyor.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya MIleJîvo&'JE) — Mailen 

fonu. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (De

vamla) — Buyurun efendim?.. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Maden 
fonu kanalıyla. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Maden fonu kanalıyla vereceksiniz; ama bu 
parayı, onlara verilmesi lazım gelen bu parayı vere* 
mezsiniz. Çünkü, onlara vermeniz lazım gelen mik
tarı aynı şekilde kendi üyelerinize de vereceksiniz, 

Devletin tespit ettiği bir fiyat tespiti olarak; ama bir 
özel kişinin, orada, maden ocaklarına girecek, sonu
na kadar çalışacak, uğraşacak; bu aynı zamanda can 
güvenliğiyle ilgili bir konudur. Maden mühendisi 
olur, maden ocağına girmeyen maden mühendisleri
ni biz çok görürdük. 

Madem bir konuya getirdfniz, «Maden fonu» de
diniz; bu konuyla ilgili bir olayı anlatmak istiyo
rum : 

Bir iş dolayısıyla Adapazarı'na gitmiştim. Sosyal 
Sigortalar Kurumunda bana, «Şu maden şirketimi ta
nıyor musun?» dediler, «Hayır, tanımıyorum.» de
dim. «Tanımanız gerekir.» dediler. Geldim, tanıdı-
ğsm bir madenciye sordum^ «Böyle bir şirket var
mış.» dedim «Evet, var.» dedi. «Kimlerdi bunlar?..» 
dedim. «Bunlar tekaüt edildi, mühendistiler; bir ocak 
buldular, orayı çalıştırdılar, sonra da ocağı çahştıra-
madılar, iflas ettiler.» dedi. «Peki, şimdi ne yapıyor
lar?» dedim. «Onu sana söyleyeyim: Devletin ma
den politikasını tayin ediyorlar ve onu takip ediyor
lar.» dedi. 

Burada sr'zin yönlendireceğiniz kimseler işini ya
parlar; ama bu iki kişi, Maden Mühendisleri Odasın
dan ve Sanayi ve Ticaret Odasındaki kimseler bu 
toplantılara gelmeyecektir. Ondan sonra da siz, «Üç 
kişilik çoğunluk kâfidir.» deyip bu meselenin altın
dan çıkacaksınız. Çünkü, bunların sarf ettileri mesa
inin gerçek ücretini vermiyorsunuz ki. İşletmenin 
gerçek ücretini vermiyorsunuz ki, bunun bilirkişiliği
ni yapan, bunun takdir komisyonhığunu yapan ada
mın gerçek ücretini vereceksiniz... 

Sayın senatörler;... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Bağlıyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanız uzun sürecek mi efen
dim? 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
ca) — Tamam, bağlıyorum efendim. 

Buyurun bir şey söyleyecekseniz... 
BAŞKAN — Hayır, çalışma süresi ile ilgili ola

rak bir önerge var da onu okutturacaktım. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Müsaade ederseniz, ben zaten konuşmamı bi
tirmek üzereyim, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — Sözümün başında da belirttiğim gibi, huzuru
nuzdaki kanun tasarısı sadece linyiti, sadece bor mi-
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neraîîerini, sadece demiri ilgilendiren bir konu değil. 
Bütün madenlerin Devletçe işletilmesine veya bir Ka
mu İktisadi Teşebbüsü tarafından işletilmesine im
kân verecek, Bakanlar Kuruluna yetki veren bir Ka
nundur. Bu kadar geniş kapsamlı bir Kanunun çıka
rılmasına lüzum ve zaruret yok. 

Benden evvel Milli Birlik Grupu adına konuşan 
Sayın arkadaşımız, Adalet Partisinin tek başına ve 
koalisyonlar şeklinde bulunduğu devrelerdeki enerji 
durumlarını tenkit ettiler. Eğer kendileri dikkat eder
lerse, Adalet Partisi tek başına iktidarda bulunduğu 
devrelerde Türkiye'nin enerji sorunu için en iyi ça
lışmaları yapmış ve hal çareleri aramıştır. Enerji so
runları, bazı kesik devreler vardır, o devrelerde ge
riye kalmıştır. Hatta sizin bir ilgiliniz, «Bu kadar 
elektriği niye üreteceğiz?.. Bunu toprağa mı vere
cek?..» diyen kimse, zannedersem Adalet Partisinin 
değil, Halk Partisinin bir bakam olsa gerek. 

Şeker fabrikalarına verilen linyit hususlarını ileri 
sürdüler. Yanılmıyorsam Türkiye'deki bazı şeker fab
rikalarında, linyit işletilmesine göre fuel -- oil'den 
kaçmak ve linyitle çalışmaları temin hususunda bir 
faaliyet yapılmıştır. Bunlar küçük kalorili yahut dü
şük kalorili linyitleri kapsar. Afyon Şeker Fabrikası 
da bunlardan bir tanesidir. 

Bunlar piyasada Devletin temin ettiği maliyetin 
altında her zaman alınmıştır. Devletin satış bedeli 
değil önemli olan, Devlete mal olan fiyat önemlidir. 
Çünkü, Devletin satış bedeliyle maliyet bedeli arasın-
o.a!£&i nakıs fark Hazineden çıkmaktadır. Onun için, 
siz burada geüp de, «Devletin satış bedeli şudur.» 
diyecek değilsiniz; «Devletin mal ettiği bedel şudur, 
ezel sektörün maliyeti yahut onların satiş bedeli 
önemlidir. Onun satış bedeli budur.» diyerekten bu
nun üzerinde durduğumuz zaman, birinin maliyeti, 
özel sektörün satış fiyatları arasında lehe elan husus, 
özel sektörün lehinedir. 

BAŞKAN — Sayın Çalış, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Süre ile ilgili bir önerge var, okutuyorum, 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Sayın Başkamm, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Hayır, okutuyorum efendim. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — Sözümü kesemezsiniz Sayın Başkanım. Bir da
kika... 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitecek. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — Hayır, bir dakika. 
BAŞKAN — Sözünüzü kesme değil bu. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Sayın Başkanım, grup adına konuşmalarda... 

BA.ŞKAN — Siz devam edecekseniz, devam eder
siniz saat 19.00'dan sonra. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Bitiriyorum, bitiriyorum dedim Sayın Başka
mm. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saat bitiyor. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Bir dakika Sayın Başkanım. Ben sözümü bi
tirmeden... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu söz kesmek 
değil, önergeyi Okutuyorum. Süre dolmak üzere, dol
mak üzere olduğu için de önergeyi okutuyorum. 
(CHP sıralarından «Süre doluyor», «Saat 19.00'a ge
liyor.» sesleri). 

İMADETTlN ELMAS (Çanakkale) — Sana saat 
19.00'u doldurtacak mıyız, tatile mi gireceğiz?.. 

Sayın Başkanlığa 
819 sayılı Madenlerin Devletçe işletilmesine dair 

yesa tasarısının müzakereleri ve oylaması bitinceye 
kadar çalışmalara devamını saygıyla arz ve teklif 
ederiz. 

Zeyyat Baykara Fahri Özdilek 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Milli Birlik Grupu Adına 

Grupu Adına 
Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 

CHP Grupu Başkanvekili CHP Grupu Başkam ekiH 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhinde söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergeyi okutuyorsunuz, lehinde, aleyhinde söz ver
mek zorundasınız. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Aleyhinde kimseye söz vermiyorsunuz ki. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin aley
hinde söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, önerge kabul edilmiştir. 
AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam

la) — Olmadı Sayın Başkan. Benim sözümü kesiyor
sunuz, önergeyi koyuyorsunuz, önergenin lehinde, 
aleyhinde hiç kimseye de söz vermiyorsunuz. 
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ÎMADETTIN ELMAS (Çanakkale) — Senatoda 
böyle uygulamayı gösteremezsiniz, Senato tarihinde 
bir tek örneği yoktur. Sizin başkanlarınız da aynı tat
bikatı yaptı. (Gürültüler). 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne demek «Si
zin başkanlarınız da yaptı»?.. Ayıptır. (CHP sırala
rından «Oylama bitti» sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka-
mm> yapmayın. 

BAŞKAN — Kürsüde hatip var efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizi başka tu

tumlara iteceksiniz. 
BAŞKAN — Ne yaparsınız efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Allahaşkına bir 

haftadır yaptığınız yeter artık. Lütfen İçtüzüğü uy
gulayın. 

BAŞKAN — içtüzüğü uyguluyorum efendim. 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Senato ta

rihinde yoktur, bir tane örnek verin. Süreyle ilgili 
önergeler böyle uygulanmamıştır bugüne kadar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin lehin
de, aleyhinde söz vermek zorundasınız. Sayın Baş
kan yapmayınız bunu. Lütfen aleyhinde söz istiyo
ruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, süre ile ilgili önergeler bu 
şekilde oylanmıştır bugüne kadar, bugüne kadar böy
le oylanmıştır. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Oylama
dan sonra söz istenmez. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, öner
ge hakkında söz isteyen olmamıştır bugüne kadar. 
Onun için böyle oylanmıştır. 

BAŞKAN — İsterdiniz daha önce bitti efendim; 
önerge oylandı, kabul edildi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz bunu ne 
hakla yaparsınız? 

BAŞKAN — Ben Tüzüğü uyguluyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çıkan hadisele

rin bütün müsebbibi sizsiniz. 
BAŞKAN — Sizsiniz, o. 
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İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Devam 
edin siz konuşmacı. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Burada hati
biniz var, sen sussana. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sizin Baş
kanlarınız yaptı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — itiraz ettiniz de 
kabul edilmedi mi? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Keyfinize göre 

idare edemezsiniz. İçtüzüğe göre idare edin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sizin isteğini
ze göre mi idare edelim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğün tatbi
kini istiyoruz. Niye önergenin lehinde, aleyhinde söz 
vermiyor?.. (CHP sıralarından gürültüler). 

BALKAN — Arkadaşlar, lütfen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oîdu bittiye ge

tiriliyor. Söz istiyoruz... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Grup Başkan

lığından atın onu, atın. O çaputu paspas yapın. (Gü
rültüler). 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hata 
vai', yapmayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti koru
yalım. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Size ne 
oluyor?.. Yapmayın, rica ederim yapmayın. Başkan, 
b'r yanlışlık yapabilir. Aleyhinde, lehinde olacak. Ne 
cluyor sizlere?.. Allah aîîah yarabbi... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Ne ba-
ğınp duruyorsun orada?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Başkan, biraz evvel bir arkadaşımıza, «Kür
süde hatip var» dedi. Başkalarına karşı kürsüde ha
tip var, kendilerine geldiği zaman kürsüde hatip yok 
galiba... 

Çünkü, saat 18.55 şimdi. Ben kendilerine demin 
benim sözümü kestiği zaman durumumun ne olaca
ğını sordum. Yani devam edeyim, önergeyi mi ko
nuşacaksınız. 

NİYAZI UNSAL (Erzincan) — Sabaha kadar 
konuşun, devam edin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Size ko
nuşma imkânı hazırladüc Sayın Çalış. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Teşekkür ederim, ben bir şey demiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin le
binde, aleyhinde söz vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Süreyle ilgili önergeler efendim, 
her zaman böyle olmuştur bunlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir taraftan söz 
vermiyorsunuz, diğer taraftan da usulüne uygun ha
reket etmiyorsunuz. 
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HAYRI ÖNER (Adana) — Saat 24.00'e kadar 
müzakereye açığız. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Grup adına yapılan konuşmalar, malumunuz 
Millet Meclisindeki gibi değil, süre de bahis konusu 
değil, kısıtlanması hususu da bahis konusu değil. 
Böyle bir niyetin içinde bulunmuş olsaydım, tutum ve 
davranışımız başka türlü olurdu. Biz tamamen yasa
nın çerçevesi içinde kaldık; birtakım polemiklere de 
ben burada Grup adına cevap vermeyeceğim, ben
den sonra konuşacak arkadaşlarımız ayrıca cevap 
vereceklerdir. 

Bizi, yasaya karşı engelleme yapmakla itham et
tiler. (CHP sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe müdahale 
etmeyelim efendim. 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Biz, yasanın hangi konularına hukuki açıdan 
karşı olduğumuzu geldik burada yüksek huzurunuz
da sizin de yüksek müsaadeleriniz ve müsamahaları
nızla tek tek anlatmaya çalıştık. Karşı olduğumuz ko
nuları söyledik. 

Hükümet gelse, Kangal'daki, Yatağan'daki, Çan' 
daki ve mümasili bazı yerlerdeki linyit ocaklarına 
termik santrailar bakımından el konulması zaruridir 
deseydi. Bor tuzu konusunda, mamul olarak veya 
gayrimamul olarak ihraç edilmesi bakımından, dış 
piyasalarda meydana gelen fiyat durumları bakımın
dan beyanda bulunsaydı, demirin durumunu ele al
saydı; bunları o çerçevenin içinde mütalaa ederdik. 
O çerçeve içinde bunlara gerek olup olmadığını, na
sıl olması lazımgeldiğini o çerçevenin içinde mütalaa 
ederdik; ama çerçeve bu değil arkadaşlar. 

Çerçeve, üç madenin Devlet tarafından işletil
mesine matuf değil. Çerçeve, Türkiye Cumhuriyeti
nin Misak-ı Milli hudutlarının içindeki bütün ma
denlerin bir İktisadi Devlet Teşebbüsü tarafından iş
letilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki ve im
kân veren bir kanun çercevesidir. Bu bakımdan, me
sele çok geniş boyutlara ulaşmaktadır. Sizin bazı hu
suslardaki gerekçelerinizle kanunda getirdiğiniz mad
de ve metinler arasında, birbirine yaklaşılmayacak 
kadar uzun mesafe vardır. 

Ortaya konulan her konunun bir engelleme ko
nusu olduğunu mütalaa etmemek lazımdır. Biz, en
gellemeyi yapıyorsak, ki yapmıyoruz, yasal yapıyo
ruz, hiç olmazsa gayrikanuni yollara tevessül etmi
yoruz ve etme imkânını da vermiyoruz. 
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Benden evvel konuşan Sayın Milli Birlik Grupu 
Sözcüsü arkadaşımız burada Demirel Hükümetleri
nin enerji politikalarını eleştirdi. Yalnız şunu hatırla
tayım : Enerji konusundaki en büyük atılımlar, en 
büyük faaliyetler Adalet Partisi Hükümetleri zama
nında olmuştur. Bu soruna temelinden el atan... 

HAYRI ÖNER (Adana) — Ne ilgisi var bunla
rın kanunla Allahaşkma? Bu kadar da suiistimal edi
lir mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. Hatip kanunun tümü üzerinde konuşuyor efen
dim, istirham ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hani özgürlük
çüydünüz?.. Milletin kürsüsünden konuşma hakkını 
da mı alacaksınız? Başkanınız kâfi miktarda yapıyor 
zaten. Mecbursunuz dinlemeye. Cevap verme hak
kınız var, hakkınızı kullanırsınız; ama altında kalıp 
eziliyorsanız o başka. 

BAŞKAN — Efendim, bağırmayınız lütfen. Sa
yın Çalış, siz devam buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Altında ka
lacak olan sizsiniz. Dayanabilirseniz dayanın, imanı
nız varsa dayanırsınız, ama sizde iman yok. 

CAHİT liALOKAY (Elazığ) — Hayır, iman sen
de yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen kim, iman 
kim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan daha 

ne bekliyorsunuz, niye müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim ediyoruz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Niye oturuyorsu

nuz orada? Yapın vazifenizi. 
BAŞKAN — Müdahale eden biziz, hatibe konuş

ma imkânı sağlayan biziz. Buyurun Sayın Çalış. 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Müdahale hak

kı Ucuzal'a mı veriliyor? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu kürsüde gru-

pum adına konuşuluyor. Aç oku bir defa İçtüzüğü, 
mecbursun dinlemeye. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sizin istediğiniz ka
dar konuşmaya mecbur değildir. 

BAŞKAN — Değil efendim, elbette; biz de söy
ledik, zatıâliniz burada değil miydiniz? Söyledik efen
dim, daha ne yapalım yani? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Müdahale ediyorlar 
ama... 

AP GRUPU ADINA ORHAN ÇALIŞ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; 
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Şimdi, bir hususu tekrar teyit edeyim; bunun po
lemikle bir ilgisi yok. Şimdiye kadar olanlar rakam
la ifade edilmesi mümkün olan hususlardır. Tetkik 
ettiniz. Enerji politikası ile ilgili en gerçekçi faali
yette bulunan Adalet Partisi Hükümetleridir. 

Bunları bu şekilde söyledikten sonra, Grupum adı
na beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepi
nize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış. 
Efendim, kişisel görüşlerini bildirmek üzere 13 

üye söz almış bulunmaktadır. Önce sırayla isimlerini 
okuyorum : 

Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sayın Niyazi Unsal, Sa
yın Kemâl Sarıibrahimoğlu, Sayın Safa Reisoğlu, 
Sayın Sadi Irmak, Sayın Raif Eriş, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Sami Turan, 
Sayın Metin Toker, Sayın Nerınin Abadan - Unat, 
Sayın Ahmet Demir Yüce, Sayın Kâzım Karaağaç-
lıoğlu. 

Efendim, İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesi hükmü
ne göre söz isteyenlerin adedi altıyı geçmiş olduğun
dan önce lehte, sonra aleyhte ve sonra üzerinde ol
mak üzere söz vereceğim. 

Önce lehte mi, aleyhinde mi, üzerinde mi onu tes
pit edeceğiz. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç?.. Lehte. 
Sayın Niyazi Unsal?.. Üzerinde. 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Safa Reisoğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Sadi Irmak?.. Üzerinde. 
Sayın Raif Eriş?.. Aleyhte. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Lehte. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Lehte. 
Sayın Sami Turan?.. Yoklar. 
Sayın Metin Toker?.. Üzerinde. 
Sayın Nermin Abadan - Unat?.. Lehte. 
Sayın Ahmet Demir Yüce?.. Üzerinde. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Aleyhte. 
Efendim, kişisel konuşmalarla ilgili bir önerge 

var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde her tür 

kişisel konuşmanın on dakika ile sınırlandınlmasım 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

aleyhinde öneririm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli arkadaş

larım; 
Bu tasarının yasalaşmasını salonda bulunan tüm 

senatörler kadar ben de istiyorum, hem de bir an ön
ce yasalaşmasını istiyorum. Bir an önce yasalaşması
nı istemek demek, yasa tasarısındaki birtakım açık
lıkları, birtakım noksanlıkları burada söylememek, 
burada işaretlememek demek değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İzin verin düşüncelerimizi söyleyelim. Bizim par

tilerimizde, gruplarımızda ve Meclislerimizde bir has
talık var; çok önemli birtakım konular nedense zo
runlu imiş gibi bir acelecilik içinde geçiştiriliyor. Bu 
tasarının maddelerini sağlam kafalarla ve yeterli za
manlarla ele alıp bir inceleyelim. Çünkü, ileride bunu 

• uygulayacakların başına sorun koymayıp açacak hu
suslar var. Hem birtakım şeylerin savurgan olma
masını isteyeceğiz, hem de şu sırada piyasada nay
lon faturalarla halkın soyulduğu gibi, naylon anlaş
malarla halkın soyulacağı maddelerin bu yasa tasa
rısı içerisine nasıl yerleştirildiğini söylemeyeceğiz.» 

Eğer 10 dakika ile benim konuşmamı sınırlarsa
nız, diğer arkadaşlarımın konuşmasını sınırlarsanız, 
ben dikkatlerden kaçacak birtakım noktalan burada 
söyleyemeyecek, işaretleyemeyccek durumlara düşe
rim. Süre uzatmasını uzatabildiğimiz kadar uzata
lım; ama bunları burada ortaya koyalım, koymamız
da yarar vardır. Bunları koymadan, söylemeden, 10 
dakikada değerli arkadaşlarım ben bu konulara gire
mem. Uzun boylu konular ele alınmıştır, işlenmiş
tir. Benim anlayamadığım böyle konularda bu acele
cilik nedir? İsterseniz hiç konuşmayalım; ama sanıyo
rum ki, hiç konuşmamanın zaran, bu konuları ko
nuşmaktan daha çoktur. 

Onun için bence kişisel konuşmalann 10 dakika 
gibi böyle dar bir çerçeve içerisine sıkıştırılması, böy
le önemli bir yasanın, yıllardır özlemini doyduğumuz 
son derece önemli bir konunun 10 dakikaya sıkıştı
rılması yanlıştır. Cidden söylenebilecek, ele alınabile
cek bu Yasa üzerinde sayısız konu vardır. Hiç ol
mazsa bunu önerge sahibinden rica ediyoruz 15 - 20 
dakika gibi bir uzatmaya çıkarsın ve biz de söyleye
ceklerimizin bir kısmını hiç olmazsa burada söyleme 
olanağını bulalım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 

Başkan, önerge sahibi olarak lehte söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Emre. 
KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, bendeniz de söz istemiştim. 
Başkan — Efendim yoktunuz. 
KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Yok-

sam geldim. 
BAŞKAN — Ondan sonraki sıraya koyanz efen

dim. 
KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, başında söyledim «okuyun şunu» diye, 
okumadınız. Tekrar söz istiyorum lütfen ilave edin. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Benim iyi niyetle vermiş olduğum bir önergenin, 

özellikle çok saygı duyduğum bir arkadaşım tarafın
dan hiç öngörmediğim, düşünmediğim ve olacağına 
da ihtimal vermediğim kötü sonuçlar doğuracak bi
çimde değerlendirilmesine gerçekten üzüldüm. 

Aslında Devlet işlerinde Parlamento kademesin
de de, diğer her türlü siyasal çalışmalarda da asgari 
ciddiyet ölçüleri vardır. Bendeniz ve biraz evvel ko
nuşan çok değerli arkadaşım bu konuların ve bütün 
yasa, teklif ve tasarılarının enine boyuna görüşüldü
ğü ihtisas komisyonlarından, özellikle her tür yasa
nın ve bu yasanın da geçtiği, uzun boylu görüşüldü
ğü Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plan Karma Komis
yonu üyesiyiz. Orada bütün yönleri ile uzun uzun 
görüşülmüştür. 

Burada üzülerek belirteyim ki, aslında demokra
tik anlayış içerisinde son derece saygı ile karşıladı
ğım; ama Maden Yasasının Türkiye'nin sosyo - eko
nomik ve siyasal gerçekleri karşısında son derece et
kileyici bir Yasa oluşunu Cumhuriyet Senatosunda-
ki bugünkü görüşmelerde Yetki Yasasının görüşül
mesinde dahi görmediğimiz engelleme yöntemlerinin 
uygulanmak istenmesinden çok iyi anlıyoruz. 

O bakımdan, zaten İçtüzüğümüz gereğince grup
lar adına görüşmelerin sınırlandırılma olanağı bu-
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îunmadığına göre düşüncelerini, kişisel görüşlerini 10 
dakika içerisinde ve zaten en verimli, en değerli ve 
en öziü konuşmaların da kısa konuşma olduğu her
kesçe bilinen bir gerçek olduğuna göre, Cumhuriyet 
Senatomuzun tüm değerli üyelerinin de bu anlamda 
fazıl kişiler olduğuna inandığım için, engellemelere 
ve işi uzatmalara meydan bırakmamak için özlü gö
rüşmelerle sonuca ulaşmak amacı ile kişisel görüş
meleri 10 dakika ile sınırlandırma önerisinde bulun
dum. 

Önerimde Sayın Ünsaî'm isteğine rağmen devam 
ediyorum. Kaldı ki, arkadaşımın söylediklerinden an
layabildiğim kadarı ile bu Yasa tasarısı ile önemli 
ölçüde yetkiler kullanacak olan Hükümetin ve umut 
ediyorum ki bütün Cumhuriyet hükümetlerinin, bu
günkü Hükümetin ve bütün Cumhuriyet hükümetle
rinin madenler üzerinde Türkiye'de bugüne değin 
oynanagelmiş olan oyunların, bundan böyle de bu 
yasanın uygulanması aşamasında da oynanılmasına 
izin verecekleri ve Yasayı böyle olumsuz yönde uy
gulayacakları ve anlayacakları kanısında hiç bir za
man değilim, bu kanıyı taşımıyorum. 

O bakımdan, başarılı sonuçlar; büyük yetkiler 
verilen en başta bugünkü Hükümetin ve daha sonra
ki Cumhuriyet hükümetlerinin olacaktır. Görüşmele
rin bu hudutla kayıtlanmasında yarar görüyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İleri. 
Efendim her türlü kişisel görüşmelerin 10 dakika 

ile sınırlandırılmağım oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
şu anda ekseriyetimiz yoktur, yoklama istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten arkadaşlar da bir 
hayli yoruldular. Saat 20.30'da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.15 

• • * • ^ • ^ 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fevzi H. Esatoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 
+ 

BAŞKAN — 76*ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ekseriyet yok, yokla
ma istiyoruz Sayın Başkan. 

(Bolu Üyesi Orhan Çalış, Antalya Üyesi Şerafet-

tin Paker, Mardin Üyesi Sait Mehmetoğlu, Samsun 

Üyesi Şaban Demirdağ ve Balıkesir Üyesi Raif Eriş 

ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Yoklama ancak karar verileceği za
man istenebilir. Bu konudaki düşüncemi koruyarak, 
yine de 5 Uye yoklama istediği için yoklama yaptıra
cağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmelere 

devam ediyoruz; 93 sayın üye vardır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Devletçe İşletilecek Madenler hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/102; 
C. Senatosu : 1/582) (S. Sayısı : 819) (1) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini açıklamak üze
re söz isteyen arkadaşlara sıra ile söz vereceğim; ön
ce lehte, sonra aleyhte, sonra üzerinde. 

Buyurun Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, süreniz 10 dakika

dır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 

Devletçe İşletilecek Madenler kanunu tasarısı hak
kındaki kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Genel görüşmelerde biliyorsunuz ki, evvela ko
nunun genel sınırlaması yapılır. Bu tasarının konu
su madenlerdir. Madenler doğal varidi bakımından, 
çağdaş uygarlık bakımından, bir memleketin ekono
misi bakımından, gelecek kuşakların kaderi bakımın
dan, sınaileşmesi bakımından en önemli konudur. De
mek ki, tasan gelecek kuşakları da kapsayan önemli 

(1) 819 S. Sayılı basmayazı 
eklidir. 

tutanağın sonuna 

bir konuyu içermektedir. Üzerinde dikkatle konuş
mak lazımdır. 

Genel görüşmede ikinci olarak ele alınacak ko
nu kuşkusuz, gelen tasarının Türk Anayasasının te
mel prensiplerine, ideallerine uygun olup olmaması 
noktasından incelenmesidir, Parlamentoda. 

Bu tasan Türk Anayasasının ilkelerine, prensiple
rine ve açık maddelerine kesenkes benim kanımca 
uygundur. Niçin? Bu Devlet sosyal devlettir. Bu Dev
letin madenleri hakkında açıkça ortaya konmuş bir 
Anayasa maddesi vardır; Anayasanın 130 ncu mad
desi. Bu madde, madenlerin arama ve işletmesinin 
Devlete ait olduğu temel prensibini ortaya koymuş
tur. 

İkinci kısım bu prensibin istisnasıdır ve kanunla 
düzenlenecek bir konudur. Yani, madenlerin devletçe 
işletilmesi anaprensibi yanında, özel teşebbüsle ortak
lık halinde ya da doğrudan doğruya özel teşebbüsle 
işletilmesi tamamen ayrıcalık ifade eden ve temel 
prensibi bozmamak şartıyla kanunla düzenlenecek 
noktadır. O halde, bu kanunun eksik tarafı, madde
nin başında eğer, «Doğrudan doğruya Devletle işle
tilecek kanunlar» ifadesini taşısaydı birtakım arka
daşların, sanki, Türkiye madenleri üzerinde hukuk 
bakımından, bilim bakımından, memleketin geleceği 
bakımından özel teşebbüsün edinilmiş hakları var
mış da, bunları geri alıyormuşuz gibi yanlış anlaşma
lar hiçbir zaman söz konusu olmayacaktı. 
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Arkadaşlar; 
O halde, şu Anayasa Türk Devletinin Anayasası 

ise, getirilen kanunun «doğrudan Devlet tarafından 
işletilecek madenler» diye anladığımız andan itibaren 
Anayasanın prensiplerine, ilkelerine ve maddelerine 
kesen kes uygun bir tasarı. 

Tasan, acaba, gerçeklere uygun mudur?.. Elbette 
bir parlamento bir konuyu teme! olarak alınca mem
leketin gerçeklerine uygun mudur? 

Arkadaşlar; 
Kendimizi bir saniye bırakıp dünyaya bakalım. 

Dünyada toplumlar, uluslar, ülkeler kalkındıysa yer
altı ürünlerini, kaynaklarını toplumsal amaçla, ulu
sal amaçlarla değerlendirmek suretiyle, çağın tek
niğine göre işletmek ve korumak suretiyle yükselmiş
lerdir. Bu tasarı, şimdiye kadar korunmamış maden
lerimizin bir yandan korunmasını, yani, teknik ko
şullara uygun olarak işletilmemesi, gündelik kazanç 
suretiyle işletilmemesi gibi bir görüşü ortaya getirir. 

Arkadaşlarımızdan bazıları dediler ki, «Kanunun 
kapsamı yalnız demiri, boraksı, kömürü kapsamıyor. 
Bütün madenleri...» 

Hükümete açık olarak söylüyorum; eğer bundan 
başka bir tasarı getirir de memleketin topraklarının 
dahi korunmasını; mesela bugün Taşocakları Nizam
namesine göre işletilen kaolinlerimiz vardır. Haber 
veriyorum; gelecek uygarlığımızda ekonomi bakımın
dan da Ortadoğu ile girişeceğimiz prensipler bakımın
dan, sanayi bakımından demir kadar, Taşocakları 
Nizamnamesiyle alâkası olan boraks gibi, kil gibi, 
feldispat gibi maddelerin de birinci derecede önemi 
vardır. Eğer Hükümet, bu tasarının kapsamını, her 
gün teknik teşkilatım meydana getirir, iyi işletmeye 
doğru yönelecek bir şekilde genişletebilirse, Hüküme
ti bu Kanundaki gibi tekrar takdir etmek mecburiye
tindeyiz. 

Arkadaşlar; 
O halde olağanüstü bir toplantıya gelen bu tasa

rı, geç kalmış bir anafikri ortaya getiriyor. Türk ül
kesinin, ulusal varlığımızın, toplumsal varlığımızın 
temel kıymeti; kaynaklarım z ve yeraltı servetlerimiz-
dir. Bir gerçek daha var, dünya ile rekabete girişecek-
sek, ekonomimizi yükselteceksek, döviz açıklarımızı 
kapatacaksak; yeraltı servetlerimizi çağdaş bilim dü
zeyinde işletmenin çaresini bulacağız. Kapkaççı, gün
delikçi, yalnız çıkar ya da yabancı çıkarların hedefi 
olacak bir şekilde işletmesine mani olacak kararları 
almakta geç kalmışızdır. 

Arkadaşlar; 
Bir örnekle fikirlerimi açıklamak istiyorum. Ne

dir sömürücülük?.. Sömürücülüğe, kalkınmış millet
ler yeraltı kaynaklarım tükettikleri derecede daha 
çok önem vermişlerdir. Eğer Afrika'da muhtelif mil
letlerin güç yarışmasını görüyorsanız, eğer el değme
miş memleketlerde, hatta Türkiye'de yabancıları bir
takım fırsat kollamak zihniyetinde görüyorsanız, bu 
yeraltı kaynaklarımızın henüz bakir olmasından, tek
nik bilgilere uygun, çağdaş düzeyde bir işletmeye ko
nu yapamamamızdan ileri gelir. Onun için muhalifi, 
muvafıkı ile Senato olarak, demek ki, bu konuyu, 
bugünkü ve yarınki kuşakların meselesi olarak ele 
almalı ve memleketin henüz gereğince teknik olarak 
işletemediğimiz ve zenginliği hakkında elimizde bil
gileri olan kaynaklarını en iyi şekilde, hatta temelin
den devletçe işletilmesinin çareleri üzerinde durma
lıyız. 

Özel hukuk ne olacak?.. Arkadaşlar, temelinde 
Devlete ait konularda özel hukuk, haklılık nispetin
de söz konusu olabilir. Arkadaşlarımız misaller ver
diler. «Boraksı özel teşebbüs şöyle işletmiş...» Arka
daşlar, bunlar seçilmiş misallerdir. Ben de misal ve
reyim size. : Bigadiç'te Rum asıllı bir kadına intikal 
eden kıymetli bir maden ocağı terk edilmiş. Kadının 
Türkiye'de bütün işçi haklarına tevzi edilebilecek 
malı aranmış, 250 bin lira kıymetinde bir değer eli
mize geçmiştir. 

Onun için, bu tasarı üzerinde konuşurken özel hu
kuk diye bir şey, mülkiyet mevzubahis değildir, iş
letme hakkının verilmesi mevzubahistir. 

O halde işletme hakkında, işletmeye sarf ettiği 
kıymetler, amortismanlar düşüldükten sonra nazan 
itibara alınırsa, bu haklılığın Devlet tarafından kabul 
edilmesi demektir. Bundan sonra... 

BAŞKAN Sayın Tahtskılıç, bir dakikanız var, 
hatırlatıyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Peki efen
dim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bundan sonrası?.. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bundan 

sonrası kolay da, Hocam hiç unutmam bilirsiniz de... 
Efendim, bundan sonrası şu : 
Arkadaşlar, incitecek tek söz söylememek üzere 

dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar imti
yaz almak veya anlaşma yapmak suretiyle yeraltı 
servetlerimizi teknik yani fenni usullerle istihsal edip 
de servetimize bir şey katanları tebrik ederim; ama 
bunlara diyoruz, ki, ne çıkardıysanız çıkardınız, ne 
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kazandıysanız kazandınız, sizin tesislerinize, demir
başlarınıza şu ölçüyle, elbette amortismanı düşece
ğiz, bu suretle sizin haklarınızı tescil ediyoruz demek 
kâfidir. Ben bir temel görüşümü söyleyerek Başkanın 
ikazına uyacağım. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin petro - kimya yerine, karbon kimya

ya dönüşmesi belkiliğiyle zorunluluğuyla memleket 
karşı karşıya gelebilecektir. Onun için kömür yarlı
ğımızı en yüksek düzeyde işletmek, memleketin bu
gün en önemli meselesidir. Karbon kimyaya dönüş
mek suretiyle dünyada enerji sorunundaki eksiğimizi 
belki tamamlamak vaziyetinde olacağız. 

Hükümete ait bir dileğimi de söyleyeyim. 
Arkadaşlar; 
Demin sordum, 2 milyar 300 milyon lira yalnız 

MTA'ya Devlet para vermiş. Araştırma zaten Dev
let tarafından yapılmıştır. Kim ne bulduysa, kim ne 
çıkardıysa hatta rezervleri Devlet tarafından veril
miştir, yalnız masrafları kişiselse... Onun için burada 
kişisel hukuk değil, kişisel haklılık mevzubahistir. Ki
şisel haklılığı da... 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç süreniz doldu efen
dim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efendim, 
gerisi de bana kaldı. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sağolun, teşekkür ederiz Sayın Tah
takılıç. 

Aleyhte, Sayın Raif Eriş; buyurun efendim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Maden işçilerinin ve maden ocaklarının nispeten 
çok bulunduğu bir bölgenin senatörü olarak bu ko
nuda konuşmak istedim. Allaha şükür madencilik 
sayesinde hayatını kaybetmiş, servetini yitirmiş ak
rabalarımın, yakınlarımın bulunmasına rağmen, ma
dencilikten zengin olmuş bir yakınım, bir akrabam 
yoktur. 

Sayın senatörler; 
Görüşülmesine başladığımız Devletçe İşletilecek 

Madenler hakkındaki kanun tasarısı, benim bölgem
den ziyade, ülkenin hayati önemi haiz ekonomik so
runlarını ortaya atmakla beraber, iktidardaki, antr-
parantez iktidarsız hale gelmiş bugünkü Hükümetin 
siyasi karakterini ve tabiatını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca, yeraltı servetlerimizin millet ve ülke ya
rarına sunulması, yani yerüstüne çıkarılması, kendi 
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I kaderine bırakılmaktadır. Bu bakımdan önemli ve 
I hassas bir konu olarak güncelliğini de muhafaza et-
I mektedir. 

Evvela tasarının Yüce Senatonun gündemine ge-
I lişi normal ve yasal değildir. Hukuki, idari, cezai ve 
I sosyal yönleriyle daha başka komisyonlardan geçiril-
I mesi icap ederdi. Bunlar yapılmadan buraya geti-
I rilmiştir. 
I Tatilde bulunan Meclisleri olağanüstü toplantıya 

çağırarak, bunca siyasi, ekonomik ve sosyal konular 
varken, memleket her yönden darboğazlara doğru 
sürüklenirken, halkın geçim sıkıntısı cehennem aza-

I bini bulmuşken, mal ve can güvenliğini yitirmişken, 
I Devletin döviz sıkıntısı son hadde geldiğini görmez

likten gelerek bu tasarının ortaya konması, siyasi ve 
I hukuki misyonunu bitirmek üzere bulunan Hükü-
I metin, ters bir şekilde zararı Devlete ödetmek sure-
I tiyle kendi kendini tatmin etmekten başka bir şey 
I değildir. 

I Anarşiyi yenemeyen, enflasyonu ve pahalılığı ar
tıran, teşvik eden, ekonomik olayların üstesinden ge
lemeyen bugünkü Hükümet, bu tasarıyı getirmekle 

I acaba ne kazanıyor?.. Millete, Devlete ne kazandırı-
I yor?.. Bunları burada enine boyuna görüşmemiz la

zımdır. 
Üç - beş kalemden ibaret bulunan döviz kaynak

larımızdan birisi olan bu bor tuzlan, Devlet tarafın
dan işletilecek, ne kazanılacaktır?.. Şimdiye kadar 

I işletilmesinden ne zarar görülmüştür?.. Devlet tara
fından işletilmesi düşünülen kömür ve demir maden
leri bundan böyle ülkeye ne getirecektir veya ne gö
türecektir?.. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Zarar eden ak-
rabalann yok mu acaba?.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
RAİF ERİŞ (Devamla) — Teşekkür ederim. Önü

müz kara kıştır. Devletin ve özel sektörün çıkarabil
diği kömür zaten ülkeye yetmemektedir. Artan nü-

I fus, yeni yeni yuvalann kurulmasını, yeni yeni baca
ların tütmesine sebep olup dururken, hayati ve eko-

I nomik önemi fevkalade çok olan yakacak maddesi 
ile oynamak acaba kimin işine yarayacaktır?.. Dev
let elindeki ocakları işletmiş de, işleyecek başka ocak 
bulamamış mıdır?.. Bunu özel sektörün elinden* onun 
için mi almaktadır?.. Kendi ocaklarındaki madenler 
bitmiş de elindeki işçiler işsiz kalmasın diye mi bun
lara el atıyor?.. Dış ülkelere bor ihracı imkânları 
bulmuş da, kendisinin ve özel sektörün ürettiği ma
denler yetmiyor da, yeni bir teknoloji ile veya yeni 

I usullerle daha çok üretim yapmayı mı planlamıştır?.. 
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Keşke bu sorunlara evet diyebiîse idik, o zaman 
bu konuda en az Cumhuriyet Halk Partisi kadar ön
de olurduk. Devletin bütün kaynaklarını kimin va
sıtasıyla olursa olsun, ister Devlet eliyle ister özel sek
tör eliyle ister her türlü, her kişinin müşterek faali
yetleriyle milletin saadet ve refahına hasretmeyi, fel
sefesini anaprensibi yapmış bir parti bunun karşısın
da olamazdı; ama şimdi karşısında olmak durumun
dayız. Çünkü, yapılmak istenen şey, yıllarca politi
ka malzemesi yapılmış bir konunun, ideolojik hayal
lerin bir avansından, bir eşantiyonundan ya da gös
termelik bir vitrinden başka bir şey değildir. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda çok demogo-

ji yaptı. Milletin beynini âdeta yıkadı, maden sahip
leri bile kendi kendilerinden şüphe eder hale geldi. 
Milletin her türlü hak ve hukukunu savunmakta olan 
parlamenterler de, zenginleri savunuyor diye, suçlan
mak istendi. Bu kanun her şeye rağmen çıkacak ve 
görülecektir ki, kırk metre aşağıdaki madeni çıka
ramayan Devlet işletmeleri, 150 - 200 metre aşağıda 
su içindeki cevhere dönüp bakmayacaktır. Ülkedeki 
bor tuzu rezervlerinin % 95'ine sahip Devlet işletme
si bu kadar gürültüye rağmen, arpa kadar yol alama
yacaktır. 

Pazarlamadaki başarısızlığa rağmen, özel sektö
rün işportacı gibi kapı kapı her türlü ağır şartları 
sinesine çekerek yaptığı ihracatı yapamayacaktır. Bu 
sektörden elde ettiğimiz döviz geliri azalacaktır. 

Bir taraftan savurganlığı önlemek maksadıyla Mec
lisleri olağanüstü toplantıya çağıran, her türlü hile 
ve desiseden geri kalmayarak Yetki Kanunlarım yü
rürlüğe koymak isleyen Cumhuriyet Halk Partisi ağır
lıklı bu Hükümet, durup dururken fuzuli yere Dev
leti masrafa sokacaktır ve savurganlığın dik aiası 
yapılacaktır. Dediği ile yaptığı hiç bir zaman birbirini 
tutmayan siyasi özellik, bir kerre daha kendisini gös
termektedir. 

Bu maden ocaklarından ekmek yiyen binlerce iş
çi vatandaşımızın yüreklerine düşen kaygı da işin ca
basıdır. 

Sayın Senatörler; 
Kanun, Anayasa prensiplerine aykırı hükümler

le maluldür. Getirdiği her hüküm, hukuki bir kar
gaşalık yaratmaktadır. Geri aîdım diyor; ama geri 
Ejnıyor; özel sektörden alıp kamu sektörüne veri
yor. Geri almanın hukuki neticeleriyle birinden alıp 
b'r başkasına vermenin, yani devretmenin hukuki ne
ticeleri farklı olmalıda. Bu hususta gereği kadar mü-
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zakere ediSememîştir. Gümrüklerden mal kaçırır gi
bi, kapkaç bir kanundur. Ana Muhalefet Partisinin 
kongrelerle meşgul olması fırsat biîimnişîir. Karşı gö
rüşler kamuoyuna yansımamıştır. Yasalarımıza gö
re, madencilik ticari bir tasarruf olmasına rağmen, bu 
kanun ticari örf ve âdetleri nazara almamıştır. Bazı 
hakla? gsâpedilmektedir. Kâr yoksunluğu hükmü gös
termektedir. Muayyen ve mahdut bir şekilde kâr yok
sunluğunu kanun metnine almak suretiyle güzel bir 
misal vardır. Partizanlığı maden ocaklarına sokma
yı amaçlayan veya buna imkân sağlayan hükümler 
endişe vericidir. Yargı organlarının karar verme öz
gürlüğüne de el atan bu Kanun, tam Cumhuriyet Haik 
Partisinin deyimiyle «Faşist» bir Kanundur. 

Kurulacak takdir komisyonlarının iarzı teşekkülü 
ayrı bir baskı ve tarafgirlik örneğidir. 

Üîkerin ve milletin kalkınması ve refahı için özel 
teşebbüsün, hür teşebbüsün bu sahadaki, yani yeral
tı servetlerimizi yerüstüne çütarmak hususundaki ara
yıcı, bulucu, işletici ve gelir sağlayıcı milli potansiye
li morfmîenmekiedir, muattal hale getirilmektedir. 

Maden ararken canlarım, mallarım feda etmiş bin
lerce vatandaşımızdan, maden bulamayanlar sefaletin 
seîi içinde yuvarlanıp gederken, bulanlar da bu Ka
nunun sayesinde haksızlığa ve baskına uğramanın hic
ran ve hüsranıyla bahtlarına küsecekierdir. 

M£den ocaklarında çalışan işçilerle, madenciler 
birbirlerine düşecek ve anarşinin bir başka türlüsü 
vatandaşımızın huzurunu daha da bozacaklır. 

Her yönüyle yararsız bir tasarrufa yetki veren bu 
Kanun, Türk adalet ve hukuk tarihinde talihsiz yerini 
alacakta. 

Bu madenlerin ülke ekonomisine kattığı değerler 
sayısal olarak GLrupumun Sözcüsü Sayın Orhan Ça
lış tarafından ifade edildi ve kamuya yapılan beyan
ların sayılara dayatılmadan demagojik isnatlardan 
öteye gitmediği anlaşıldı. 

BAŞKAN — Sayın Eriş, bir dakikanız kaldı efen
dim, 

RAÎF ERİŞ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bütün söylediklerim samimi inancımın ifadesidir. 

Devletçe işletilmekte olan ocaklar, yataklar, özel sek
törün eünden ocaklara el ailtırmayaeak kadar kâfi ve 
kifayetlidir. Bu yolda yapılacak işlemlere yol vermek, 
izin vermek, yetki vermek memlekete yarar yerine za
rar getirecektir. Ateşle oynamak demek olan bu ko
nuda tasarruflarda bulunmak isteyen Hükümet büyük 
vebal altında kaîacaktu'. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eriş. 
Üzerinde Sayın Unsal, buyurunuz efendim. 
'NÎYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler; 
Yeraltı kaynaklarının devletleştirilmesi, daha açık 

deyimiyle toplum yararına işletilmesi, yıllardır özle
mini duyduğumuz konulardandır. Uygar insanlar, top
lam yararını kendi yaranından önce görenler ve hak
ça bir düzen isteyenler, yeraltı, yerüstü verilerinin tü
münün toplum yararına işletilmesini isterler ve yaşam
ları süresince böyle bir özlemi duyarlar. 

Sanıyorum bugün de böyle bir özlemi gidermek 
üzereyiz. Hükümet bazı kaynakların kamulaştırılma
sını, diğer bir deyimiyle toplum yaranna işletilmesi
ni sağlayacak bir tasarıyla karşımıza gelmiştir. Hükü
metin bu duyarlığına yürekten katılıyoruz. Madenle
rin toplum yaranna işletilmesi en çok destekleyece
ğimiz, daha doğrusu Hükümetten yapmasını isteye
ceğimiz bir konudur. 

Ne var ki, Taşandaki düzenleme, Hükümetten is
teyeceğimiz ve yürekten destekleyeceğimiz devletleş
tirmeyi yerine getirecek ölçüde değildir. Son derece 
yüzeysel bîr yaklaşım var tasanda. Tasarı, bu haliyle 
yıllardır yerli yabancı ellerde Sömürülen, çarçur edi
len madenlerimizi devletleştirmiyor, sadece işletme 
haklarını devralıyor. Bu işletme haklarını devralmak 
için de, bir işletme şartnamesi hazırlamış görünümün
de bir tasarı düzenlemiştir. 

Ben, bir Komisyon üyesi olarak, Komisyonda da 
bu tasarıdaki açık kapıları inceleme, buraları, bu açık 
kapıları, açık noktaları orada da işaretleme olanağı
nı bulamadım. Bunun tartışmasını, nedenlerini bura
da yapmamın ne gereği ne de olanağı var. Bu nedenle 
demin, sürenin noksanlığına da itirazda bulundum. 

Tasarıyı olduğu biçimde Komisyonda kabul eden
ler arasında olduktan sonra, bu konu üzerinde çalış
malar yaptım. Gördüm ki, tasarı bu haliyle geçerse, 
özellikle uygulayıcısı olan hükümetlerin başına büyük 
sorunlar açar, büyük uğraşlar açar, içinden çıkılması 
zor görevler yükler. Tabii bu görevler arasında da dev
letin ve yurttaşların üstüne büyük yükler yükler. Bi
lerek, bilmeyerek tasan içerisinde o denli açık kapılar 
var ki, bırakın bizim ticaret hayatındaki yozlaşmış ki
şileri, gayet normal kişiler bile bu kapılardan girerek 
devletten almadığını bırakmaz; maden işletmeye ge
rek yoktur, sade bu kapılardan girerek, Keban göl-
îenme sahasındaki kamulaştırmada gördüğümüz sayı
sız yolsuzluklar, sayısız kazançlar bu tasan yürürlü
ğe girdiği günden itibaren bir bir yerli, yabancı şir-
ketüer tarafından aynen hükümetin karşısına çıkanla-

3 . 10 . 1978 O : 2 

çaktır. İstedik ki, biz bunlan burada işaretleme ola
nağını bulalım. 

Burada şunu da biliyorum. Ne kadar işaretlersek 
işaretleyelim, ne kadar söylersek söyleyelim, hiçbir 
şey değişmeyecek; ama hiç olmazsa bu yanlışlıkların 
olduğunu işaretleme olanağı bulalım. 

B;'r defa, bu neden yerli, yabancı şirketler hüküme
tin karşısına sayısız şeyler getirir. Bakınız beyler, Ya-
sanm 10 ncu maddesinin 4 ncü bendinde deniyor ki : 

«Bakanlar Kurulu karannm yayımı tarihinde ve 
mevcut madenin özelliklerine göre yapılması olağan 
sayılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri alın
ması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yok
sun kalınacak kânn o maden cinsmdeki ortalama kâr 
hadlerine göre hesaplanacak değeri; işletme hakkı sa
hiplerine tazminat olarak ödenir.» 

Yani, kamulaştınlacak bir işletmenin tüm rezervi 
ölçüsünde işletme sahibi herhangi biri ile bir Sözleşme 
yapmjşsa, «'Sana şu kadar ton maden vereceğim» de
mişse, bizim bu Yasa ile yapacağımız kamulaştırma 
sonucu, bu madeni teslim edemezse, vermeyeceği ma
deni vermiş sayarak tazminat ödeyeceğiz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
umtZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben Sayın Haka

nım aynen maddeyi okudum. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Dördün
cü maddeyi de okuyun, sının var. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakanım, söz sıranız 
™e!d!ği zaman cevap verirsiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dilerim öyle Ol
sun. Ben maddeyi öyle aldım. Bir yükümlülük Sayın 
Bakanım yüklenmişse, «Şu kadar ton kömürü falan
ca firmaya vermeyi, bundan üç beş sene önce naylon 
bir anlaşmayla şu günlerde taahhüt etmişsem, (Çün
kü süre yoktur) onu bu kamulaştırmadan ötürü vere
meyeceğim için, o Sözleşmeden ötürü, o firmaya yü
kümlülüğümü ödemek zorundayız.» Bir. 

«O kadar ton bağlantıyı ödemekten ötürü yapaca
ğım kânn da ortalama haddini yine tazminat olarak 
ödeyeceğiz» diye, bir hüküm vardır burada. Bu ka
pıdan şu günlerde girenler olur. Bu naylon faturalar 
gibi, naylon anlaşmalar yaparak, Hükümetin başına 
korktum ki, sayısız birtakım şeyler açanlar bulunabi
lir. 



€ . Senatosu B :, 76 3 . 10 . 1978 O : 2 

Sayın senatörler; 
Bu tasarıda önemli ve güvencesiz bulunan ikinci 

yön de, madenlerin geleceği bir yasaya değil de Ba
kanlar Kurulu kararlarına bırakılıyor. 

'Bu Sözlerimle, gönülden desteklediğimiz Ecevit 
Hükümetine güvensizliğimi dile getirmiş olmuyorum. 
Biz burada yasa yapıyoruz. Bu yasayı, Ecevit Hükü
metinin uygulaması için yapmıyoruz. Ecevit Hüküme
tinden, bugün, yarın; yıllar sonra gelecek hükümetle
rin de uygulamaları için yapıyoruz. Bugün Bakanlar 
Kuruluna böyle bir yetkiyi yasa içinde tanıdığımız 
zaman, madenlerin geleceğini Bakanlar Kurulunun ve
receği kararlara bağladığımız zaman, bu Hükümet bı
rakır, yarın bir başka hükümet gelir, bir başka kararla 
bu işleri tersyüz eder. 

Bu bakımdan, madenlerle ilgili bir durumu Bakan
lar Kuruluna bırakmak, bence son derece yanlıştır ve 
son derece güvensiz bir tutumdur. 

Kaldı ki, madenler sorunu, hükümetlerin önünde 
düğüm düğüm olarak bilinmeyeni çok yönlü prob
lemler gibi duran diğer problemlerle birlikte durmak
tadır ve şu günlerde görüyoruz, 30 Eylül tarihli ga
zetelerde okuduk; dış güçler ve dost dost diye destan
lar yazdırdığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
şimdiden müdahaleyi yapıyor ve «Benim ülkemin şir
ketlerinin adının karıştığı madenleri kamulaştıramaz-
sınız» diyor. 

Şimdi, böyle bir yasanın görüşüldüğü sırada, Hü
kümet bu girişimleriyle kurtara bilirse eğer * u güçle
rin el'nden madenleri kurtaracak, bunların elinden ala
cak. Çünkü, 30 senedir, daha ileriki yıllardan beri, ta 
padişah günlerinden beri madenlerimizi içli dışlı bü
tün sömürücü güçlere peşkeş çekmişler. Böyle bir ya
sanın görüşüldüğü sırada, bir partinin grup başkan-
vekili, çok özür dileyerek söylüyorum, tilkinin delik 
ağzından baktığı gibi, Senatonun giriş kapısı önün
den bakıyor, içeride çoğunluğun olup olmadığını kon
trole çalışıyor; engel üstüne engel, yoklama üstüne 
yoklamayla işi geçiştirmeye çalışıyor. 

Bence, hangi partiden olursak olalım; iktidarda 
olalım, olmayalım, bu ulusal sorun geldiği gün, içe-
rMeki çoğunluğun olup olmadığına değil, madenlerin 
Türkiye'de ne durumda olduğuna bakalım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

NÎYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Bunları burada anlamaya, dile getirmeye çalışa
lım. 

Tasarının maddeleri geldiğinde zorunlu olarak işa
retleyeceğim daha pek çok yönleri var. Bunlardan bi
risi; anlayamadım, özellikle işçi haklarıyla ilgili kı
sımlar bu tasarıda son derece zayıf kalmıştır. Made
nin işçileri icabında tutulup kapı önüne bırakılabi
lir, hiçbir hak iddia edilemez. Ya da bugüne kadar 
herhangi bir şirketin madeninde çalışan işçilerin taz
minatını Devletin sırtına bu tasarı yükleyebilir. Öyle 
de yapabilir, böyle de yapabilir. 

Ayrıca, bu işi beş kişilik bir komisyona bırakmak 
kadar, onların takdirine, tespitine bırakmak kadar 
zayıf ve tehlikeli bir konu olamaz. Milyonların ve 
milyarların tespit edilip döneceği bir işte, beş kişi, 
öyle haller olur ki, hareket bile edemez. Hareket et
se, iyi tespitler yapsa, iyi çalışmalar yapsa bile, bu
gün şu gerçeği kabul edelim ki, Türkiye'nin elinde, 
bunca maden işletmesinin durumunu saptayacak, bu 
değerlendirmeyi yapacak maden mühendisimiz yok
tur. 

Bana öyle geliyor ki, bu yasa dört başı mamur bir 
yasa da olsa, şu acele görüşmelerle hemen çıksa da; bir 
değil, bir - iki iktidar döneminde, Türkiye'deki ma
den karışıklığını saptamaya yetecek çalışma yapılamaz. 
Buna bir - iki iktidar dönemi yetmez ve bunun için 
bu yasanın böylesine çıkarılışım ben acele görüyo
rum. Üzülerek söylüyorumı aceleci bir gidiş görüyo
rum, Çünkü, fazla aceleyle hemen kurtarabileceğimiz 
bir tehlike yoktur. İşaretliyorum; bir iktidar dönemi 
değ'!, bir - iki iktidar döneminde Türkiye'deki maden 
karışıklığının durumunu saptayacak bizde ne eleman 
var, ne de olanak var. Maddeler üzerinde yine konu
şuruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuza]. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bîr 
istirhamım olacak. Sayın Hatip konuşmasının bir ye
rinde bizi itham eden, bizi suçlayan beyanda bulun-
du'ar; onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir partinin grup 

başkanvekili böylesine bir yasayı engellemek için kapı 
önünden baktı dediler. 

BAŞKAN — Sizi mi kastettiler? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Kim söz 

isterse veriyorsunuz. 
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E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Vakıa bu, sataşma 
olmaz. 

BAŞKAN — Efendim sataşmayın. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Aşağı yukarı altı saate yakın bir zaman içinde ge
tirilen şu tasarı üzerinde görüşmeler yapılmakta. Hepi
miz bu milletin çocuğuyuz, Önümüze gelen bir tasa
rıyı şu veya bu görüş istikametinde götürmeye faakkı-
msz yoktur. Burada muhtelif görüşlerin sahibi var. 
Herkes görüşlerini ortaya koyacak. Devletin ve mil
letin en uygun noktada menfaati neredeyse onu sağ
layacağız. 

Benim Grup Sözcüsü arkadaşım geldi, huzurunuz
da İki saat bu tasarının hukuki yönü ile ekonomik yö
nü ile bütün gerçeklerini ortaya koydu. Şimdi sataş
maya sebep olan arkadaşım da kendi yönünden geldi 
görüşlerini ortaya koydu. 

Biz, bir orta noktayı arıyoruz. Toplum yararına 
madenleri işletme evet; ama 50 yıldan bu tarafa ya
pman tatbikatta da görüyoruz ki, toplum yararına is
tihsalde bulunan Devletin kurduğu müesseselerin, bu 
memleket-n her yıl bütçesinin basma ne getirdiğini de 
sayın arkadaşım, bir Bütçe Komisyonu Üyesi olarak 
çok yakından biliyor. Mutlaka toplum yararına sö
zü ile bugüne kadar Anayasanın ve kanunların ver
diği haklarla yapılan işletmeler kârda ise... 

MEHMET FEYYAT- (İstanbul) — Sataşmaya mı 
cevap veriyor; özü hakkında mı konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat; devam edin 
Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu işletmeler is
tinsah" yapıp, vatandaşın hizmetine imkân yaratıyor
sa, Devlete kazancından vergi veriyorsa, bunu oturup 
incelememiz Hazım. Kömür İşletmesinin Devlet hesa
bına her yıl yaptığı ortadaki zarar, hepinizce malum... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, size sataştığı noktada 
cevap veriniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yarın, elinize ala
cağınız her maden meselesinde kuracağınız teşkilatla
rın yapacağı istihsal sonunda meydana gelecek zarar-
üar; e... görünüyor. Arkadaşım da geldi... 

E, AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sadede gel... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Müsaade ederse
niz söyleyeceğim. Benim terbiyem müsaade etmediği 
için sataşmanın sebebiyet verdiği kelimeyi söyleme
dim; ama zevk duyuyorsanız o kelimeden, size bıra
kalım onu da. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kurnazlık yapı-^ 
yorsun dedim, bunu demek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; karşılıklı konuş
mayalım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz, sataşmaya 
sebebiyet veren arkadaşımıza şunu hatırlatmak istiyo
ruz. Bizim, kimseyle ortaklığımız yoktur. Bizim tek 
düşündüğümüz şey, bu milletin menfaatidir. Hiç kim
seye de «Dost dost» diye de destan yazmıyoruz. Şu
nu bilin; milletin menfaatini korumakla görevli ol-
dağünrazu; ama bu yolda İçtüzüğün ve kanunların 
bize ^erdiği bütün hakları kullanacağız. Engelleme
dir, engelleyeceğiz. Bir noktaya sizi götürmeye çalışı
yoruz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Lehte ikinci konuşma Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 
Sayın Nalbantoğlu, hatırlatıyorum süreniz 10 da

kika. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Maden yataklarının Devlet eliyle işletilmesine ce-
rz-z yerecek olan bu tasarıda bendeniz, bazı konulara 
değinmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

î'k önce tasarının gerekçesinin linyit ve kömür ya-
înklanna değinen kısmında Devletçe işletmeye neden 
olarak termik santraların yapımı gerekeceği gösteril-
;n ektedir, Halbuki, biz çok zaman termik santraîla'nn 
yapımına karşı çıkmıştık. Biliyoruz ki, en büyük Iin-
y.=i rezeryi görülen ocakların bile ömrü 20 - 30 yıl
lıktır, 20 ya da 30 yıl sonra bu linyitler bitecektir. 
Ha'ibHki, bu linyit ocaklarına güvenerek yapılacak ter
mik santraller yerine, hidrolik santrallar yapacak ça-
releri düşünmeliydik. 

Halen Türkiye'mizde su potansiyelimizin % 10'u-
nu kullanabilir durumdayız, % 90 su potansiyelimizi 
kullanamamaktayız. Hidrolik santraHara gereksinme 
daha çok olmalıydı. Buna rağmen, bu Yasanın ge
rekçesi linyit ve kömür ocaklarını Devlet eliyle işlet
mek oMyor, yani bu tezeği ve odunu yaktırmamak 
olmalıydı. Hatta termik santrallan yapmamak gerek
tiği kanısındayım. Su kaynaklarımızın hepisinden ya
rarlanıp, onlardan gereken elektrik enerjisini almayı 
planlamahyız. Elektrik ile ısınmayı sağlayıp, tezek ve 
odunu yaktırmamaya özen ve önem göstermeliyiz. 

Ayrıca, Yasanın 1 nci maddesinde belirli bölge
lerdeki madenlerin Devlet eliyle işletilmesi öngörül
mekte. Neden «Türkiye Cumhuriyeti huduttan dahi-

491 — 
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lindeki madenler» denmemiştir?.. Yukarıki deyim yan
lıştır ve hatta bizim endişemizi doğurmaktadır. 

Biliyorsunuz Türkiye'mizde bakanlık ve genel mü
dürlük kadroları hep kolay ve rahat yerlerde çalış
mayı adet edinmiştir. 28 - 30 yıldan beri yapılan hid
roelektrik santrallara bir bakalım; 25 adet hidroelek
trik santral yapılmıştır; bunun 24 adedi Batı Anado
îuda ve Orta Anadoîuda bulunabilen su kaynakların
dan istifade etmek suretiyle yapılmıştır. Bunlardan 
sadece b*r adedi, Keban Doğuda yapılmıştır. Niçin?.. 
Çünkü, Ankara'da bulunan yorgun bürokratlar ke
simi, gerektikçe bu iş başına gidip gelmek için yorul-
massnlar diye yakm yerler seçilmiştir. Ya bu gibi ya
kın yerler, ya da deniz kenarındaki plaj ve dinlenme 
yerleri işyeri olarak seçilmektedir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri de böyle. Bir konuşmam
da buradan arz etmiştim; Türkiye'de 24 adet Devlet 
Üretme Çiftliği vardır; fakat bunun iki adedi Alpas
lan Çiftliği ile bir de Güneydoğu Anadoludaki bîr 
çiftlik olmak üzere Güneydoğu Anadoludadır, diğer 
22 tanesi hep Orta Anadolu, Batı Anadolu, Gele-
men ve Dalaman gibi çiftlikler de plaj yerlerinde tesis 
olunmuştur. 

Son Hükümetimiz döneminde de bir Köy Kent te
meli attik. Nerede?.. Bolu'da Taşkesti Köyünde. îşte 
endişemiz odur ki, Yasanın 1 nci maddesindeki belirli 
bölgelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının il
gili kuruluşları bu Yasa gereğince Devlet işletmesi yeri 
açarken, Ankara'ya en yakın veya plaj yerlerine en 
yakm bölgeleri düşünerek Bakanlar Kurulu önüne 
öneri götürmeye sevketmiş olmasın. 

Bakarlar Kurulu teknik bir kurul değildir. Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludaki işletilecek madenin cins 
ve yataklarını da onlar saptasınlar. Tabii teknik kişi
ler saptayacaktır. 

Özet olarak; biz şimdiye kadarki uygulama hata
larının yine tekrarlanmasını istemiyoruz. Bu Yasa iş
letilecekse, ilk önce Doğu ve Güneydoğu Anadoîuda 
işletilecek olan madenler için, kuruluşlar Bakanlar 
Kuruluna öneri getirmelidir. Zira, Doğu Anadolu önce 
gübresini toprağa atmak istiyor, istihdam olanakları
nı istiyor, linyitini, kömürünü yakıp ısınmak istiyor. 
Ormanlarının elinden çıkmamasını istiyor, gübresini 
tarlasında, bahçesinde kullanıp ağaçlandırma ve üre
timini artırmak istiyor; su potansiyelinin kullanılma
sını istiyor, (Keban gibi değil tabiatiyle) linyitinin, 
gübre yasılmak için hammadde olarak kullanılmasını 
istiyor; demirinin, kromunun, bakırının, kalayının, 
kurşununun, çinkosunun işlenmesini istiyor. Bunlara 

da çoktan hakkı doğmuştur ve hatta ihmal edilmiş
tir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Feyyat?.. Yoklar. 
Sayın Reisoğlu, üzerinde. Buyurun efendim, süre

niz 10 dakika. 
SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Devletçe İşletilecek madenler hakkındaki kanun 

ta&arısma ilişkin görüşlere geçmeden evvel, kısaca bü
tün kaimn tasardan için söz konusu olacak bazı te-
:n "d ilkelere değinmek istiyorum. 

İlk ricam, Sayın Başkanlıktan olacak; lütfen ge-
neî hukuk prensipleri ile ve Anayasamızda yer aian 
."'kelerle çok yakından ilgisi bulunan tasarıları buraya 
gttlrmederî evvel Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
geçirimler. Bir tasarının hazırlık çahşması ne kadar 
bnşarıh ise» tasan o ölçüde olgunlaşır ve yararlı olur. 

ikinci ricam; komisyonlardan veya Hükümetten 
olacak. Lütfen özel koşulların haklı kıldığı hallerin 
I^uida, normal tartışma prosedürünün dışına çıka
rak taşanların öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini 
talep etmeyelim. Bir tasarının iki ay sonra kanunlaş
ması genellikle büyük bir sakınca doğurmaz; fakat 
b'i' i'assrın<n olgunlaşmadan kanunlaşsp yürürlüğe 
"Zİrpt^rA ciddi sakıncaları bünyesinde toplayabilir. 

üçüncü değinmek istediğim nokta; Yüce Heyeti
nize yönelik bir ricanı olacaktır. Bir tasarıyı tartışır
ken lütfen amacın, en iyi 3'asal çözümü bulmak oldu-
2\ı~.u unutmayalım. Siyasal partiler arasındaki tar
tışmayı bir yasayı çıkarmak veya çıkarmamaya yöne
lik bir noktaya sürüklediğimiz izlenimini verecek tu-
iîîiiılardsn kaçınalım. Çünkü, böyle bir tutum Yüce 
Stnaeoya Anayasımzca verilmiş görev fikri ile bağ
daşmayacağı gibi, partilerarası ilişkileri bozacak ge-
rektiğ«n'Ie partilerarası işbirliğini ciddi ölçüde güçleş-

Bu ananoktalardan sonra şimdi çok k?sa olarak 
Djvk'çe iş'ctik-cek madenler hakkındaki kanun tasa
rısına geliyorum. 

önce meselenin İyi anlaşılması için, hemen bîr 
t;:: a daim belirtelim ki, bu tasarı ile Türkiye'deki 
nedenlerin otomatîkman kamulaştırılması ve davlet-
İ£*t.k;îmesi öngörülmüş değildir. Tasarı gayet suc ve 
bence yerinde bir davranışla kamu yararının bulun
duğu hallerde bu kamulaştırma ve devletleştirmeyi 
yanma yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Çe-
ş'îVı yönlerden bence başarılı bir çözümdür. 
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Kamulaştırmanın ve devletleştirmenin temelinde 
Anayasamızda açıkça ifade olunduğu gibi, daima ka
mu yararı fikri bulunur. Bakanlar Kurulu, eğer ka
mu yararı görülürse bir madeni devletîeşîirecek ve 
kamulaştıracaktır. Bu takdirde bu işlem hem Anaya
samıza hem sosyal, devlet fikrine, hem de çağdaş 
devlet anlayışına tamamiyle uygundur. Kamu yararı 
varsa elbetteki madenler kamulaştırılacaktır, devlet
leştirilecektir ve bu kamulaştırma ve devletleştirme iş
leminde ülkenin çıkarları söz konusu olacaktır. 

Kamu yararı bulunmayan hallerde bugünkü Ma
den Kanunu yürürlükte olmakta devam edecektir. Do
layısıyla tartışma konusu bir sorun ortaya çıkmaya
caktır. 

Tasarı gerekçesinde, söz edildiğinden biraz farktı 
olarak; fakat gayet doğal olarak, üç işlem yan yana 
gözükmektedir: Kamulaştırma, devletleşirme, verilen 
bir idari iznin geri alınması veya başka bir yönüyle, 
başka bir hukuki ifadeyle, bir idari sözleşmenin so
na erdirilmesi. Bütün bu hallerde gerek Anayasamızın 
38 nci, gerek 39 ncu ve gerekse diğer maddelerine 
göre tabiatiyle Devlet, kamulaştırdığı, devletleştirdiği 
teşebbüslerin ve arazinin gerçek değer karşılığını öde
me durumunda olacaktır. 

Tasarıda bu gerçek değer karşılığının ödenmesine, 
hukuka bağlı devlet fikrine sadık kalınmasına kanaa
timce ciddi ölçüde dikkat sarf edilmiştir. Yalnız bazı 
noktaları gene de dikkate sunmak istiyorum. Bir ta
nesi, tartışma konusu olan bir noktada açıklığa ka
vuşmamız gerekir. Tasarı, haklı olarak rezervler iç'm 
bir tazminatı bir ,ödemeyi öngörmemiştir. Bugün ma
denler, sadece Anayasamıza göre değil; fakat 1954 
yılında Anayasamızdan önce yürürlüğe sokulan Ma
denler Kanununa göre, Devletin yüksek hüküm ve 
tasarrufu altındadır, yaini madenler üzerinde bir öze! 
mülkiyet hakkı söz konusu değildir. Maden Kanunu 
ile verilen işletme hakkının, maden üzerinde bir özel 
mülkiyet yaratma niteliği ve yönü mevcut değildir. 
Böyle olunca, Tasarıda rezervler için bir tazminat 
öngörülmemesi Anayasamıza da, Madenler Kanununa 
da, genel hukuk anlayışına da tamamıyla uygundur. 
Bu noktada ileri sürülen farklı fikirler hukuki açı
dan doğru değildir. 

Yiııe kamulaştırma ve devletleştirmede, 10 ncu 
maddede «Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete
de yayınlandığı tarih» esas alınarak değer tespiti yo
luna gidilmiştir. Bu doğru bir davranıştır, Anayasa
mıza uygun bir davranıştır. Yalnız, doğru olaa bu 
davranış bir yerde tam anlamıyla açıklığa kavuşmu

yor. O da, 10 ncu maddenin (a) bendinin birinci fık
rasıyla yine 10 ncu maddenin (a) bendinin 2 nci fık
rasının (b) şıkkı altında ifade edilen cümlesi oluyor. 
Bu iki halde, (Tekrar ediyorum; 10 ncu maddenin 
(a) bendinin birinci fıkrasıyla gene (a) bendinin ikin
ci fıkrasının (b) şıkkı oluyor.) maliyet bedelinden 
bahsoîunuyor, yani ödenecek tazminat maliyet bede
liyle ifade olunuyor. Halbuki diğer bütün şutlarda 
«Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayın
landığı tarihteki değer karşılığı» dendiği halde bu iki, 
şıkta yalnızca «Maliyet bedeli» deniyor. 

Önce şunu belirteyim; tasarı, bu maliyet bede
linden amortisman değerlerinin düşürülmesini öngö
rüyor. Tamamen doğrudur, haklıdır. Tasarıdaki ge
rekçe yerindedir. Ancak, buradaki maliyet bedelin
den neyin kastedildiğini herhalde açıklığa kavuştur
mak gerekecektir. Örneğin, işletme ruhsatnamesi 8 
sene evvel alınmışsa yahut işletme imtiyazı 10 sene 
evvel alınmışsa, bundan, maliyet bedelinden amortis
man değerleri de düşüldüğüne göre, bu acaba tesisle
rin yapıldığı tarihte, yani 8 sene evvelki maliyet be
deli mi olacaktır, yoksa diğerlerinde olduğu gibi, 
gerçek değeri dikkate alınarak Bakanlar Kurulu ta
rihindeki maliyet değeri mi olacaktır, o tarihe göre 
hesaplanmış maliyet değeri mi olacaktır?.. Her iki 
halde de tabiatıyla amortisman bedelleri düşülecektir. 
Ancak bu noktanın aydınlığa kavuşturulmasını Sayın 
Sakandan özellikle rica ediyorum. Çünkü, bu nokta
cın şu veya bu şekilde tespitiyle Anayasa açısından 
bir gerçek değerin söz konusu olup olmadığı sorunu 
ve tartışması da kendiliğinden ortaya çıkabilecektir. 

Vaktimin dolması dolayısıyla kısa kısa bir iki 
probleme daha değinip.. 

BAŞKAN — Vaktinizin dolmasına iki dakika 
var efendim. 

SAFA REİSOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, tamamlayacağım zannediyorum iki dakikada. 

Önemli bir konu da şu olacaktır: Devletleştirme 
yapılırken bu, tasanda işletmenin bütün aktif ve pa
sifiyle devralınması yoluna gidilmemiştir. Niçin gi
dilmemiştir?... Tahmin ediyorum ki, bütün aktif ve 
pasifle devralmanın tatbikatta yaratabileceği güçlük
lerden, hatta belki de bazı kötüye kullanmalardan 
çekînilmiştir. 

Yalnız, bunun sonucu olarak şu durum ortaya 
çıkmıştır: Devlet işletmeyi devralmıştır. İşletmeyi 
devralınca, işletme hakkı sahibinin başkasıyla yaptığı 
sözleşmeler dolayısıyla karşı karşıya bulunduğu yü
kümlülükler de kendiliğinden son bulmuştur. Yani 
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özel hukuk hükümleri gereğince veyahut bu hüküm
lerin kamu hukukundaki genel prensipleri gereğince 
ve borçlu borcunu kendi kusuru olmaksızın ifa ede
meyecek duruma düştüğü için, borçlar karşılıklı ola
rak sona ermiştir. Ermiştir; ama bir de bu işletme 
hakkı sahibinden bir sözleşme gereğince mal alma 
durumunda bulunan ve alacağı mallara göre kendi 
işletmesini yürütme durumunda olan üçüncü şahıslar 
vardır. Bu üçüncü şahısların durumu ne olacaktır? 
Tasanda bu nokta istenerek veya istenmeyerek kar
şılıksız bırakılmıştır. Aktif ve pasifle otomatik bir 
devralma söz konusu olmadığı için, bu nokta huku
kun genel prensipleri gereğince de bir çözüme bağ
lanmamıştır. 

Bizim tavsiyemiz şu olacaktır : Kanuna bir hü
küm koymaktan ziyade, uygulamada bu işletmeleri 
devralacak İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu işletme
lerin eski sahipleriyle üçüncü şahısların yaptıkları 
sözleşmeleri imkân nispetinde dikkate alarak, onla
rın zor bir duruma düşmemelerimi temine çalışmalı
dırlar. Zaten bu alıcıların büyük bir kısmı devlet ol
duğu için, problem geniş ölçüde belki de kendiliğin
den halledilecektir. 

Son bir noktaya değinerek müsaadenizi rica ede
yim. 

Tasarının 16 ncı maddesinde Danıştay in yürüt
meyi durdurma kararı veremeyeceği öngörülmüştür. 
Anayasanızın 114 ncü maddesine göre, idarenin bütün 
eylem ve işlemleri yargı denetimi altındadır. Böyle 
olunca, acaba yürütmeyi durdurma kararının verile
memesi Anayasamızın bu hükmüyle ne ölçüde bağda
şacaktır. 

Aslında Hükümet tasarısında bu hüküm bilinçli 
olarak yer almıştır. Nitekim, gerekçesinde, Anayasa 
Malıkemesinin kararlarıyla bu hükmün Anayasaya 
aykırı olmadığı sabit olmuştur denmektedir. Hakika
ten Anayasa Mahkememiz Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunundaki benzer bir hüküm dolayısıyla 1964 tari
hinde çoğunlukla yürütmeyi durdurma kararı verile
meyeceğine ilişkin bir hükmün Anayasanın 114 RCÜ 
maddesine aykırı düşmeyeceğini ifade etmiştir. Et
miştir; ama acaba bugün mesele tekrar Anayasa Mah
kemesine intikal ettiğinde, Anayasa Mahkemesi aynı 
kararında ısrar etme durumunda olacak mıdır?.. Bu 
kanaatimce ciddi bir tereddüt konusu olarak kalmak
tadır ve benim hükümetlerden, bütün kanun koyma, 
yasama durumunda olan Yüce Meclislerden ricam, 
yargı denetimini kısıtlamaya yönelik, sınırlamaya yö
nelik bu tip hükümlerin Anayasaya uygunluğu veya 

j aykırılığı tartışılmaksızın tasarılarda yer atmamasıdır. 
Biz bir hukuk devletiyiz, bununla devamlı övünüyo
ruz, övünmekte haklıyız. Binaenaleyh, bu nevi sınır-

| lamalarda fayda yoktur, getirilmemesi daiına yararlı 
olacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Reisoğlu. 
Söz sırası, Sayın Nermim Abadan - Unat'ta efen

dim. 
Buyurun Sayın Unat. 
ıNERMİN ABADAN UNAT (Cumfouıtasiaaı»-

ca S. Ü.) — Saiyın Başkan, Satyısn seaıaıiförler: 
Genellikle Senato gibi Yüde blir kurula 'katılan 

bir genç üye, çolk kısa bir zaman sanırla söz alıp ko
nuşmama gelemeğindedıir. Ben bu geleneğe uymıanıış-
sam, konuşmakta olduğumuz yasa tas'arıisiLiın önamiln-
den dolayıdır, DoUayıısiyle bazı kusurlarım olacaksa 
bunları hoş görmemiîzi rica adıenûm. 

Önümüze gelem Talsiarı, kamaaltlimce 1961 Anayasa
sının ruhuna hâkim olan düşünceyi .taaiıaunlayıan, 
oma güçUıemdüreuı bir tasan olduğu için, onun sevünç-
le karşılanması genelken bir yasama tasarrufudur. 
Şimdiye kaidair bu Taisaorı hakkımda daha çak madde
lerin özüne ilişkin birçoik eieşlliırliler ileri sürülmüştü 
ve hulkuikli bir tahlil yapılmıştır. Oysa bu Talsarıyı bir 
de uluslararası ilişkiüer çerçevesi içine koyarak ve 
Tiirikjye'nila işgal etmıelkfce olduğu politik komuansı-
ı on ışığı aJhnda da eü'e almak gerekir. 

TürikTıye, geüşntsdkte olan bir ülkedir ve tüm ge
lişen ülkelerim karşılaştığı sorunlarla baş başadır. 

Önümüze gelen Tasarı, Anayasalınızın 130 nciı 
maddesinde açık seçik oîarak belirtildiği üzeri talbii 
servetler ve kaynakların devletin hülküm ve tasarrufu 
altında olduğunu belletmesi; aranması ve işleiUilınııesi 
halkkmıın devlete ait oMuğunu tekrar tefkrar beîirtmıelk 
suretiyle devlete bu işlıeitmie hakkının daha güçlü blir 
şekilde kullanma olanağının sağlanması için getiril
miştir. Şu halde, burada, söz konusu olam sorun, dev
letlin mutlak denetim hakkına ilişkin olan egemenlik 
kavramıyla ilgilidir ve talbii servet ve kaymakların 
üzerinde bu denetim hakkının kullanılıp kullanılama
ması, aym zainnanda devletin ne ölçüde yeraltı ser
vetleri üzlerinde bir kontrol telslls edebileceğimin de 
ölçüsüdür. Bugün yeraltı şeritlerime, ulus çıkarları 
doğrultusunda sahip çıkmak, bunların erkenden tü
kenmesini önlemeyle çalışmak, çevrenin doğal güzlek 
ilik ve kaymaklarunn korunmasına giderek artan bir 
duyarhlığm eğlenmem oMuğunu görüyoruz. Bu bütün 
dünyadadır ve sadece Türkiye'de değlMm 
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Eğer Türk Anayasasına 130 ucu madde, girmiiş- j 
se, girnıeSİmlin bir nedeni de, başka evrensel alanda 
hukuki bir egemenlik kurmaya çalışmış olan Birleş-
ırrJlş Milletler giîbi bir kuruluşun da bu konuyu ele aî-
ımsasudıır. 12 Şubat 1950 de ve sonra 14 Aralık 1952 
de Birleşmlüş Milletler Genel Kurulu, devletlerin do* 
ğal kaynak ve servetleri üzerindeki sürekli egemenlik 
hakkımın sahip olduklarımı iîan etiller ve bu hakikin, 
iügili devletin, halkın refahı Ve ulusal gelişmesi ya
narına küianıllması gerektiğini ifade ettiler. Yine 1962 
de Birleşmiş JVfJiletler, kamu yararına yeraltı servet
lerin kamıuîaştuıSmasımn, devletleşiriimieslnin ve ica-
bin da el konulmasının doğru ve isabetli öîacağsuıın al
tını çitzmişitlir, Bu defa Ekim 1971 de İknaida top
lanan 77 1er Grupu, yani az gelişmiş ülkelerin top-
Bantlısında, her üîkemlin doğal servetleri üzerinde mut- I 
lak bir egemenlik kurma gereği altı çiziSmıişüir. I>oIa-
yısûyle Taşanımız üç noktadan çok önemli bazı un- I 
surlar getirmektedir. I 

Birincisi, egemenlik hakkını tekrar vurgulamak I 
suretiyle bir devletin topraklarında yeraltında ve yer
üstünde başka hiç bir gün karışma olanağının tanın- I 
maımıalsı gerektiğini ve kendisine ait olan bu yeraltı j 
servetlerinim işletme hakkını da kalmu yararına kul- I 
îanılma ilmlkâmnı da elde builundurnılak isteniyor. Yer- I 
altı servetlerime gereği gibi sahip oiablfen devlet, I 
kuşkusuz başta milli savunma olmak üzere, tüm eko* I 
momik ve sosyal kaynaklarını daha iyi koruyabilen I 
Ibir devlettir. I 

Osmanh İmparatorluğuna baktığımız zaman I 
1870 - 1911 arasında 238 maden imtiyazından 107'si I 
TürkJeıle 67*Sİ azınlıklara, 109'u isle, yabancılara 
aitti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, bu 
madenlerin hemen hepsi mıSîieşt'iriluiiştir ve 1933 I 
yılının sonunda Celâl Bayar'ın söylev ve demıeçleı'n- I 
de belirtildiği üzere, şöyle bir cümle yer almakladır: I 

«?Bu memleketin çocukları olarak, mıemiekiailte I 
sanayi vücuda gelsin diye büyük bir külfete katla* I 
nırken, bunun rilırnetler'ini ecnebilere kaptıracak deği- I 
Ez. Memleketin bir koloni gibi şunun bunun tara* I 
fından değil, kendi evimiz olarak imarı, kalkınması I 
K'emalüsi davanın temeldik» demiş tir. I 

Şu halde Türkiye'de yeraltı Servetleri üzerimde I 
höyük bir titizlikle durulması yenli bir fikir değildir I 
ve Türküye CumhiHi2yetinâ:ı sayfalarında yer almak* I 
tadu'j I 

Neden bu Tasarı bugün daha da büyük bir önem I 
kazanır?.. Bu İlki sebepten dolayıdır: Bir defa, son I 
yıllarda ve özellikle 1973'ten sonra patiak veren 1 

ienerjü buhranından sonra, OPEC demen bir örglit 
[ karşıımuza çıkıyor ve dünyada oligopol diye bir te* 
I kel kuürimalktaldır, dolayısıyla enerji poîJHIIkası gelişmiş 
I ve az gcijişiîîijş; fakat peiiroİ zencini olan ülkeler ta* 

ralından dikte edilmektedir. O halde Türkiye'nin dö
vizimi devamlı surelide akıltmaklta olduğu petrolü ge* 
nöktiraa testler yerine, başka yeralltı servdtleılianıizi 
değerlendirarıdk sueıtiyle bu açığılmızı ufaltmamız, kü* 
çültmıemıiz gerelkiyor.1 

Bunum öieısinde bu Tasarıya farklı bir gözlükle 
bakmak içlin bir Sebep daha vardır. O da, bugün Tür
kiye'de saldece OPEC gl3bi bir örgütle karşı karşıya 
değiliz. 19601ard!an sonra tüm dünyayı ve hatta Bir
leşik AimıerJka'yı devamlı surellle zihnen ve bilimsel 
yayınlarda meşgul eden yemi bir oluşum daha vardır, 
o da, çok uluslu şirketlerdir. ıBIfliyorsunuz ki, çok 
uluslu şirkeütar ulusal devletin sahip olduğu egeimeınt-

I îlk hakkımın tam tersine olarak evrensel bir egamien-
I ül'k peşindedirler. Bugün bilgisayarlar sayesflınde ve 
I eîöktronîk beyinle çok Uluslu bir şirket beş kuta üze-
I rinde en ucuz işgücünün nenede ölalbleeeğjiiii, en zen-
I gln yataklarım nerede olabileceğini saptayabllmek-
I tedir. Politikasını ona göre oluşturmaktadır. Şu hal-' 
I de, çok uluslu şirketlerim izlemekte oldukları evrensel 
I egemenlik kavramı iîe bir milli devletin izlemekte 
I olduğu egemenlik kavramı arasımda büyük bir ç ı -
I ılışma olmaktadır ve gayet tahlil ki çök uluslu şirkeıt-
I terin büyük gücü karşısında her ulusal devlet, bu so-
I runa bir de bu gözlük altında bakmak zorundadır. 
I Bugün bütün ülkeler, basında çok kez yedi kız 
I kardeşler dediğimiz, bir grup şirketin bütün dün-
I yada oluşturmakta olduğu ekonomik gelişmelerle 
I meşgul oîlmaktıadır. Bu yedi kız kardeş yedi büyük 
I petrol şirketidir; Exxon, Mobil, Gulf, Sunoco, Texa-
I co, BrJish Petroleum, SihelL 

I Bu yedi dev şirket, öyle bir enerji politikası güt-
I inektedir ki, bunların nedeni ile birçok ulusal kalkın-
I ma hamlesi geciktirilmektedir, güçleşmektedir. Şu 
I halde bize düşen görev, uluslararası ekonomi alanın-
I da giderek ağırlıkları artan ve Türk ekonomisinde 
I de önemli rol oynayan bu şirketlerin yapılarım yakın-
I dan izlemek ve bunların getirmekte olduğu ek kül-
I feîler, ek engellemelerin karşısında ulusal ekonomi-
I mlzi güçlendirmek, elimizde mevcut olan tabii ser-
I vetleri daha iyi bir şekilde değerlendirmek ve kukla 
I şirketlerin elinde aslında yabancı sermayenin sızmış 
I olduğu, örneğin boraks gibi madenleri Türk şirketle-
I ri tarafından işletmekle beraber, arkasında yabancı 
I sermayenin de yer aldığım hatırlamamız gerekir ki, 
1 kendi egemenlik anlayışımızı tam anlamıyla... 
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BAŞKAN — Sayın Unat, bir dakikanız kaîdı 
efendim. 

NERMÎN ABADAN « UNAT (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Bu egemenliği gerçekten hükümran kılalım ve bu 
yüce salonda duvarda yer alan şu ibare gerçekten ye
rini bulsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak
sa, bunun her şeyden evvel ekonomik bir egemenlik 
olduğunu unutmamamız gerekir. Alman düşünür Goet-
he şöyle demektedir : 

«Hür olmaksızın kendini hür sanandan bahtsız kö
le olmaz.» 

Bunu hatırlamamız ve bu tasarıyı bu çerçeve için
de ulusal çıkarlara en uygun bir şekilde ele almamız 
halinde sanırım ki, çeşitli çatışan fikirler arasında yine 
de bir orta yol bulunabilecektir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Unat. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?... Yok. 
Efendim bir yeterlik önergesi var; ancak İçtüzü

ğün 56 ncı maddesinin bununla ilgili olan fıkrasında 
«Görüşülen konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde en 
az ikişer üye konuşmadan yeterlik önergesi oya konu
lamaz.» denildiği için ve aleyhinde de henüz bir kişi 
konuşmuş bulunduğundan sıra ile hatiplere söz vere
rek müzakerelere devam edeceğiz. 

Söz isteyenlere sıra ile söz veriyorum. 
Sayın Sadi Irmak, buyurunuz. 
Efendim, süreniz 10 dakikadır, hatırlatırım. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Te
şekkür ederim. 

Aziz arkadaşlar; 
Gönül ister ki, son derece somut bir konuda bura

da asabiyetten uzak, rakamları, kanun maddelerini, 
Devlet çıkarlarının veya zararlarının sınırlarım rahat 
bir atmosfer içinde konuşalım. Maalesef konuşamıyo
ruz; bir hayli zamandan beri konuşamıyoruz. Sanıyo
rum ki, burada psikolojik bir sebep, biraz fazla istical 
ve Tüzüğün bahşettiği ivedilik hakkının, benim görü
şüme göre, biraz aşın kullanılmasının payı vardır. 

Yeni Tüzük tadilinde bu noktanın ehemmiyetle 
gözönünde bulundurulmasını Başkanlığımızdan rica 
ederim. 

Konuya kısaca değinmeler yapmak istiyorum. 
Evvela getirilen Kanun, bir devletleştirme kanu

nu değildir. Çünkü, zaten mevzubahis olan mülkler; 
yani yeraltı servetleri bütün dünya hukuk gelişmesi
ne paralel olarak bizim Anayasamızda da devlete 
bağlanmıştır. Şu halde herhangi bir malı, bir şahsın 

I malını alıp devlete vermek davası mevzuubahis de-
ğiMir. Mevzubahis oîan şey, büyük ümitlerle bağiı 
olduğumuz yeraltı servetlerimizin nasıl en rasyonel 

I bir şekilde işletileceğidir. 
Yeraltı servetleri memleketin başhea ümididir ve 

i bu nokta bugünkü Hükümetin değil, çok eski zaman
lardan beri hükümetlerin dikkatini çekmiştir. En ya-

I kın mazide bir misali, içinde de bulunduğum için, 
1945 Hükümetinde bulunduğum ssrada İsviçre'den ge-

I tirdiğimjz, bütün ekonomimizi tetkik ettirdiğimiz bir 
heyetin raporunda bize, «Kendiniz, ziraat memleke
tiyiz diye ziraaîe fazlaca angaje oluyorsunuz. Aslın
da madenler memleketisiniz ve sanayileşmeye en el
verişli şartlan haiz olan bir memleketsiniz. Bu istika-

I mette çalışınız» denmiştir ve bunun üzerine o zama
nın Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında bu pren
sipler gerek mülkiyette, gerek işletmede Devletin bü
yük rol alması, özel teşebbüste de yer yer iştirak ede
rek alması karar altına alınmıştır. 

Biliyorsunuz, bir işletmenin veya bir mülkün ka-
malaştırılmasmda dünya bir fikir kavgası içindedir. 
Bu hadisenin zamanımızda en aktüel olduğu yer İn
giltere'dir. Malûm, Muhafazakâr Parti ile İşçi Par
tisi arasında eskiden bildiğimiz farklar hiç kalmadı; 
bir tek fark kaldı; kamulaştırmanın sınırım muhafa
zakârlar biraz daha dar tutuyorlar, işçiler biraz da
ha geniş. Hemen hemen sosyal ve ekonomik sahada 
o kadar birbirlerine yaklaşmışlardır. 

Böyle bir seyahatte beni çağırımşlaıdı, İşçi Parti
sinin Başkanı olan Başbakanla görüşmemizde dedim 
ki, «Ölçünüz nedir?.. Devletleştirmede takip ettiğiniz 
metodîarda ölçünüz nedir?». Dedi ki, «Bir ölçümüz 
var. İdeolojik davranmıyoruz. Bir işletme özel teşeb
büste ini daha rasyonel olur, çalışır; yoksa kamu yö-
netlmfnde mi daha fazla olur. İşte bu ölçüdür bizim 
devletleştirmemizde. Onun için Muhafazakâr Partiy-

ı îe bir orta yerde birleşme yolundayız.» 
Gayet tabii olarak yeraltı servetleri Devletindir. 

Bunda hiç bir şüphe caiz değildir. Bu servetlerin ya-
j nına, denizler, akarsular vesairenin yanına ben öte

den beri bir de «Kıyılar milletindir» tezini koymak 
istiyorum. O kıyılar ki, yağma ettirmekteyiz ve yann 
bu kıyüann tekrar kamuya mal edilmesi için mil
yarlar harcamak mecburiyetinde kalacağız; halbuki 
bugün kamunun olabilir ve mevcutlar da elden git
mektedir. 

Kanun, sadece kamu yararına bazı işletmelerin 
devlete alınabileceğini karar altına almaktadır. Bu 

I prensibe muhalif olunabileceğini sanmıyorum. 
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Uygulamada Hükümetin dikkatine sunacağım 3 
küçük nokta var : 

Birincisi; hak sahiplerinin müktesep kaklarcna say
gılı olmak. Kanunda bunun metin olarak dikkate alın
dığını görüyorum; uygulamada da böyle olmasını 
bekleriz. 

İkincisi; işçilerin haklarının korunması. Bîr işa
ret var gerçi; fakat endişe verecek bir cümle de var 
o işarette, yani kabil olduğu kadar yeni devlet işlet
mesinde de eski işletme işçileri muhakkak tercihle 
çalıştır şimali; eğer mutlaka bir tasfiye yapılacaksa 
bunda da çok dikkatli davranıimahdır. 

Hak sahiplerinin alacağı paralar hususunda ko
laylıklar gösterilmelidir. 

Asıl benim ricam genç Bakanımızdan, çok ümit
lerle bağlı olduğumuz Bakanımdan : 

Devletçiliğin zedelenmiş olan itibarını kurtarsın
lar. Ben buna çok yanarım arkadaşlar. Devletçilik 
prensibine çok inanmış bir adamım. Atatürk'ten öğ
rendiğim başlıca derstir; fakat devletçilikle devlet iş
letmeciliği de bizim memlekette birbirine karıştığı 
için ve vatandaşımız devlet işletmeciliğini, devletçilik 
olarak kabul ettiği için ve bu işletmecilikte de hata 
üzerine hata, israf üzerine israf yaptığımız için o gü
zelim devletçilik ilkesi zedelenmiştir, itibardan düş
müştür. Bunu kurtarsınlar. 

Bu yeni alınacak ocaklar Devlete geçtiği ^araan 
muazzam bir bürokrasi kadrosu yapmasınlar. O tak
dirde istihsal çok pahalanacak ve bu Kanuna aleyh
tar olanlar hak kazanacaktır. Onun için çok rasyonel 
bir bütçeyle devletçiliğin zedelenmiş olan itibarını 
iade edecek bir ölçüyle hareket etmelerini tavsiye edi
yorum ve bunu yapacaklarına da güveniyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP şuralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Söz sırası Sayın Metin Toker'de... Yoklar. 
Sayın Ahmet Demir Yüce, buyurun efendim, 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

819 S. Sayısında görüşmekte bulunduğumuz Dev
letçe işletilecek madenler hakkında kanun tasarısı 
üzerinde fikirlerimi kişisel yönden arz etmeye çalışa
cağım. 

Bu kadar büyük bir konu için 10 dakikada her
hangi bir şey söylememizin ve anlattıklarımızın, an
latmak istediklerimizin Yüksek Heyetinizce yanlış 
anlamlara kavuşması korkusu içerisinde dikkatlice 
bu 10 dakikayı istimale çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 130 ncu maddesini bendeniz başka 

bir yaMaşımîa tefsire tabi tutmak istiyorum. Kanun 
tasarısını ve gerekçesini tetkik edecek olursanız, bu ge
rekçede mesele, bir özel sektör * resmi sektör terci
hi içerisinde yapıllmış değildir. Sayın Bakanın muh
telif beyanları ve Komisyonda vaki görüşmeleri de, 
meselenin bu istikamette arzı şeklindedir. 

Bendeniz de konuyu, bir özel sektör - resmi sek
tör münakaşası dışında tutacağım. O ayrı bir konu
dur. Anayasanın 130 ncu maddesini eğer tekrar okur
sak, benim sizlere arz etmek istediğim hususun akı
mı içerisine daha iyi şekilde girmiş oluruz. 

Tabii servetler ve kaynakları Devletin hükmü ve 
tasarrufu altındadır. Bu, bugün bütün dünyada zan
nediyorum ki benimsenmiş bir ilkedir ve doğru bir 
ilkedir. Jeolojik devirlerden beri arzın altında bulu
nan veya mostra şeklinde arzın üstüne çıkmış olan 
tabii kaynakların muayyen bir kişinin olması müm
kün değildir. O, ammenin malıdır, insanlığın malıdır. 
Ammenin ve insanlığın malı olan bu tabii servetlerin 
en iyi şekilde işletilmesini amme düşünür. En iyi şe
kilde işletilmesi ve gelecek nesillere kalması amme
nin düşüncesinin ilk etabıdır. Gelecek nesilleri bu ser
vetlerden mahranı etmemek için amme lazım gelen 
tedbirleri alır. 

Bizim Anayasamız, Devletin hüküm ve tasarru
funda bırakmış olduğu bu tabii servetlerimizi işlet
me hususunda ayrı bir yöntem getirmiş. Devlet her 
şeyin üstünde olan kuvvet tabii mefhumunun ifade
sidir. Etibank devlet değildir. Etibank, İktisadi Dev
let Teşekkülüdür. Binaenaleyh Anayasamız muvace
hesinde ammenin malı olan tabii servetlerin işletil
mesini, özel sektör veya Devlet sektörü veya onun 
karmaşığı olan kurumlar vasıtasıyla yapmayı emret-
mişîlr. İşte bu şekilde olan Anayasanın yapısı, amme
ye ait olan bu mamelekin muhafazası için zannedi
yorum dünyanın her yerinde maden kanunları fsdar 
etmek ve onların istihsalinde, gelecek nesillere inti
kalinde dikkatli olmak icap ettiği hususunu berabe
rinde getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1954 yılında Maden Kanunu çıktı, 1963 yılında 

271 Saydı Kanunla ciddi bir değişikliğe uğradı. Bu
radaki ilke Anayasamızın 130 ncu maddesindeki ilke
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maden Kanunumuz..., Şimdi bendeniz bir özel 

sektör, resmi sektör münakaşası dışına çıkacağım. 
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Bugün İktidar olanlar, Hükümet beyannamelerinde 
ve kendilerinin programlarında madenlerin Devlet 
eliyle işletilmesi ilkesini getirmiştir. Bu, onlarm siya
si görüşleridir, iktidar oldukları zaman da gayet ta
bii ki tatbik alanına koyacaklardır. Ancak, bendeniz 
bu Kanunla yapılmak istenen şeyi anlayamadım. O 
da şudur : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir kanun çıkarırsınız ve madenlerin tümünün 

Devlet eliyle işletilmesini talep edersiniz, bunu kanun-
laştınr, bu program dahilinde tatbik edersiniz. Bu 
sizin en tabii hakkınızdır. Çünkü siz, bu siyasi görü
şü programınızın esası olarak kabul etmişinizdir; 
ama getirmiş olduğunuz Kanunla bazı madenlerin 
Devlet eliyle işletilmesini istiyorsunuz. Şimdi bence 
burada bir çelişki içerisindesiniz. Şöyle ki : 

Maden Kanunumuzu eğer iyi tetkik edecek olur 
iseniz, (Ki, muhtelif arkadaşlarımız bu hususla ko
nuştular) Maden Kanunumuz elinden geldiğince tabii 
servetlerin heba edilmemesi prensibini getirmiştir. 
Arama Ruhsatnamesi denen bir unsuru getirmiştir, 
iki sene sürelidir. Eğer Arama Ruhsatnamesini ver
diğiniz kişi, iki sene içerisinde madeni aramaz ve bu
lamazsa ruhsatnamesini alırsınız. 

İşietme Ruhsatnamesi getirmiştir. İşietme Ruhsat
namesinin birtakım şartları vardır. Bu şartlar made
ni, Maden Dairesi denen, Maden Kanununu tatbik
le mükellef olan müessesenin emri altına koymuştur. 
Şartları siz tayin edersiniz, şartları tayin ettiğiniz za
man, ruhsatı verdiğiniz kişi, o şartlara icabet etmek 
mecburiyetindedir ve işietme ruhsatını da azami 15 
sene için verirsiniz. Eğer bu şartlara riayet etmezse, 
ruhsatı elinden alma hakkına haizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bir dakikanız var, uya
rıyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

İmtiyaz da aym. Binaenaleyh, Maden Kanummu 
tetkik edecek olursanız zannediyorum ki, 15, 16 ncı 
maddesinde her nevi ruhsatın nasıl iptal edileceğine 
dair esasları orada görürsünüz, 100 ncü madde size, 
iptal etmiş olduğunuz ruhsatlar mukabilinde herhan
gi bir ödemede bulunmamanızı telkin ediyor ve bu 
imkânı veriyor. 

Şimdi Türkiye'de iyi işletilmeyen, heba edilen 
madenlerin tekrar Devlet tarafından.... Arkadaşlar, 
Devletin malı olan şeyin devletleştirilmesini de mü
nakaşa etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh, on
ları Maden Kanunu gereğince almak mümkünken, 

I ve alıpta bugün Etibanka ve TKİ'ye bu suretle veril
miş ruhsatlar mevcut iken, siz sömürücülükle itham 
ettiğiniz, hatta bazılarının Maden Kanunu gereğince 
vermiş olduğunuz ruhsat şartlarım yerine getirmeden 
kaymağım alıp esas serveti heba etmesine karşı gel
diğiniz kişilere milyonlarca lira vermek suretiyle bir 
savurganlığın içerisine girmiyor musunuz?... 

I BAŞKAN — Sayın Yüce süreniz doldu efendim. 
I Lütfen bağlayınız. Bakın sizden önce konuşan arka-
I daşlar buna riayet ettiler. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Peki 
efendim. Binaenaleyh, Sayın Bakan; Ahmet Demir 
Yüce bütün konuyu Maden Kanununun tatbik edil
memesine ve Maden Kanununu tatbik etmekle mü
kellef olan Maden Dairesinin her iktidar devrinde 
teçhiz edilmemesine bağlamanın doğru olamayacağını 
bu keşmekeşin, madencilik sahasındaki keşmekeşin, 
Maden Dairesinin teçhiz edilmemesinin neticesi ol
duğunu söyledi; sadece bu değildir diyeceklerdir. 

Bendeniz de biliyorum ki, Türkiye'deki madenci
lik keşmekeşinin yegâne sebebi bu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meseleye bu açıdan girmek mecburiyetindesiniz. 

Türkiye'de TKİ Müessesesinin elinde 1 100 tane 
ruhsat vardır ve Türkiye'de Sayın Bakanın söylemiş 
olduğu gibi, <•% 3ö'u Devlet elinde, % 70'i özel 
sektör elinde» değildir. Rezervlerin % 70'i Devletin, 
% 30'u özel sektöründür. Sayın Bakan biraz evvel 
«Elbistan'ı hariç tutun» dedi; Elbistan'daki de lin
yittir ve Türkiye hudutları içerisindedir. Binaenaleyh, 
TKİ'nin elfnde koca Havza-i Fahmiye... 

BAŞKAN — Sayın Yüce lütfen bağlayın, rica edi-
I yorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hay hay 
bağlıyorum. TKİ'nin elinde koca Havza-i Fahmiye 
5,5 milyon tonu aşamıyor. Türkiye'nin dördüncü 
demir çelik fabrikasını yapıyorsunuz ve elinde 
1 00'0'e yakm ruhsat, kazma vurmamış. Bu paraları 
oraya vereceğinize, acaba TKİ'yi teçhiz etmek im
kânı Türkiye'nin menfaatine değÜ midir?... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuyu herhangi bir veçhile özel sektör - resmi 

sektör münakaşasına getirmiyorum. Zaten kanun da 
o değil... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Özel sektör 
diye bir şey yok zaten. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Kanun 
o değil. Onun münakaşasını ayrıca yaparız; fakat 

I kanun bence bir savurganlığı getirmiştir. 
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İki, gayri muayyenîiği getirmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Yüce, zatiâlinizden başka 

alman karara uymayan olmadı; çok rica ediyorum. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bundan 

sonra artık hiç bir madenci maden mevzuunda ya
tırım yapamayacaktır. Çünkü, Bakanlar Kumlun
dan hangi yöre, hangi maden için bir kararnamenin 
çıkacağını bilmediğinden dolayı... 

O halde bu kanun bir savurganlık kanunudur. 
Madenciliğin ve maden istihsalinin artışını temin ede
meyecektir ve madencilerin bundan böyle Türkiye'de 
emniyetle yatırım yapmalarına mani olacaktır. 

10 dakikada ve aştığım dakikalarda ancak bunu 
söyleyebildim. Başkanın, aştığım dakikalar için mü
samahakâr davranmış olmasına teşekkür ederim. 
Beni dinlemiş olduğunuzdan dolayı da teşekkürlerimi 
sunarım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. 
Sayın Kemâl Sarıibrahiınoğlu, buyurunuz efen

dim. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkanım, 

altı kişi konuştu, önerge verdik. 
BAŞKAN — Süreniz 10 dakika Sayın Sarıibra

hiınoğlu. 
KEMAL SARltBRAHtMOĞLU (Adana) — Te

şekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Tasarının ana fikrine ve felsefesine katılmamak 

mümmkün değildir. Aslında Anayasanın 130 ncu 
maddesi!, bu Yasa tasarısından çok daha veciz ve hiç 
bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde, madenle
rin ve yeraltı kaynaklarındı Devletin ması olduğunu 
açıkça ifade etmiş 'bulunmaktadır. Hatta bir yerie 
bu Yasa, Anayasanın 130 ncu maddesini gereksiz 
şekilde tekrardan ibarettir. Hatta 130 ncu madde 
üzerinde tereddüdü mucip olacak mahiyettedir. San
ki tabii servetler ve kaynaklar Devletin mülkü de
ğilmiş, biz devîetJeştiriyormuşuz... Yok böyle şey ar
kadaşlar. Devletin malı Devlet tarafından tekrar dev-
letîeştirilir mi?.. 

Bakınız ne diyor 130 ncu madde: «Tabii servet
ler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır.» Keşlin, net. «Bunların aranması ve işletil
mesi hakkı Devlete aittir.» KesSn, mutlak. «Arama 
ve işletmenin Devletin öze! teşebbüsle birleşmesi su
retiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» Yani sade
ce yasa mevzuu olabilecek şey; Devlet özel teşebbüs

le beraber mi bunu işletir, yoksa özeî teşebbüse bir 
işletme hakkı mı tanır?... Bundan ibaret. 

O halde, devletleştirme diye bir şeyden balıset-
j mek bu Anayasanın 130ı ncu maddesini anlamamak 

olur ve bu itibarla bu Yasanın bir devletleştirme ya
sası olarak genel efkâra tanıtılmasını, 130 ncu mad
denin açık hükmüne zıt bir anlayışın ifadesi saya
rım. 

Maden Yasası, özel teşebbüse arama veya işlet
me ruhsat ve imtiyazı nasıl verilir, bunlara riayet 
etmeyenlerden tekrar nasıl geri alınır; bunu tanzim 
etmiştir. Hani bir yerde biraz evvel konuşan arkada
şım güzel bir noktaya işaret ettiler. Dediler ki: Pa
ra vermeden ruhsatın iptali suretiyle istirdadı müm
kün olan hükümler var... Meselâ işçi haklarına ria
yet edilmediği takdirde, ki, hayret edilir yani; ka
nunun çıktığı zamanda, o zaman esen hava içinde, 
işçi haklarının gözetiSmediği ve buud'a ısrar edildiği 
takdirde karşılıksız ruhsatın iptali, feshi ve geri alın
ması imkânları dahi tanınmıştır. Yani biz bir yerde bu 
Yasa ile şimdi getirdiğimiz bu tasarı ile o günden daha 
da geriye gidiyoruz; hatta işçi haklarına riayet etme
yen, feshi, parasız istirdadı mümkün olan ruhsatların, 
ruhsat sahiplerinin istimlâk bedellerini vermek sure
tiyle almak durumuna düşüyoruz. Biz bu kadar ra
hatça para harcayacak durumda değiliz. 

Sonra bir de; gerçi bu moda oldu artık, biraz da 
tuhaf geliyor, ben de artık konuşmaya utanır oîdunı. 

Arkadaşlar; 
Bu hukuk, İnsanlık tarihinin büyük şaheserlerin

den biridir. Bu, bütün insanlığın malıdır. Diktatör, 
komünit, faşist, demokrat her idare ve iktidar, her 
top!um hukukun yardımına muhtaçtır ve hukuk olma
dan da adaletîi, düzenli bir toplum olmaz. Bu da in-
saniık tarihinin büyük eserlerinden biridir ve millet
ler, parlamentolar, bakanlar, devlet adamları bu ese
re çirkinlik getirmeyecek, bu eseri bozmayacak, onu 
daha da güzelleştirecek, daha da tekemmül ettirecek 
birtakım esaslar ilâve etmek zorundadırlar. 

Hukuk kitapta durur, rafta durur. Elinde kılıcı, 
kalkanı yok, o anda seni kesemez; ama bir gün çar
par. 

Arkadaşlarım; 
Maden Yasası ve Maden Yasasında da işletme 

ruhsatı nasıl verilir, nasıl geri alınır; bunlar tanzim 
ediiıriiş. Peki, niye ?k!nci bir ek yasa daha?.. Buna < 
lüzum yok. Hem de daha da geri giden hükümleri de 
içine almak suretiyle fesfSı, iptali, ondan sonra na
sıl istimlâki, kamulaştırılması konuşulmak lâzımdır. 

— 499 — 
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Burada bazı yeni kaımıiaşluma hükümleri gelmekte
dir; o kadar. Bu nedir?.. Adamın yapağı birtakım te
sisler vardır, şudur, budur; bunlar takdir edilecek, 
alınacak. Bazı yeni esaslara zaruret varsa, bu birkaç 
madde haşinde getirilir ve 6830; sayılı Yasa, ki, uzun 
yıllardan beri Yargılayın ve mahkemelerin gaye! 
mazbut taibikaıiîarıyîa, yerleşmiş içüihatlanyia ada
leti temin eder, ammenin, şahısların zararını ön'er 
mahiyette yerleşmiş bükümlere sahiptir. Şimdi geü-
riibniştir, biraz sonra maddelerde arz edeceğim; ha
kikaten son derece muhataralı tatbikatın sebebi ola
cak hükümler mevcuttur. 

Arkadaşlar; 
Bir yasa, bir bakan veya bir iktidarın ömrü ile 

mukayyet değildir. Ezel ve ebede kadar uzanır. Bu
gün Sayın Bakan, bugün say\n İktidar, Sayın Hükü
met son derece iyi niyetli olabilir; ama biz yar m ge
lecek ve buradaki sıon derece takdire müsait, suiisti
male müsait hükümlerin, millet zararına işlemesini 
önleyecek hükümleri veya tedvini getirmek zorunda
yız. 

Onun için, ben şahsen, biraz sonra maddelerde 
de konuşacağım, bu Yasanın lüzumsuz şekilde acele 
edıilerek getirilmiş olduğu kanısındayım. 

Arkadaşlar; 
Biz aşirettik de devlet olmadık. İmparatorluk yık

tık da hükümet kurmadık. Binlerce yıllık bir Türk 
tarihinin sahibiyiz. En az 57 - 58 senesini idrak etti 
Cumhuriyet. 10 gün, 20 gün, 1-2 ay sonra bu Yasa
nın yasalaşması devlete hiç bir şey kaybettirmez, çok 
şey kazandırıl". En aziîid'an tereddütlerimizi izale 
eder ve huzuru vicdanla rey veririz. 

İkincisi!, hukukun tahribine mani oluruz. 
Üçüncüsü, birtakım gerçekten sakıncalı hüküm

leri ortadan kaldırırız. 
Muhterem arkadaşlarına; 
Bir Anayasa kitabında şu dibace, bu yeter; aiiıa 

114 ncü maddede hukukun üsüimüğii, icranın ve ida
renin idari kazanın kontroluna tabi olduğu esası ka
bul edildikten sonra, diğer bir yasa ile kalkıp bunu 
zedeleyici hüküm getirmenin ben yararını anlaımyö-
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahlmoğlu, bir dakika
nız kaldı. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
özellikle, şahsına büyük hürmet duyduğum bir üni
versite mensubu arkadaşımızın, bir Bakamımızın bu
nu getirmesini doğrusu yadırgadığımı ifade etmek is
terim. 
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Diğer fikirlerimi maddelerin görüşülmesi sırasın
da ifade edeceğimi ve yanlış anlamaya meydan ver
memek için bir kere daha şunu vurgulayacağımı be
lirterek sözlerime son vermek istiyorum. 

Bugün Anayasanın 130) ncü maddesine yürekten 
katılan ve alkışlayan bir insanım. Meydan meydan, 
kürsü kürsü yıllardan beri bunun mücadelesini ver
miş bir insanım; ama bu maddenin acul bazı tedbir
lerle zedelenmesine müncer olacak tedbirlere de kar
şıyım. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanübra-

Mmoğlu. 
Efendim, tasarının tümü hakkında grupları ve 

şahıslan adına söz isteyen sayın üyeler konuşmaları
nı yapmış bulunmaktadırlar. 

Tasarının tümü üezrindeki müzakerelerde Sayın 
Bakan söz istiyorlar mı efendim? 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKAM 
BENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bir yasa
nın tümü hakkındaki ayrıntılı tartışmaları toparla
mak üzereyiz. 

Bu tartışmaların, zaman zaman içine büründüğü 
siyasal gerginlik ortamına rağmen, yine de en azın
dan Millet Meclisi deneyini gözönünde bulundura
rak ifade etmeliyim ki, tatmin edici, doyurucu bir 
düzeyde geçtiğini ifade edebilecek durumdayız. O 
nedenle, bu tartışmaya çeşitli siyasal noktalardan ka
tılmış, eleştirilerini, önerilerini dile getirmiş bulunan 
değerli senatörlere teşekkürler ederek sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Ayrıntılı bir tartışmanın içinden geçtik; fakat öy
le sanıyorum ki, hâlâ bu yasanın çözmeye yöneldiği 
temel sorunun ne olduğunu vuzuhla ortaya koyaibiî-
miş değiliz. Bu yasa hangi amaca dönük olarak ha
zırlanmıştır, hukuki statüsü nedir, Anayasa karşısın
daki yeri nedir; bunun yeter derecede aydmîatılabii-
diğini, sanırım söyleyecek durumda değiliz. 

Bazen «Esasından, çıkışından Anayasaya aykırı 
olduğu» ifade edilmiştir. Bazen, Anayasada zaten di
le getirilmiş olan ilkeleri, bir haşiv statüsü içinde tek
rar eden gereksiz bir yasa olarak nitelendıirillmişiür. 
Bazen, böyle bir yasaya ihtiyaç olmadan, idari bazı 
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tedbirlerle aynı amaçların elde edilebileceği belürtil-
mıiştir. 

Bu tartışmaların sonucunda sanıyorum ki, yasa
nın nereden çıktığı, hangi gerekten doğduğu, neyi 
çözmeye dönük olduğu, hukuk sistemimiz içindeki 
yeri, anayasal statüsü yeter derecede ortaya konula
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanımızca; sadece bezini kanımızca değil, daha 

önce yürütme organmda görev yapmış bizden önce
ki hükümetlerin yetkililerinin kanısınca da hukuk 
sistemimizde, maden hukukumuzda bir boşluk var
dır. Çözülmesi, bir düzene kavuşturulması gereken; 
çözülmemiş, düzene kavuşlurulbnasııış bir konu var
dır, bir sorun vardır. 

Bu, bu amaca dönük olarak Parlamentonun huzu
runa getirilmiş ilk tasarı değildir. Bizden önceki hü
kümetler, ta 1970lerden itibaren bu sorunu kavra
mışlardır. Bu sorunu çözmeye dönük hazırlıklar ya
pmışlardır. Bazen bu hazırlıklar Millet Meclisiniin 
önüne kadar getirikbifmİştir. Bazen yasalaşmıştır, 
Resmıi Gazetede iîân edilmiştir; Anayasa Mahkeme
si tarafından usul yönünden bozulmuştur. Bazerc Ba
kanlar Kurulunun, son, bizden önceki Hükümetin 
durumunda olduğu gibi, Bakanlar Kurulunun imza
sından geçmiş; ama Meclislerin müzakeresi noktası
na getirilememiştir. 

Demek ki, 1970'lerden bu yana hükümetler, ye
ni Anayasanın ışığı altında bazı sorunları çözme gö
revini yüklenmliş olan hükümetler, bir ihtiyaç içinde 
olmuşlardır. Bu ihtiyacı çözmek için bazı girişimler 
yapmışüardır; fakat bu girişimlerin şimdiye kadar 
kesin sonucu henüz alınamamıştır. Nereden çıkıyor 
bu ihliyaç? 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 130 ucu maddesinde yeraltı servet-

teriyle ilgili olarak getirilmiş temel bir iJlke var. Bu 
ilke, «Tabii servetler ve kaynaklan, Devletin Miküaı 
ve tasarrufu altındadır.» diyor. Bunların; yanfi Dev
letin hüküm ve tasarrufu aitmda oîan tabii servetle
rin ve kaynakların işletilmesi ve aranması hakkı Dev
lete aittir; ilke bu. istisnayı getiriyor; «Arama ve iş
letmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiy
le veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 

Burada dikkatimizi çekmiş olmalıdır ki, Anayasa 
bir mülkiyet kavramına referans yapnıyor; yani ta
bu servetler ve kaynaklar Devletli? malıdır demiyor, 
«Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.» diyor. Bir 

mülkiyet konusu olarak görmüyor Anayasamız, Dev
letin ya da özel kişinin, kamunun ya da özel kesimin 
mülkiyet konusu olarak düşünmüyor tabii servetleri 
re tabii kaynakları. Bir çeşit Rama Hukukundaki 
aiiitüsü ile resnuDius oüarak görüyor. Kimsenin ma
lı değiî, kimseye ait bir şey değil Üzerinde mülkiyet 
konusu oîaıbüecck, hak konusu olabilecek bir niteli
ği yok. Böyle olması da çok doğal Çünkü doğal ser
vetler; bırakınız insanları, bırakınız şirketleri, dev
letlerin ÖBîürîerini aşan bir kapsam içinde oluşuyor
lar, var oluyorlar, varı?k?annı götürüyorlar, sürdürü
yorlar. 

Bugün işlettiğimiz madenler Etrüskler zamanından 
belki oluşmaya başlamış, Hititler zamanından, on
dan öncesinden, Sümerîilerden, Romalılardan, Os
manlılardan geçmiş, bugün Cumhuriyet dönemine 
gelmiş, Cumhuriyet döneminde yurttaşlarımızdan fa
lanın ruhsatına tabii. Onun malı mı, mülkü mü? 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin malı mı, mülkü 
mü? Anayasamız bunu dahi söyleyemiyor; «Bu dahi 
söylenemez» diyor. Hepimizi aşan bir çeşit doğa 
ile bütünleşmiş «Her türlü varlığın ömrünü aşan bir 
niteliği var» diyor. Böylesine görmüş böylesine tan
zim etmiş. Bu çok güzel bir ilke, çok güzel bir dü
zenleme; ama pek çok güzel düzenlemenin başına ge
len maden konusunda da yine başımıza gelmiş. Bu 
ilkemiz var hukuk sistemimizde, hukuk sistemimizin 
zirvesindeki en temel yasada, Anayasada bu ilkemiz 
var; ama bu inceyi hayata aktaracak en doğal me
kanizmaları maden alanında işletme olanağımız yok. 

Madenlerle ilgili olarak bu ilkeyi getirmiş Ana
yasamız; ama mülkiyet hakkı ile ilgili bir farklı an
layış getirmiş. Kamu yararı ile mülkiyetin kısıtlana
bileceği ilkesini getirmekle beraber, özel mülkiye
tin bir temel hak olarak bu Anayasada düzenlendiğini 
görüyoruz. Bu Anayasamız özel mülkiyeti bir te
mel hak olarak düzenlemiş; ama yine bu Anayasa
mıza ve hukuk sistemimize uygun olarak bugün ka
munun, Devletin, hükümetin bir kararla özel mül
kiyete nasıl müdahale edebileceği de ayrıca belirlen
miş, düzenlenmiş. Bir kişinin tüm ömrünü verip 
oluşturduğu bir bağı, bir bahçeyi, tarlasını, evini, 
kamu yararı var diye bir Bakanlar Kurulu karan 
ile kamuya intikal ettirecek mekanizma hukuk siste
mimizde var. Özel mülkiyeti esas alan bu Anaya
samız, özel mülkiyet konusu için bu mekanizmayı 
getirmiş; ama her hangi bir mülkiyet konusu olma
yacağını açukça söylediği, Devletin hüküm ve tasar
rufu aitmda olduğunu belirttiği madenler ile ilgili 
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olarak buna benzer bir mekanizmayı Türk Hukuk sis
temine getirmemiş hukukumuz. Bu mekanizma yok. 
ilke hayada kalıyor; Tuba ağacı gibi havada asm, 
onu hayata aktaracak mekanizma mevcut değil. Ge
rek var mı, yok mu birazdan açıklayacağım. Yani 
bir istimlak mekanizmasına benzer mekanizma ma
den hukukumuza getirilmemiş, maden hukukumuzda 
bu mekanizma yok. Bu mekanizmaya ihtiyaç or
taya çıkabilir. 

Bir bağın, bahçenin kamulaştırılması için kamu 
yaran ortaya çıkıyor da, Devletin hüküm ve tasar
rufunda olduğu Anayasada belirtilmiş olan bir maden 
ocağının kamuya intikali için bir kamu yararı ken
disini gösterdiğinde, o kamu yararının gereğini ya
pacak mekanizma nerede? Nasıl alacağız? 

Bir işletme tasavvur ediniz; Maden Kanununun 
koştuğu her türlü şartı yerine getiriyor. İdeal bir 
işletme tasavvur ediniz, mükemmel çalışıyor, işçi
sinin hakkını ödüyor, üretimini tam yapıyor, verimli 
bir şekilde çalışıyor; ama oraya Devletin girmesi la
zım, bir kamu yararı var. Nereden geliyor bu ka
mu yararı? O özel kişinin verimli bir şekilde Ma
den Yasasına uygun olarak işlettiği o maden ocağına 
yanındaki 10 - 15 maden ocağı ile birlikte değişik 
bir ölçü ile ve diyelim, elektrik santralım besleyecek 
linyit elde etmek için Devlerin müdahale etmesi bir 
kamu yaran olarak ortaya çıktı; olabilir ya. Böyle 
bir noktada nasıl gireceğiz o ideal maden işletmesi
ne? Maden Yasasının koyduğu her türlü şartı ye
rine getirmiş olan o maden işletmesine Devletin gir
mesine imkân verecek bir mekanizma var mı hukuk 
sistemimizde? Yoktur. Böyle bir mekanizmanın 
olmadığı yıllardan beri hissedilmiştir. 

Çeşitli nedenlerden kamu yararı oluyor yurttaşın 
tarlasına el atıyoruz, mekanizması var; yol geçire
ceğiz, köprü koyacağız, fabrika kuracağız... Tarlası
na el atıyoruz, bağına bahçesine el atıyoruz; ama 
birisinin maden ocağına el atamıyoruz... Bu olmaz. 
O maden ocağı ki, o madenler ki, Anayasamız Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu söylemiş. 
Bu büyük ilke ile kendimizi tanzim etmişiz; ama mü
tevazı bir aktarma mekanizmasını, bir şanzımanı 
kurmamışız, o ilkeyi hayata aktaramıyoruz, aktara
madığımız için de bir çelişki, bir kopukluk, bir boş
luk ortaya çıkıyor. Bu boşluğu ortadan kaldırmak 
durumundayız, bunun için bir mekanizma bulmak 
zorundayız, işte bu mekanizmayı huzurunuza getir
miş oluyoruz. 

Bu bir devletleştirme mekanizması değildir. Neyi 
devletleştirmeksiniz, devletleştirme ne için söz ko-

j nusu olacak? Zaten Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında. Devletleştirme Anayasamızda 39 ncu mad
dede tanzim edilmiş. Hangi hallerde devletleştirme
nin ortaya çıkacağı söylenmiş. Kamu hizmetleri için, 
kamu hizmeti görenler için bir devletleştirmeden söz 
açılmış ve devletleştirme bedelinin nasıl ödeneceği ay-
nca tanzim edilmiş, taksitlendirme mekanizması ge
tirilmiş. Biz devletleştirme yapmıyoruz, devletleş
tirmeye konu olacak bir niteliği yok bu konunun. 

Kamulaştırma... Kamulaştırma da değil. Kamu
laştırma olabilecek unsurları var bir maden istetme
sinin, kamulaştırma konusu olamayacak unsurlan 
var. Ruhsat, kamulaştırma konusu olur mu? Re
zerv, kamulaştırma konusu olur mu? Rezerv za
ten devletin, şahsın değil. Peki, arsası varsa, ma-

I den işletmesinin, madenle ilgili yapıların, tesislerin 
I kurulduğu o işletmede maden işletme sahibine ait 
I onun özel mülkiyeti içinde bir arsa varsa, o işlet-
j meye girme zorunda olan Devlet o arsayı elbette tıp

kı yol için istimlak yapar gibi, köprü için istimlak 
yapar gibi, o madenin işletilmesi içân gereken ara-

I ziyi de, arzı da yine kamulaştınr; ama sadece arazi
yi kamuîaştınr, maden işletmesiyle ilgisi yoktur, 
maden kamulaştırılmış değildir, işletme kamulaştı-

I nlmış değildir, ruhsat kamulaştırılmış değildir, re
zerv kamuîaşnnîmış değildir, arazi kamulaştınlacak-

. tır. Çünkü, orada çalışılacak, tesis kurulacak. 

O araziyi daha önce Madem Kanununun verdiği 
bazı imkânlardan yararlanarak belki biz o arazi sa
hibi için kamulaştırmışızdır. Bir köylüye ait olan ara
ziyi o arazide bulunan madenin ruhsat sahibi olduğu 
için maden işletmecisi lehine kamulaştırma imkânı 
hukukumuzda olacak, o madeni işletme durunıun-

I da oîan Devlet o maden sahibinin özel mülkiyetinde 
olan o araziyi elbette yine bir kamulaştırma meka-
nizmasıyle geri alacak. Bundan daha doğal hiç bir 

ı şey yoktur olmamalıdır 
Değerli arkadaşlarım; 
Sorun budur, Türkiye'nin buna ihtiyacı var; 

enerji açığını kapatmak için buna ihtiyacı var. Ter-
I mik santral kurmak zorundayız. Daha önce konu-
j şan Sayın Naîbantoğlu arkadaşım, «Termik santral

lar kurmayahm» dedi. Gerçekten termik santrallar 
güç santrallardır, kurması güçtür, işletmesi güçtür, 
çok problemli santrallardır; ama kurulması gerekli, 
zorunlu santrallar arasındadır. Çünkü, bir ülkenin 
elektrik enerjisi üretimini sadece hidrolik kaynaklar
dan sağlaması mümkün değildir. Hidrolik kaynak-

I lar belli bir güvenilirlikten yoksundurlar, iklim ko-

— 502 — 
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şullarına bağlıdırlar, mevsimlin şartlarına bağlı ola
rak belK bir düzeyde üretim yaparlar ya da yapama-
yabfllirler. Güvenilir olarak belli bir elektrik enerjisi 
üretimine ihtiyaç duyan bir ülke üretim yapışım bu 
güvenilirliği sağlayacak şekilde dengelemek zorunda
dır. 

Onun için de hidrolik gibi klimatolojik şartlara 
bağlı olan santrallerin dışında güvenilir başka bazı 
Santral türlerine de ihtiyacımız vardır. Fuel - Oile 
dayalı santral kurabilirsiniz eğer Fuel - Oi i tercih 
ediyorsanız, paranız yetiyorsa, ülkenizde üretebi-
liyorsanız. Yıllardan beri yaşadığımız deneyler or
taya koymuştur ki Türkiye'nin elektrik santrallerini 
Fuel - Oile dayatması ulusal yararlarına, çıkarlarına 
uygun değildir. 

Ülkemizde gene güvenilir elektrik enerjisine el
verişli termik kaynaklar vardır. Bu termik kaynak
lara dayalı olarak elektrik enerjisi üretme durumun
dayız. Ülkemizdeki maden yatakları incelenmiş, ter
mik santral kurmaya elverişli yataklar nerededir di
ye bakılmış Her yerde kuramazsınız. Miktarı el
verişli olacak, 30 yıl 40 yıl o santralı besleyecek kömür 
yatağı olacak, kül durumu elverişli olacak, rutubet du
rumu elverişli olacak, kalori durumu elverişli olacak, 
elektrik üretmek üzere kullanılması bir israf oluştur
mayacak. Bu amaçla oldukça düşük kaliteli kömür
ler kullanılabilir. Bu nitelikte nerelerde acaba termik 
santral kurabiliriz diye araştırılmış, yıllardan beri 
bizden önceki hükümetlerce araştırılmış ve saptan
mış. Mesela denilmiş ki Yatağan'da kurulabilir, 
kurulmalıdır. Yatağan'da özel ruhsatlara tabi işlet
meler var. Bu işletmelerin bir kısmı da olabilir ki, 
Maden Yasasının öngördüğü koşullara uygun olarak 
çalışıyordun Oraya nasıl gireceğiz, girme imkâ
nım nasıl bulacağız?.. Daha önceki hükümetlerin 
düşündüğü gibi, nasıl şeker pancarını şeker fabrika
sına çiftçi veriyorsa, linyit kömürünü de termik 
Santrale o madeni işleten şahıs versin deyip bir ül
kenin elektrik enerjisini, can damarını birtakım ki
şilerin maddi gücüne, örgütlenme düzeyine, anlayı
şına, yeteneğine terk mi edeceğiz ya da hayır bunu 
ben yapmalıyım, 30 milyara bir santra! kuruyorum, 
o santralin ipini elinde tutan yatağa da elbette dev
let olarak ben egemen olmalıyım mı diyeceğiz, gere
ğini yapmanın yoluna mı gireceğiz?.. 

Bu ikinci düşüncedeyiz. Bizden önceki hükümet
ler bile bu düşünceye gelmek zorunda kaldılar farklı 
noktadan çıktıkları halde ve bu amaçla bir Maden 
Yasası getirme gereğini duydular, bu konuda bazı ! 
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girişimler yaptılar. Bu sorunun çözülmesi gereki
yor, işte böyle bir yasa ile bunu çözeceğiz; ama biz 
sadece bu sorunu çözmek istemiyoruz. Bazı arkadaş
larımız dediler ki, «Efendim saysın bize termik santral 
kurmak için düşündükleri yatakları, Yatağan, Or
haneli, Çan, Kangal; onları devletleştirmek üzere 
bunu tanzim edelim, başkasına dokunmasın...» Hu
kuki bakımdan Yatağana dönük bir tasarruf ne de
recede geçerli ise, ülkenin her yerindeki maden için 
aynı derecede geçerli olabilecek bir yasa da demek 
ki, Anayasamız karşısında mümkündür, geçerlidir, 
ortaya konulabilir. 

Sorun bir Anayasal sorun olarak gözükmüyor 
demektir. Bir siyasal tercih konusu olarak gözükü
yor demektir. Biz sadece termik santraller için kö
mür üretecek olan yatakların devletçe işletilmesini 
düşünmüyoruz, başka bazı düşüncelerimiz de var. 

Bunları açıkça ifade ettik, ifade ede ede seçimler
den çıktık, iktidar olduk, Hükümet olduk. Şim
di, o programı uygulamak istiyoruz. Boraksı da 
devletçe işletmek istiyoruz, bu görüşte olanlar var
dır, olmayanlar vardır. Biz devletçe işletmek isti
yoruz. Bunu açıkça söyledik, kimseyi de aldatma
dık. Bu iddia ile yola çıktık. 

Çok iyi hatırlıyorum, bütçe görüşmeleri sırasın
da Adalet Partili arkadaşlarım Bütçe Komisyonunda, 
«Madenleri devletçe işleteceğiz diye seçim meydanla
rında konuştunuz, hani nerede tasarınız, getirin de 
görelim?» diye meydan okuyorlardı. Getirdik şimdi 
tasarıyı, «Anayasaya aykırıdır» diye önce onlar kar
şı. çıkıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim tercihimiz açık. Bu tercihin de gereğini 

yerine getirmeye çalışıyoruz. Boraksın devletçe iş
letilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir büyük hukuk 
sorununu öylesine çözelim ki diyoruz, bugün biz 
boraksın devletçe işletilmesini isteyebiliriz, yarın bir 
başka hükümet gelir, magnezyumun antirauamn, ba
ritin, bir başka madenin devletçe işletilmesinde ya
rar görebilir. Kendi siyasal anlayışından dolayı ya
rar görebilir ya da önümüzdeki bir yılda, iki yılda, 
üç yılda ortaya çıkabilecek teknolojik gelişmeler, en
düstrileşme île ilgili gelişmeler, şu ya da bu made
nin devletçe işletilmesini zorunlu ya da yararlı hale 
getirmiş olabilir. Bu gelişmeler karşısında yeniden 
bir hukuk sorunu ile karşı karşıya kalmayalım. 6 
yıldır Parlamentomuz bu sorunu çözemedi. 1970'Ier-
den beri Parlamentonun gündemindedir bu sorun. 
6 yıldır, 7 yıldır çözülmedi. Tekrar 6 yıl, 7 yıl fa-
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lan madenin de devletçe işletilmesine izin verecek 
bir yasa arayışı içine sürüklenmeyelim diye düşün
dük. 

Değerli arkadaşlarını; 

«Ekonomik işletilip işletiîmediğine bakarak idari 
bazı önlemlerle Maden Dairesinin yapacağı girişim
lerle aynı sonuç elde edilebilir. Yasaya gerek yok
tur.» diyor bazı arkadaşlarım. Bunu söyleyen arka
daşlarımız Maden Dairesini 10 mühendisle devretti
ler bize. Maden Dairesinde yüksek mühendis ve 
mühendis 10 tane, madenden teknik geçerliliği olan 
bir düzeyde ilgilenebilecek, karar alabilecek sorum
lu uzman vardı. 10 uzmanla oluşturdukları ve yıl
lardan beri yürüttükleri bir Maden Dairesiyle Tür
kiye'de onbinlerce ruhsatı takip edeceğiz, önlemleri 
alacağız, işleteceğiz, işletilmesini güvence altına 
alacağız... Eğer bu yasaya gerek kalmayacağını, kal-
mayabileceğmi düşünüyorlar idiyse, işbaşında bu
lundukları dönemde Maden Dairesini etkin, geçerli 
ciddi bir kuruluş halime getirebilirlerdi ve böyle bîr 
yasaya bir başka ihtiyaçtan dolayı da gerek kalmaya
bilirdi; ama bir yandan bazı madenlerin. Maden Ya
sasının öngördüğü koşullara uygun cîarak işletilmeler 
bile, devletçe işletilmesini sağlayacak tedbirler! al
mak zorundayız. Öte yandan da özel kesime bıra
kılmış olan İşletmelerin gene yasanın öngördüğü ko
şullara uygun olarak işletilip işîetslmediğini denetle
yecek etkin bir maden dairesi oluşturmak zorunda
yız. Bu ikincisini de yapmaya çalışıyoruz. Önümüz
deki aylarda devraldığımızın üç, dört katı bir maden 
dairesi şimdilik oluşturulacaktır. Bu aynı tempo ile 
önümüzdeki dönemde de geliştirilecektir. 

Sanıyorum işin hukuku belli bir ölçüde ortaya çık-
mıştır. öreırîîî gerdüpüm, arkadaşlarınım dokun
duğu bazı noktalara ben de değinmek istiyorum. 
«TaşRömürünü Devlet üretiyor, taşkömürü yetersiz
liğinden şikâyet etmeye hakkınız yok.» diyor Sayın 
Çaiış. Evet, taşkömürü Zonguldak havzasında üre
tiliyor ve Devlet tarafından işletiliyor; fakat yıllardan 
beri yoğun bir şekilde kullanılan bu havzanın artık 
önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyüyen, gelişen 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığı, 
öyle sanıyorum ki, anlaşılmaya başlamıştır. Önü
müzdeki dönemde yeni maden kömürü yataklarını 
yakalamak ve işletmeye geçirmek görevi ile karşı 
karşıyayız. Bu konuda elimizdeki olanakları gözden 
geçirmeliyiz, 

Bu açıdan bakıldığı zaman görüyoruz ki, Tür
kiye'de belli bir potansiyel taşıyabilecek bazı taşkö-

I mürü yatakları özel şahıslarm ruhsatı alandadır. Ara-
ı ma ruhsatı, hatta bazan da işletme ruhsatı onların 
I elindedir. Henüz el atılmamıştır, el atılması da çok 
I kolay gözükmüyor. Devletin bunlara da doğrudan 

doğruya girmesi gerekecektir. 
I .Kanını - özel taırfhşanaiii haline gcı&«K<yeIQrii bu ko-
I nayu diyoruz; fakat ister istemez belli nıaJkıîatada ge-
I m kama - öze! tarıhşaıası şakimi 3e kasnıya k oymakla 
I h-zzı anCî&IaşforiüRiz yarlar göniâyaTİa?. 
I LJBjyi'î üreıîûniinıle kaınııu kdîiiniMikı öze? kıetaiım 

•kadiar başarılı ofeıaıdığüaı anüa&ma çalbaısı içerküsüdie 
1 bazı arfaatiaışlıarıiiiı rakamlar verd'i'fe'r. Sayın Çalış, 

Türkıye^eiki I'nyıit yatalMarmm % 30'nuı;ı özel •ssk-
i Jöıtle oMuğamı, % 70 kalaırınMi da kamu sekilkün-
I :1e clluğanu ifade erli İJraümln de buna uygum ola-
| rnk orfe&ıa çjkhğiîii beîiriiij 

öiî3£ b'ir d «rama .sap'laıyalam; Tikkiyelie 1977 
yılında 12 milyon 300 bin tonkiik bir lin>yfıî ürei'm'ı 

I yE^iJüîrŞiii'. Burçin 8 mlycn 2C3 bi'n tonunu kama 
ürc±:r«ıfcr, 4 nri'yosî ÎC'O b*n t!>îWîa da GZ";-] karini 
ünaSmiîşîr. Y-m?, yiizlie 33 özel kerân iıanarsrî'ian üre-

j 'iliıırı'şîl, yüsde 66 kamu kea'ns'nce ür'ûörmştif. 

E a rMİktela gaıuıyorum değerli aikaiaşiarriîKEİı 
I b l jI*;;iIa?nîL'Z, bir ta-iişumamız yok. Yaınıi, ürotümln 
| üçte Ikisiini kamu keskinimin yapağını onüiar da ka&ul 
! ediyorlar. Yalnız ihtilaflı nolkta şurada: Bu isretiınsin 

yapıldığı .iftaden yatakları üzeıfe:Ia karmuıaa ve özel 
| 'S '̂dJÖJaiiî ı?:lp] ağırlığı rse?„ Biz diyoruz ki, beîl'i bir 
i 'tarirîe yataklarım, rezervin yüala 66'sı özel stiki'o-
[ riiîi cindedir, yaz^e 33"ii kamunan eiiadidl . D^-
< geri* airsalaşiLirLinız tanı tersini iiaıie tdiiyorîar. Tar-
l tısına şaradiasn çîlkuyar: 
I 
I Bir süre önce Ü3kara?z:îe, Afşin ~ Elbistan'da bir 
I 'büyük vaîak bulundu. Bu yalağın bazı ö z e l l e r i var. 
I •Bir defa. bir küostcatrdkare bir keöıları olan bir kare 
i 
I h'diraiiîlde bir alarsa toplammış, toplu haMe, temeır-
! kiiz etmiş bir biçlnde ortaya çılkan bir yaıîaik, düşük 
| kalorili •köm'ii.rîeri 900, 1000, 1100 kalod civarında 
i kömürler ihtiva, cdıivor ve fevka'ade büvük bir re-
I 

i zerve sabi?, Tarkiyellekl tüm rezervlerden daiha b-'i-
< >vü'k bir vönü var, Yeni bulunmuş bir vaıiak. Kamu-
| Kan ko.n'ii'oJaiîlJa; %zm kairîîa ürei.b"^ g£'Çinîi£',Kî;Iş d'̂ ibia, 
i E l sii:"e sonra geçecek. İki y>î, son^a, sa.i;:.'^ Afçlr-

Eîbrıîiij.î'Iaa yıîda 20 mıIJyoa ton Lny'i üreteceğiz. 
i Tilriklye'aiıı tüm üreıtimi 12 m;I5yon 300 bin ton. öze! 
' ıköiiiım'ifiî yaptığı 4 nıiîyan ton; k3Jiiîan:na yaphğı 8 
İ bilyon tsn-. Sallıca AışlEİka c' ie edJb^eik 20 müî" 
; iyon îarî; İki yıbıa içinle bu or^iaya çıkamîk. Milyar-
• isn yaıîırıyoıuz, onan hazîî'Hı'kjan yapskyoi* şkutl'L 
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Özeİ statüsü olan bir unsur. Türkiye'de kamu - özel 
isektör limyıiıt üreticiliği mıukayelseisi yapıSurken, dışarıda 
tutulması gerekecek özellikleri var. Yenii baıfcnımuş, 
fişletmeye alınmıamıiş, işletmeye alındığımda .tablo a3»k 
bu lak olacak zaten, onu bırakalım bir kenara doyi-
ruaü. Bafkailım gerisine. Gerişlinle balktığımıızda yüzde 
66'sı özel sektörün elinde; ama üretiman yüzde 33'ü-
nü onlar yapıyor. Kamu yüzde 33'üne salbip; ama 
üretiSmıinde yüzde 661SHII yapıyor j 

Değerli arkaidaşîairım; 
Bunda çok fazla şaşıracak bir şey yok. Daha ön

ce de ifade ettim burada huzurunuzda da belirtmek 
llstîyoruım. Türkiye'de gayri safi mili hasıla içinde, 
madencilik sektörümüzün yeri gerçekten elem verici
dir, ıstırap vericidir. Gayri safi milE hâsılamızın yüz
de l,61sı madencilikle ilgilidir. Madencilik alanını 
yılda özeî sektörün yaptığı yaltırım 400 milyon lirayı 
aşmaz. 1977% 400 milyona gitti. Sayın Çalış diyor 
ki, «1977% devletçilik tartışması başlamıştı, o ne
denle az oldu.» Onu bu tartışmanın dışında düşününüz 
görürsünüz daha fazla olduğunu. Gidelim geriye 
1976'ya, 1975'e, 1974V, 1958'e gidelim, bu yasanın 
çıktığı yıllara gidelim 1954'e, 1955'e; hangi yıla gi-
dersek gidelim tablo değîşmeıyecelk'tir. 20 katı fazüa 
yapmaktadır devlet yatıınıminı madencilik sektörün
de özel kesimden. 7 mliîyar civarımda devlet yapıyor, 
400 milyon civarımda özel kesim yapıyor. Bu ölçüler
le sanıyorum madencilik sektörümüzü ayağa kalthr-
ımafk müimkün değildir. Özel sektörün tüm yatırım
ları içinde madenciliğe verdiği ağırlığa balkınız, yüz
de ! e ifalde etmek imikâmını bulamazsınız, bindiyi 
kullanmak zorundasınız. Binide 5^tir, binde yarımdır, 
binde 55'tir, binde Sö'dır, o civarlarda, o ölçülerde, 
o mertebelerde rakamüıarla ancak değerlendirme 
yapabilirsiniz. İtibar etmiyor özel sektör madencili
ğe; büyük yatırım gerektiriyor. Uzun süreli bir pers
pektif gerektiriyor. 40 yılı, 50 yılı gözöoünsde bu'un-
dunmayı gerektiriyor. Şimdiye kaldar madenciliğe 
özel sektörü sokamadık. Daha önceki yasayla soka
madık. Türklîye'rim madenciIiğirJi uyandırması zorun
ludur. İhracatımız içindeki madenciliğin payı yüzde 

10 un aShndddır. İthalâtımız içindeki madenciliğin pa
yı yüzde lO^un aîtımldaldır. Madendüilk alanındaki it-
halâtıımız, ihracatımızdan fazladır. Bu şartlar aîün-
dıa, bu ekonomik parametrelerle bir mailencilük sieSk1-
törünü bk kenara bırakmak, görmeımezlktetn geîmtik 
Sanıyorum mümkün değildir. Yaltırım muikaytee/ı 
mümkün değildir. Hele linyit keriminde özel sektör
le, kamu sektörü anasında bir karşılaştırma mümkün 

değildir. Garp linyitleri İşletmesimldekü bir tek dfreet-
Liine kadar, Türkiye'deki tüm linyit îşletmelerinüm 
toplum yatırımları tutmaz. Bir tek aleti kadar yatınım 
yapılmamıştır. Güvenle söylüyorum, bu yalsa cılksın, 
seçilen linyit alanlarına Devlet girdin üretim hızla 
artırılacaktır, artıracalk olanaklar devletin elindedir,. 
teknlilk bilgi birikimli elindedir, eksperler elindedir, 
aracı, maikinesi elinid'eidir, uzun vadeli perspeMf ku^ 
rup, plan kurup yeraltı işletmesini, galerilerini açacaık 
olanaiklar, karar, anlayış devletin elindedir. Çok ra
hatlıkla linyit üretimini Devletin linySt selktörüne bu
günkünden daha eHkfili binlimde girmesi sağîaadıkıüan 
sonra artıralb'lîeoeğîmıizi güvenle soylüyorumj 

Değerli arkadaşlarım, 
Bor konusunda Sayın Çalış bazı karşılaştırmalar 

yaptı. Esas itibariyle söylediği şudur: Özel sektör 
borada rezervin daha azma sahip olduğu halde daha 
yüksek fiyatla ihracat yapıyor ve daha çok ihracat yan 
pııyor. Doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya bor rezervinin çok büyük bir kısmı Tür-

biyeldedir. Kolemanit yataklanımızın dünya rezervi
nin % 70 î kadarı Türkiyelidir . % 67 - 68 düntyıa 
rezervinlin Türkiye'de bulunduğunu bilîyoruız. 

Boralks tuzlamyla, bor tuzlanyla ilgili bir nokta 
da şudur: Yataklara göre tüketim oldukça düşüktür. 
Yataklara göre tüketim linyitte olduğu gibi, taşkö
müründe olduğu gîbi, kromda olduğu gibi yüksek 
değildir. Yatak çoktur, talep, üretim, tüketim azdır. 
O nedenle yatakla üretim arasında bir mukayeseye 
elverişli bir zemin yolktur bor tuzlarında. 

İkinci bir nokta şudur: Dünyadaki bor piyasasını, 
bor fiyatlarımı Türküye tanz'lm etme durumunda değil
dir. Rezervler bizdedir, büyük ölçüde dünyanın en 
büyük bor rezervlerine sahip ülkeyiz; ama dünya bor 
piyasasında söyleyecek sözü olan ülke değiliz. İngütte-
re dünya bor piyasasını yönlendirir, Türkiye yönlen-
diremez. İngiltere'nin bor rezervi yoktur, Türki
ye'nin bor rezervi vardır. Daha doğrusu Türkiye'de
ki bazı şahısların denetiminde bor rezervi vardır, 
İngiltere belki o rezervler üzerinde çeşitli etkiler kul
lanarak dünya bor piyasasını yönlendirebilir. Özel 
sektör 80 dolara sattı, kamu sektörü 79 dolara sattı.. 
Bu mukayesemin hiç bir anlamı, yoktur. Neyi sat
mış?.. Hangisini satmış?.. Çeşitli bor (uzları arasın
daki fiyat farkları birbirleriyle mukayese kabul etme
yecek kadar değişik olarak ortaya çıkabilir. 

İkinci önemli nokta şudur: Dünya bor fiyatları 
belli bir düzeyde oluşturulduktan sonra; diyelim 40 
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dolar düzeyinde, 60 dolar düzeyinde, 80 doîar dü
zeyinde oluşturulduktan sonra, 79 mu olduğu, 81 mi 
olduğu hiç önemli değildir. Falan kişinin 81 olmuş, 
filan kişinin 79 olmuş tartışmasının bir anlamı yok
tur. Niçin 80 doîar düzeyinde olmuş?.. Görüyorsunuz 
3 - 4 yılda 25 dolardan 80 dolara kadar çıkunş bor 
fiyatları. Daha fazla çıkarılamaz mıydı, çıkması ge
rekmiyor muydu?. Acaba dünya piyasasında Tür
kiye tek satıcı olarak çıksaydı, elinde hiç bir bor re
zervi olmadığı halde dünya bor piyasasını yöneten 
birtakım insanlar acaba o zaman da yine Türkiye'nin 
boraksı üzerinde belli etkiler kullanarak onun şu fi
yat düzeyinde ya da bu fiyat düzeyinde ortaya çak
masını sağlayabilirler miydi?.. Üzerinde durulması 
gereken bir noktadır. O nedenle bor konusunda dev
letçe işletme kararının altında yatan temel unsur
lardan birisi, dünya karşısına boraksımızı rezervleri
mizin gerektirdiği etkinlikle aktarabilmek için, iyi 
bir fiyatla değerlendirilmesini sağlamak için, bir pa
zarlık etkinliği kazanabilmemiz için boraks üzerin
deki devlet etkinliğinin artınlması gereği buradan 
çıkıyor. 

İkinci bir nokta da şudur: Bor'u tuz olarak sa
tarsanız 80 dolara satarsınız; ama asitboriğe dönüş
türdüğünüz zaman 500 dolara satarsınız, 2,2 ton bor
dan; yani 180 dolarlık bordan 500 dolarlık asitborik 
elde edersiniz; bir miktar harcayarak, oldukça kü
çük bir miktar. Yüzde yüzün üzerinde kârlılığı olan 
bir şey. 

Asitboriğe yıllardan beri niçin girmedi özel bor 
sahiplerimiz, niye girmediler?.. Devlet şimdi girdi, 
27 Mayıs 1978'de bir yeni asitborik fabrikasının te
melini attık. Önümüzdeki bir - iki yıl içinde onu da 
tamamlayacağız ve dünya piyasasına 80 dolara, 90 
dolara bor satarak değil, 500 doların üzerinde asit
borik satarak borumuzu daha yüksek bir fiyattan 
değerlendirmenin yolunu arayacağız. Bunun için de 
bu yataklar üzerinde Devlet kontrolünün getirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Takdir komisyonunun kuruluşuyla ilgili çeşitli 
kaygılar ifade edildi. Biz, madeni devir almass dü
şünülen kamu kuruluşunun temsilcisi ile maden! de
vir edecek olan maden sahibinin bağlı olduğu yere* 
ticaret ya da sanayi odasının temsilcisini aynı statü
lerde mütalaa etik. O nedenle her iki taraf da sanı
yorum temsil edilmiştir,, 

Bunların yeraltına girip çalışıp çalışmayacakları 
konusu bilmiyorum hangi deneylere dayanarak ifade 
edildi; ama benim sekiz aydan beri Enerji Bakanlı

ğındaki deneyim, Bakanlığımız mensuplarının yeraltı
na girmekte öyle bir tereddüt içinde olmadıkları nok
tasındadır. Kendileriyle hemen hemen tüm maden 
ocaklarımızın en ücra köşelerine kadar birlikte ra
hatlıkla girdik. Öyie sanıyorum ki; bu görevi yürü
tecek olan uzmanlar da yeraltı ocaklarını incelemekte 
en ufak bir tereddüt göstermeyeceklerdir. 

Bir başka nokta şu : Keşke yeraltı ocakları çok 
yaygın olsa da özel kesimin elindeki maden yatakla
rında gidilecek, incelenecek yeraltı galerileri, ocakları 
olsa da gidilse incelense. Demirle ilgili hiç bir ye
raltı işletmesi yok. Boraksla ilgili iki tane kadar 
yeraltı işletmesi var, linyitle ilgili olarak da löö ka
dar önemlice linyit alanının beşinde, altısında yeraltı 
işletmesi var. Yani topu topu sekiz dakuz tane 
yeraltı işletmesi vardır. O nedenle takdir komisyo
nunun bu sekiz dakuz işletmeye gireceği konusunda 
bir teddüdü haklı bulmadığımı ifade etmek istiyo
rum. 

Hukuki bazı tereddütler belirtildi. Bu konulara 
ilişkin görüşlerimi de sunmak istiyorum. 

Dava süresinin 15 gün olarak verilmiş olması bir 
çeşit dava hakkının kısıtlanması niteliğinde sayıldı. 
Sanıyorum İstimlâk Kanununun 14 ncü maddesi de 
kural olarak 15 günü ifade etmiştir, ona paralel bir 
uygulamadır. O nedenle bir özelliği olmadığım dü
şünüyorum. 

10 ncu maddede arazi için amortisman söz konu
su edilmediği halde tesisler için amortismanın söz 
konusu edilmesini Sayın Çalış arkadaşımız eleştiri 
konusu yaptı. Bu da İstimlak Kanununa paralel bir 
anlayıştır. Bunun da hukuk sistemimiz, Anayasamız 

j bakımından soran yaratıcı bir tarafı olmadığına ka-
j myım. 
j Yine aynı maddeyle ilgili olarak Sayın Reiscğlu 

önemli sayılabilecek bir gözlem ifade ettiler. 10 ncu 
maddede tasnif edilmiş olan unsurların hemen he
men tamamı için rayiç bedel kullanıldığı halde iki 
madde konusunda maliyet bedelinin ortaya atılmış 
olmasının gerekçesini öğrenmek istediklerini ve bunun 
yaratabileceği sorunlar üzerinde durulmasını belirtti
ler. Gerçekten de 10 ncu maddenin iki noktasında 
rayiç bedel yerine maliyet bedeli önerilmiştir. Bun
lardan birisi işletme ruhsatnamesi veya işletme imti
yazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan ma
liyet bedelidir. 

İkincisi de, Maden Kanununun 100 ncü madde
sinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amor
tismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeîleri-
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dir. Bunlarla ilgili olarak şu düşünce Kanunun hazır
lığı sırasında yönlendirici olmuştur. îşîetme hakkına 
konu olan madenlerin işletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı bir süre sonra değerini yitirecek nite
likte bir varilidir. Bir gayri menkul hali değildir ve 
hukuk sistemimizde de Ticaret Kanunumuzun 460 ncı 
maddesinde de bu çeşit hakların bilançoya maliyet 
bedeli üzerinden; amortismanlar düşüldükten sonra 
maliyet bedeli üzerinden geçirilebileceği açıkça belir
tilmiştir. 

Ticaret Kanunumuzun 460 ncı maddesine girmiş 
olan bu ilke demin anlattığım nedenle bir süre sonra 
ortadan kalkabilecek bir hak niteliğinde olduğu için, 
kamulaştırma konusu olacak bir gayri menkul nite
liğinde olmadığı için onun rayiç bedeli değil, maliyet 
bedeli esas alınmak istenmiştir. 

Gene aynı şekilde Maden Kanununun 100 ncü 
maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli düşünülmüştür. 

Biliyorsunuz, Maden Kanunumuzun 100 ncü mad
desi, ruhsat ya da imtiyaz süresinin hitamında ka
muya intikal edecek olan tesislerden söz açar. Bu te
sislerin de gene demin anlattığım mantıkla o ruhsat 
ya da imtiyazın süresi bittiği anda zaten kamuya in
tikal edeceği yasa gereği olduğu için ve bunun dışın
da bir rayiç bedelden söz etmenin imkânı olmadığını 
düşündüğümüz için «Amortismanlar düşüldükten 
sonra kalan maliyet bedeli esas alınabilir.» diye dü
şünülmüştür ve bu anlayışla bu uygulama yapılmış
tır. 

Devralma sırasında işçilerin statüsüyle ilgili ola
rak bazı tedirginliklerin sayın üyelere egemen oldu
ğunu gördüm. Bu tedirginlikler sanıyorum çok haklı 
nedenlere dayanmıyor. 

Devir sırasında işçilerin durumu 22 ncı ve 23 ncü 
maddelerde düzenlenmiştir. İlke, Devletçe işletilmek 
üzere devralınan madende çalışan işçiler hakkında iş 
mevzuatı uygulanır. Meri iş mevzuatımız ilke olarak 
alınmıştır. İş mevzuatımız da, biliyoruz bu konuda 
işçilerin haklarını güvence altına alacak tüm önlem
leri getirmiştir. Nedir bu önlemler? Örneğin kıdem 
tazminatıyla ilgili olarak, İş Kanununun 14 ncü mad
desini okuyorum : 

«İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi 
bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi 
veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi iş
yeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin 
toplamı üzerinden hesaplanır.» 

? Demek oluyor ki, işçisin kıdem tazminatı bakı-
j mından herhangi kayıp söz konusu değildi. Çünliü, 
j bu maddeye atıf yapılmıştır. Bu maddede gene şu 

var : 

I «Bu kanunun neşri tarihinden itibaren işyerinin 
i devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi ha-
j linde...» Yani, bizim durumumuzda olacağı gibi. 

«... işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren 
i sorumludur.» Devralan, devreden. «... Ancak, işyeri

ni devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi ça
lıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin al
dığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.» 

Yani, işletmesini devralacağımız maden sahibi iş
letmesinde işçinin çalıştığı süre ve ulaştığı ücret dü
zeyi ile sınırlı olmak üzere kıdem tazminatından so
rumlu olacaktır. İşçi bakımından herhangi bir kayıp 
söz konusu değildir. İlke buraya müteselsilen mesu
liyet ilkesi olarak İş Yasamızda düzenlenmiştir. Ger-

I çi buna burada başka bazı takyitler getirilmiştir. O 
I takyitlerin işçinin hakkına herhangi bir halel getire-
I ceğîni kesinlikle düşünmüyorum. 

I Bazı arkadaşlarımız, takdir komisyonunun işyerin-
I de devralınacak işçilerle ilgili bir ayınm yapması ko-
J nusuna dikkati çektiler ve bunun işyerinden uzaklaş

tırma, böylece işçinin güvenliği bakımından bazı sı-
j kıntılar doğurabileceğini belirttiler. 
J Demin de söylediğim gibi, böyle bir uygulamaya 

geçîiecek olursa, kıdem tazminatı güvencesi işçinin 
I dindedir, yasal hakkıdır. İşçimiz güvencesini eski ya 
I da yeni işverenden göreceği anlayışa, onun iyilik 
I duygusuna bağlamış değildir, yasalarla haklarım gü-
I vence altına almıştır. İşveren hangi anlayışta olursa 
I olsun, onun lütfuna, onun gönül rızasına bakmaksı-
j zm işçi, haklarını zaten yasalarla güvence altına al-
I mış olmaktadır. 
I Bizim bu ayrımı önerirken gözönünde tuttuğu-
I muz düşünce şu olmuştur : 
I Olabilir ki, (Kimseye yakıştırmak istemeyiz, ama 
I mümkündür ki) kamunun bir işletmeyi devralması 
I ihtimali ortaya çıkınca, o işletmede çalışan işçilerin 
I sayısı birdenbire artabilir. 
I Birtakım insanlar, işletmeyi devretmesi söz konu-
I su olan kişinin yakınları, dostları, hısım akrabası 
I orada işçi olarak karşımıza çıkabilirler ve Devletten 
I bir istihdam garantisi bekleyerek önümüzdeki dönem-
I de belli bir ücret talep eder duruma sokulmak iste-
I ilebilirler. Böyle bir suiistimal ihtimaline karşılık ona 
I önlem olmak üzere Yasaya bir ayrım yapmak imkâ-
I m getirilmiştir. 
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Takdir Komisyonunda çalışacak olan üyelerin 
memur hukuku içinde mütalaa edilmesinin iki yönü 
vardır. Bunlardan birisi, memur hukuku içinde çalı
şarak yapacakları, bu kadar önemli bir konuda ya
pacakları haksız işlemlerden, işleyecekleri suçlardan 
dolayı bir memur gibi, katlanarak, daha yüksek bir 
düzeyde ceza görmelerini sağlamak; ikincisi de, o ki
şiler görevlerini yaparken onlara karşı başvurulabile
cek olan girişimler dolayısıyla onları gene güvence 
altına almak, onlara yönelecek saldırıları, hukuksuz 
girişimleri de gene aynı şekilde cezalandırmak... Bu 
amaçlarla memur statüsü içine sokulmaları düşünül
müştür. 

Bir önemli nokta, Sayın Ünsal'm üzerinde dur
duğu, çok önemi] olması gereken bir nokta : 

10 ncu maddede Saym ÜnsaL bu Yasanın bazı 
naylon anlaşmalarla maden işletmesi sahiplerine ka
mu kaynaklarını büyük ölçüde intikal ettirebilecek 
açık kapıları bulunduğunu belirtti ve buna dayanak 
olarak da 10 ncu maddenin 4 ncü maddesini okudu. 
Madde şu : 

«Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinde mev
cut ve maddenin özelliklerine göre yapdması olağan 
sayılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri alın
ması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yok
sun kalınacak kârın o maden cinsindeki ortalama 
kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri;»... ödenir de
niyor. «îşte bu,» Tüm maden rezervini ben satmıştım 
diyerek bir işletme sahibinin Devletten bizim kamu
laştırmayı düşündüğümüz madenin kârının tümünü 
almasına yol açacak bir kapıdır» diyor. Mümkün 
olabilirdi eğer arkasından şu paragraf gelmeseydi: 

«Şu kadar ki, bu sözleşmelerin şartnamede yazı
lı asgari miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli 
madenlerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde 
bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate 
alınmaz». Yani, bir işletme ancak, işletme üretim ka
pasitesini, ki, onlar resmi kayıtlara göre ve yıllardan 
beri Maden Dairesine, sicile vesaireye işlenmiş ve 
çoğu da gerçeğin altında belirtilmiş olan rakamlara 
göre belirlenecek olan ruhsatta 6 yıl, imtiyazda 1 yı
lı aşamayacağı burada güvence altına alınmıştır. Ay
rıca, 13 ncü maddemizde, Takdir Komisyonu re'sen 
takdir yetkisiyle de teçhiz edilmiştir, «işletme hakkı 
veya arama ruhsatnamesi sahibi yukarıda yazılı def
ter ve belgeleri ibraz etmez defterler kanuna uygun 
olarak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtlan dev
ralınacak mevcutların halihazır durumlarıyla oran

sız derecede yüksek görünürse; komisyon gereken 
hususlarda re'sen takdir yetkisini haizdir». 

Demek oluyor ki, bu Yasanın içinde böyle bir 
uygulamaya açık kapı bırakılmamıştır; ama her ya
sanın suiistimali söz konusu olabilir. Tabii o suiisti
mal ihtimaline göre yasanın lehinde ya da aleyhinde 
tavır takımhnası söz konusu olmaz; önemli olan Ya
sanın yapısı içinde birtakım boşlukların özel olarak 
bırakılıp bırakılmadığıdır. Güvenle söyleyebilirim ki, 
bu Yasada böyle bir boşluk kesinlikle bırakılmış de
ğildir. 

Bu Yasamn, maden hukukumuzun bir temel boş
luğunu gidermeye yönelik önemli bir girişim olduğu 
kanısındayım. Acele görüşmeyle ilgili olarak çeşitli 
uyarılar yapıldı burada, ilkede hu uyanlara katılı
yorum; fakat öyle sanıyorum ki, bu Yasa gerçekten 
aceleye getirilmiş bir yasa değildir. 8 yılın birikimi
ni inceleyerek bu konuda daha önce hazırlanmış, ya
salaşmış, Anayasa Mahkemesi kararlanna konu ol
muş, çeşitli dosyalarda tozlanmış kalmış, raflarda 
bulunan bilumum hazırlıklar, bilgiler, belgeler derle
nip toparlandıktan sonra iyi niyetle, ciddiyetle sorum
lulukla hazırlanmış bir taşandır. Bu tasan parlamen
tomuzun çeşitli organlarında gereken ciddiyetle ele 
alınmıştır. Görüşmeleri yoğun tartışmalar içinden sü
zülerek bu noktaya getirilmiştir. Öyle sanıyorum ki, 
bu Yasanın çdunası halinde hukuk sistemimizde yeni 
bir sorunun yaratılması söz konusu olmayacaktır, 
tam tersine bir boşluğun, bir bunalımın ortadan kal
dırılması olanağı getirilmiş olacaktır. 

Yüce Senatoya teşekkür ederim, saygılar sunarını. 
(CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız, sorular 
net olsun. Sayın Bakandan da ricamız, kısa cevap ver
meleri. 

VEHBİ ERSÜ (Tabii Üye) — Saym Bakanın şu 
hususu açıklamasını rica ediyorum : 

Maden ocaklan sahiplerinin ocakların işletilmesi 
sırasında maden damarlarını, hatta üretimi ucuza 
mal etmek için ana damarları hasara uğratacak, izi
ni kaybettirebÜecek bilinçsiz yollara karşı; yani ma
denlerimizi korumak için, onlardan azami kapasite 
ve verimi sağlayabilmek için işletmelerde cezai ted
birler düşünülmüş müdür, cezai tedbirler var mıdır, 
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yoksa bu Yasayla bir tedbir getiriliyor mu?.. Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAjŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJÎ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu soruna bu Ya
sayla yeni bir tedbir getirilmiyor. Bu Yasanın, Ma
den Yasamızın Devlete intikali düzenleme konusun
daki eksikliği ortadan kaldırılmak üzere getirilmiş 
bir yasa olarak değerlendirilmesini rica ediyorum. 
Maden Yasamızın sistemine dönük bir yeni unsur söz 
konusu değildir. Maden Yasamızın hükümleri elbet
te saklıdır. O hükümler çerçevesi içinde her türlü gi
rişim yapılabilir. Şimdiye kadar yeter derecede etkin 
bir denetimin uygulanmadığını hep biliyoruz. Bu et
kin denetimin uygulanmayışının nedenlerinin başın
da denetimi yapması söz konusu olan Devlet organ
larının gereken ciddiyette örgütlenmemiş olması ola
yı vardır; bunu kapatma durumundayız. Bu, Yasa
nın dışında bir sorundur. Maden Dairesini daha et
kin bir hale getirmeden o konuda bir yeni uygulama 
içine girmenin mümkün olacağı kamsında değilim. 

Yalnız, elimizdeki kısıtlı olanakları da kullanarak 
bu konuda bazı girişimler de yapmaya gayret ediyo
ruz. Bir süre önce Balya'da buna benzer bir girişi
mimiz oldu, oradaki simli kurşun yataklanyla ilgili 
olarak. Yine linyitlerle ilgili olarak benzer girişimle
rimiz oldu. İdari yetkileri kullanarak Maden Yasa
sının gerekleri ihmal edildiği için yetki iptaline dö
nük bazı girişimlerimiz oldu. Onları Maden Dairemi
zi daha etkin bir örgütlenmeye kavuşturduktan son
ra daha hızlı bir biçimde sürdürmeye devam edece
ğiz. Yalnız, o Maden Yasamızın genel çerçevesi için
de olacaktır; bu konuda yeni bir olanak getirilmiş 
değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakana benim de sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, Türkiye'de 
yabancı uyruklu şahıs ve şirketlere verilmiş arama 
ruhsatı veya işletme ruhsatı veya imtiyaz var mıdır?.. 
Birinci sualim bu. 

İkinci sualim; Hükümet girişeceği bu işler için 
yapacağı mali porteyi hesap etmiş inidir, bunu rica 
ediyorum?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Birinci noktayla H-
giH olarak, yabancı şirketlerin ya da şahısların Türki
ye'deki maden rezervleri üzerinde bir etkinlik göster
mesi için, onların doğrudan doğruya yabancı şahıs 
ya da şirket olarak Türk madenciliğine müdahale et
mesi zorunlu değildir. Pekâlâ Türk yurttaşların elin
deki ruhsatlar değerlendirilerek, onlar üzerinde belli 
etkinlikler kullanılarak da yabancı şahıslar ya da şir
ketler Türk madenciliği üzerinde etkinlik gösterebi
lirler, göstermeleri mümkündür. Doğrudan doğruya 
yabancı şahsın gelmesi zorunlu değildir. 

İkinci nokta; bu Yasanın uygulanması için gere
ken mali - maddi olanakları bulacağımızı düşünüyo
rum. Bu konuda kuruluşlarımızın elinde yeter ola
nak vardır. Bu olanakları değerlendirerek burada et
kili bir uygulamayı yapabileceğiz. 

TeşekLür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
RAİF ERİŞ (Bahkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, var mı, yok 

mu; onu öğrenmek istiyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — İfade ettim. Etki
leri vardır. O etkileri ortaya koymak için doğrudan 
doğruya kendilerinin ruhsat sahibi olmaları zorunlu 
değildir; onu ifade ettim. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Var mı, yok mu?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Kendi takdirime gö
re cevapladım. O zaman buyurunuz siz cevaplayınız. 
Etkileri vardır. 

Teşekkür ederim. (CHP, MBG ve Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Grupu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, maddelere geçilmesi oya sunulacak. An

cak, açık oyla oylama isteyen bir önerge var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
819 S. Sayılı Devletçe işletilecek madenler hak

kında kanun tasarısının tümünün görüşülüp madde
lere geçilmesinin ad okunmak suretiyle oylanmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Eskişehir 
Cahit Dalökay Ömer Ucuza! 

Zonguldak Kayseri 
Ahmet Demir Yüce İbrahim Kirazoğhı 
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Balıkesir Samsun 
Raif Eriş Şaban Demirdağ 

Konya Amasya 
Nuri Canpolat Macit Zeren 

Kütahya Gümüşhane 
Ahmet Özmumcu Ömer Naci Bozkurt 

BAŞKAN — Sayın Dalokay?.. Burada. 
Saym Ucuzal?.. Burada. 
Saym Yüce?.. Burada. 
Sayın Kirazoğlu?.. Burada. 
Sayın Eriş?.. Burada. 
Saym Demirdağ?.. Burada. 
Saym Canpolat?.. Yok. 
REFET RENDECl (Samsun) — Ben kabul edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Zeren?.. Burada. 
Sayın Özmumcu?.. Burada. 
Sayın Bozkurt?.. Burada. 
Maddelere geçilmesi ad okunmak suretiyle açık 

oya sunulacak. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bu ad 

okumanın da «Kabul» ve «Ret» şeklinde yapılmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Tabii efendim. Maddelere geçilme
sini kabul edenler «Kabul», reddedenler «Ret», çe-
kinser kalanlar «Çekinser» diye adı okunduğu za
man beyan edecekler. 

Oylama başlıyor efendim. 
(Oylar toplandı). 
BAjŞKAN — Oylamadan sonra gelen saym üye 

var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Görüşülmesi yapılmakta elan kanun 
tasarısının maddelerine geçilmesi oylamasîna İÖ9 saym 
üye katılmış; 93 kabul, 16 ret oyu kullanılmıştır. Bu 
suretle kanun tasarısının maddelerinin müzakeresine 
geçilecektir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Birinci Bölüm 
DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN 

BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBÎRLER 
I. Bakanlar Kurulu Kararı : 
Madde 1. — Belirli bölgelerde belirli cins ma

denlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu 

madenlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle 
özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatna
meleri ve işletme haklarının geri alınmasına karar 
vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçeler 
veya iller itibarıyla hangi bölgelerde ve hangi önce-
ük sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve 
işletme hakları geri alınacak madenlerin sermayesi
nin tamamı Devlete ait ve çalışma konuları uygun 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle 
aranacağı ve işletileceği belirtilir. 2804 sayılı Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu hükümleri saklı
dır. 

Bakanlar Kurulu karan Resmi Gazetede yayım
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Saym Sanibrahimoğlu?.. Yok. 
Buyurun Saym Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan; 
Tasarının birinci maddesi çıkacak Yasaya genel 

bir çerçeve veren maddedir. Özellikle burada belirli 
bölgelerde ve belirli madenler üzerinde Bakanlar Ku
rulunun karar vererek kamulaştırması, elkoyması ve
ya devletleştirmesi; hangi anlamda alırsak alalım, be
nim için yine bu tasarı esasında bir eksikliktir. 

Madenler üzerinde bugün için linyiti, boru, demi
ri önemli görebiliriz, önemli bir gereksinme sayabi
liriz; ama gelişen teknolojik durum karşısında kısa 
bir süre sonra Türkiye'deki hangi madenin bugün 
üzerinde duracağımız madenlerden daha çok aranan 
maden durumunda olacağını şimdiden kestiremeyiz. 

Bu nedenle ben, sadece belirli madenler üzerinde 
kalarak, bu madenler üzerinde kamulaştırma yapa
rak işi geçiştirmeyi sağlam görmüyorum. Sağlam gör
müyorum, zira gerek Türkiye'nin, gerek dünyanm 
çok ihtiyaç duyduğu maden yataklarımız bugün yine 
özel kesimin elinde zayi edilmektedir. Örneğin; per
lit yatakları özel kesime 500 lira karşılığında verilen 
ruhsatlarla kamyon kamyon taşınarak tuğla ocakla
rında tüketilmektedir. Halbuki duyuyoruz ki, perlit 
madeni çok yakın bir zamanda yol yapımında asfaltı 
da geride bırakacak bir nitelikte değerli kaynaktır. 
Çimento tüketimina °/0 70 oranında azaltan ve çok 
hafif bir yapıya sahip olan bu madeni bugün kendi 
haline bırakarak, madenler arasında bu maddede 
böyle bir tercih yapmanın ben sağlıklı yanını bula
mıyorum. 
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— Buyurun efen-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GEP4EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

12. -— Devletçe işletilecek madenler hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek üzere, Cumhuriyet Sena
tosu yeter sayıdaki üyesinin, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarına 
dair önergesi. (4/453) 

BAŞKAN — Saat 24.00'e geliyor. Bir önerge 
var. Eğer konuşmanız uzun sürecek ise, bu önergeyi 
okuttuktan sonra gereğini yapacağım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hay hay efen
dim, buyurunuz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim : 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda ve ekli listelerde imzaları bulunan Cum
huriyet Senatosu üyeleri olarak; 819 S. Sayılı Dev
letçe İşletilecek Madenler hakkındaki yasa tasarısı
nın görüşülmesi amacıyla Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun, Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası gereğince, 4 Ekim 1978 Çarşamba saat 15.00'te 
toplantıya çağırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya Konya 

Hasan Fehmi Güneş Erdoğan Bakkalbaşı 

Sivas Kırşehir 
Temel Kitapçı E. Akıp Aksaç 

Tunceli Manisa 
Ö. Naim Taşan Mustafa Fahri Dayı 

Eskişehir Elazığ 
Hikmet Savaş Hasan İldan 

Gaziantep Artvin 
Selâhattin Çolakoğlu Recai Kocaman 

Kars Balıkesir 
Muzaffer Şâmiloğlu Nejat Sarlıcalı 

Edirne Malatya 
Süleyman Sırrı Ergun Süleyman Efe 

Manisa Aydın 
M. Tevfik Elmasyazar Sadettin Demirayak 

Adıyaman Ordu 
Yusuf Çetin İdris Gürsoy 

Zonguldak Muğla 
Mehmet Ali Pestilci Fevzi özer 

Bolu Kocaeli 
Neş'et Akmandor Abdullah Köseoğlu 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

İzmir 
Şeref Bakşık 

Yozgat 
Veli Uyar 

Niğde 
Abdullah Emre İleri 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

Hatay 
Kemal Kılıçoğlu 

Trabzon 
Hasan Güven 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Urfa 
Abdülgani Demjrkol 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Burdur 
Ekrem Kabay 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Rize 
Talât Doğan 

Ordu 
Orhan Vural 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Sinop 
Abdullah Vehbi Uğur 

Konya 
Mukbil Abay 

Zonguldak 
Behiç Sonbay 

Çorum 
Abdullah Ercan 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş?.. Bu
radalar. 

Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Buradalar. 
Sayın Temel Kitapçı?.. Buradalar. 
Sayın E. Akıp Aksaç?.. Buradalar. 
Sayın Ö. Naim Taşan?.. Buradalar. 
Sayın Mustafa Fahri Dayı?.. Buradalar. 
Sayın Hikmet Savaş?.. Buradalar. 
Sayın Hasan İldan?.. Buradalar. 
Sayın Seiâhattin Çolakoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Recai Kocaman?.. Buradalar. 
Sayın Muzaffer Şâmiloğlu?.. Buradalar. 
Sayın Nejat Sarlıcalı?.. Buradalar. 

511 — 



C. Senatosu B : 76 3 . 10 . 1978 O : 2 

Sayın Süleyman Sırrı Ergun?.. Buradalar. 
Sayın Süleyman Efe?.. Buradalar. 
Sayın M. TevfiTk Ehnasyazar?.. Buradalar. 
Sayın Sadettin Demirayak?.. Buradalar. 
Saym Yusuf Çetin?.. Buradalar. 
Sayın İdris Gürsoy?.. Buradalar. 
Sayın Mehmet Ali Pestilci?.. Buradalar. 
Sayın Fevzi Özer?.. Buradalar. 
Sayın Neş'et Akmandor?.. Buradalar. 
Saym Abdullah Köseoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Hayri Mumcuoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Muhittin Taylan?.. Buradalar. 
Sayın Hüsamettin Çelebi?.. Buradalar. 
Sayın Ahmet Tahtakıîıç?.. Buradalar. 
Sayın Rıza Akgün?.. Buradalar. 
Sayın Ekrem Kabay?.. Buradalar. 
Sayın Şeref Bakşık?.. Buradalar. 
Sayın Fikret Gündoğan?.. Buradalar. 
Sayın Veli Uyar?.. Buradalar. 
Sayın Reşat Oğuz?.. Buradalar. 
Sayın Abdullah Emre İleri?.. Buradalar. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Buradalar. 
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Buradalar. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Buradalar. 
Sayın Kemal Kılıçoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Talât Doğan?.. Buradalar. 
Sayın Hasan Güven?.. Buradalar. 
Sayın Orhan Vural?.. Buradalar. 
Saym Uğur Alacakaptan?.. Buradalar. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Niyazi Unsal?.. Buradalar. 
Sayın Abdullah Vehbi Uğur?.. Buradalar. 
Sayın Abdülgani Demirkol?.. Buradalar. 
Sayın Mukbil Abay?.. Buradalar. 
Saym Nurhan Artemiz?.. Buradalar. 
Sayın Behiç Sonbay?.. Buradalar. 

Sayın Abdullah Ercan?.. Buradalar. 
Saym üyeler; 
Bilindiği gibi, Millet Meclisi yeter sayıda üyenin 

istemi üzerine, Millet Meclisi Başkanı tarafından 
olağanüstü toplantıya çağırılmış idi; Cumhuriyet Se
natosu da kendiliğinden toplanmıştı. 

Millet Meclisi, aldığı bir kararla çalışmalarına 
4 Ekim 1978'e kadar ara vermiş ve 4 Ekim'den iti
baren de 1 Kasım 1978'e kadar tatile girmişti. 

Anayasanın 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ge
reğince, Meclisler aynı zamanda tatile girerler. Mil
let Meclisi tatile girdiğini Cumhuriyet Senatosuna 
bildirmiştir. 

Biraz sonra 4 Elam 1978 tarihine gireceğiz. O 
itibarla, aynı zamanda tatile girmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

Bu önerge, Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü 
bendi gereğince verilmiş bulunmaktadır; gereği yapı
lacaktır. 

Şu anda 1 dakika var; Sayın ÜnsaL, eğer konuş
mak istiyorsanız, bu 1 dakikada bir şey görüşmek... 

YÎĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, saat 
24.00'ten evvel tatil kararı almanız lazım. Cumhuri
yet Senatosunun tatil kararını tescil etmeniz lazım. 

BAŞKAN — 24.00'e gelmedik efendim; bir da
kika var. 

Meclis tatile girmiş vaziyette. Cumhuriyet Sena
tosunun Millet Meclisiyle birlikte aynı zamanda ta
tile girmesi gerekeceğinden, olağanüstü toplantı iste
mi Başkanlığımızca düşünülmek üzere tatil karanm 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Vakit de bitmiş bulunduğundan, önergenin gere
ği yerine getirilmek üzere, 1 Kasım'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 24.00 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'm, tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen böl
gelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal düzen
lemelere dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Meh
met Çan'ın yazılı cevabı. (7/961) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, takdir edecekleri 

kendileriyle olan ilgililik derecelerine göre, Adalet, 
İmar - İskân, Turizm - Tanıtma, Maliye, Yerel Yö
netim ve DPT adına da ilgili Devlet Bakanlığınca ya-
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zili olarak cevaplandınîmasma aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
A) Durum 
Tarihsel ve Doğal Sit olarak ilan edilmiş böl

gelerde, bu işlemin gelişmesi süresindeki boşluklar
dan, plan değişikliklerinden, resmi işlem gecikmele
rinden, yani kollanan fırsatlardan yararlanarak, oldu-
rjitti biçiminde ortaya çıkan yapıların durumları, bun
ların kazanılmış hak kavramı içinde korunmalarının 
mümkün olup olmadığı, kazanılmış hak bile olsa, top
lum yararı açısından kamulaştırmaya gidilerek fazla 
katlann yıkılıp yıkılmayacağı konusunda yönelttiğim 
12 . 4 . 1978 sayılı yazılı soruma ilgili Bakanlıklarca 
verilen cevapların özeti şöyledir. 

1. İmar ve İskân Bakanlığınca; 
a) Sit alanı içinde kalan bölgeler de daha önce 

uygulanan yönetmelik ve planlar kendiliğinden yürür
lükten kalkarak gerekli bir otorite ve kontrol sağlan
maktadır-

b) Kazanılmış hak konusunda Danıştay 6 ncı 
Dairesinin 4 . 2 . 1976 gün ve 73/3895 ve esas 76/789 
says!ı karan görünümde tutulmaktadır. 

c) Bugün için (başlanılmış yap?) ve (kapanılmış 
hak) konusunda başkaca bir işlem getirilememektedir. 
Koruya kesin bir çözüm getirilmesi için bir Yasa çıka
rılması gerekmektedir ve bu yönde i'giii kuruluşlarla 
işbirliği halinde görüş geliş'.irme bakmamdan Bakan
lığın oüanağı da bulunmaktadır. 

2. Yerel Yönetim Bakanlığınca; 
a) Ayvalık ve Bodrum gibi kentlerimizde ka

musal yararları cidrli biçimde zedeleyici inşaatlar ya
pıldığı bir gerçektir. 

b) Danıştay 6 ncı Daireli 4 . 2 . 1976 gün ve 
73 3395 ve esas 76/789 sayıh kararı ile (başlanılmış 
yapı) ve (kazanılmış hak) konusuna bir açıklık getiril
miştir. 

c) Fazla katların, bedellerinin ödenerek kamu
laştırılması ve yıktırılması, her şeyden önce planın ba
şarısı için bir zorunluluktur. Bu konu da Kültür, Tu
rizm, İmar - İskân Bakanlıklarının bir arada çalışma

larının, gerçekten önemli yerlere bir çare bulunması, 
kamulaştırma için malî kaynak sağlanması yolunda, 
konuya olumlu katkılar getireceği muhakkaktır. 

d) Bu gibi beldelerin başkanları Bakanlığımızca 
uyarılacaklar ve bu konulara ilişkin eğitime özel ağır
lık verüecekth. 

e) İlgili mevzuatın derlenip, bu konuda yeni bir 
mevzuatın öncelikle ele alınması yararlı olacaktır. 

f) Hazırlıklar için eşgüdüm sağlanması amacıyla 
DPT.'ce bir çağn yapılmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığınca; 
Kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, de

ğil kazanılmış hakların, mülkiyet haklarının tamamı
nın sınırlandırılması mümkündür. Ancak kamulaştır
ma 6830 sayılı İstimlâk Yasasındaki esas ve usullere 
göre yapılmalıdır. 

Yukarıdaki özet tespitlerden de anîaşdacağı üze
re, her üç Bakanlık konunun ciddiyeti, önemi ve ive
diliği konusunda birleşmiştir* 

B) Sorularım : 
fu Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması ya da 

mevcut yasaların en uygunu üzerinde gerekli ekleme 
ve düzeltmelerin yapılması için bir hazırlık başlatıl-
mtşmîdır, böyle bir hazırlık varsa, sonuç ne zaman 
alınacak ve yasa tasarısı Bakanlar Kuruluna ne za
man sevkediîebiîecektir? 

2< Bir yasa hazırlığı içinde bulunulmuyor ve bu
na gerek de görülmiiyorsa, önemi üzerinde birîeşilen 
bu konunun uygulanmasında ne gibi etkili ve düzelti
ci önlemler düşüriüfîîiektcdir, uygulayıcılar bu bakım
dan 'biîgilendirümiş ve kendilerinden ivedi, ciddi ve 
sürekli bir uygulama istenmiş midir, ne sonuç alınmış
tır?, 

3. Gerekli görülen kamulaştırmalar için, bütçede 
aktarmalar yolu ile mali olanak yaratılacak ve (ör
nek ve öğretici) bir uygulama için öncelikle Bod
rum ve Ayvalık Belediyelerinden görev istenecek mi
dir? 

4. Bu konu için ilgili Bakanlığın 1979 Bütçesin
deki ilgili bölüme, ayrı bir madde halinde ödenek kon
u r Ü ve böylece Bakanlık tarafından da kontrol edile-
hiicn gerçekçe bir uygulamaya geçilmesi düşünülmek
te midir? 
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5. Yerel Yönetim Bakanlığınca, ilgili Belediye 
Başkankklan nezdinde gerekli uyarmalar yapılmış mı
dır ve ne sonuç alınmıştır? 

<». Uygulamada etkinliği ve eşgüdümü sağlamak 
fçin DPT.'mn mı, yoksa İmar ve İskân Bakanlığının 
mı koordinatörlüğü yararlı görülmektedir. Bu konuda 
girişilnuş bir çalışma varmıdır, varsa hangi evrede
dir? 

7, Ayvalık ve Bodrum'da, bu biçtmde, günün 
mevzuat boşluğundan ve uygulamadaki gevşeklikten, 
sik sık plan değişikliğinden yararlanılarak girişilip, 
hukuken de (başlanmış yapı) durumuna girdiğinden 
ötürü, zorunlu olarak yapımına müdahale edilemeyen 
kaç yapı vardır? Bunlar ne zaman başlamıştır, kimle
re aittir ve başladığında imar planına uygun mu ruh
sat almışlardır? Şimdiki duruma göre kat fazlalığı 
ve mimari biçimleri bakımından ne gibi bir uyuşmaz
lık göstermektedirler? Bunların plana uygun hale ge
tirilmeleri için hangi hususların kamulaştırılması ge
rekecek, bu hususun mali yönü (yıkımından elde edi
lecek para değeri de hesaba katılarak) ne olacaktır? 

3 . 10 . 1978 O : 2 

TC 
Adalet Bakanlığı 

Kanun Plan. Araşlî. Gn. 
Müdürlüğü 27 . 9 . 1978 
Sayı : 497 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk.; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
l%i : 25 . 8 . 1978 gün ve 16168-6715-7/961 sayılı 

yazınız. 

l j Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kap
lan tarafından yöneltilen Tarihsel ve Doğal Sit ola
rak ilan edilen bölgelerle ilgili soru hakkındaki Bakan
lığımız görüşü 27 Nisan 1978 gün ve 131 sayılı yazı
mızla Yüksek Başkanlığa bildirilmiş idi. 

% Cevaplandırılması istenilen sorular, Bakanlığı
mız görev alanına girmediğinden bu konuda herhangi 
bir yasa çalışması yapılmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Can 

Adalet Bakam 

«* 
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Devktçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasansının Maddelerine Geçilmesi îçin Verilen Oyiarm 
Sonucu : (S. Sayısı : 819) 

(Kabul edilmiştir. 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

Üye sayışı : 184 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 0 
Oya Jcatılmayanlar : 75 

Açık üyelikler : 0 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şebip Karamuüaoğkı 

ÇANAKKALE 
tmad ettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğju 

GİRESUN 
Al'l Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kîlıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmliloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezziniıoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri L>ayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Meihmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdnis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehrnii Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SlVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüfk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirflcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyaıt Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Sadü Irmaık 
Safa Reisoğlu 
Halil Tunç 
Nerrryn Abadan) Una,t 
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(Reddedenler) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Kökec 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

ELAZIĞ 
M. Cahit Daiokay 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Sezai O'Kan 
Selâhattiıı Özgür 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaç]ıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
î. Sıtkı Yırcaiı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğ'u (t. A.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucazal 

GAZİANTEP 
Mehmet Ki!iç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özciciay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fevzi Kakkı Esatoğlu 
(Bşk. V.). 

Ali Oğuz ' 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Kafaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İsîâmoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demir'.aş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Aîbayrak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakaı», 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

S 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Ziya Gö'kalp Mülayim 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birıncioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

UR FA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Can türk 
A. Baser Kafaoğlu 
H. Nail Kubah 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 
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GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

3 . 10. . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
yedek üye seçimi. 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Srvas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dajr Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi: 18 . 10 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma, Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Elkim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 saydı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar-
dımcısma dajr Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 , 1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkamnca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Balkanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş taritoi : 28 . 2 . 1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi: 30 . 5 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi is
mail Kuthık'un, merkez valsi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30 . 5 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayın Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6 . 6 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AK Ankan'm, Doğu ve Güneydoğunun hangi 
bölgelerinde ne gibi yatıranlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi : 13 . 6 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mah-
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sültârmatnatifdâ 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştuinası is
teyen önergesi. (1(V27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adkn* İnle fe&fü bazı itÇe köylerindeki 
YSE ve bayıödiMâ ISztnitlerint dair Senato Araş-
tnırriası isteyen onirgesr. (ÎÖf<$S) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (lOj/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtan tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çriebi*hin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde tstanbul Takİsini ChMnhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dâîr Senato Araştırması isteyen 
Önergesi. (10767) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (lC|/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı haktonda Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5,1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13.— Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 

raporu. (10/59 - 60) <S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 .1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebib 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu: 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı: 1574'e 5 aci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

22. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 saıyıla Haftalık Karar Cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarm ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 t 1974 tarih ve 17, 3 a 3 a 1975 tarih ve 17, 
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21 , 2 , 1977 tarih ve 17 sayıh raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 • 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

23. — Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

24. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunuc 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 saydı rapor hakkında tezkeresi. ( C Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

25. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz BaykaTın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 saydı Melek îpkin'e ait Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Düekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayıh Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

26. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 , 1978) 

27. — Milli Savunma Başkanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 saydı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

28. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15 .4 .1975 tarih ve 3 sa
ydı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Düekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 saydı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

29. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun, (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftahk Karar Cetvelindeki 19212 saydı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarii 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

30. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf
tahk Karar Cetvelindeki 23 saydı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 saydı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
ydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

31. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un, (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftahk 
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Karar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

33. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

34. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayüı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

35. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayüı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (Q Sena

tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 f 1978) 

36. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayüı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 saydı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 saydı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

37. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayısı : 377'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 14.3.1978) 

38. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Düekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 , 3 . 1978) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 , 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftahk Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edüemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
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ile Komisyon Başkanlığının, İ . 3 . 1978 tarih ve ı 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 1978) 

40. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve- i 
Ündeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
kararın tatbk edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Gene) 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S. 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978) 

41. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komıisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

42. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Aü Naili Erdem'in, Dilekçe Karıma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
rarn'a ait Kararın tatbük edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 , 1978) 

43. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işıık'ın, Dilekçe Karma Komıisyonu Genel I 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayıh 
raporu. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı | 

Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

45. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kam) îsrnail Müftüoğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 .. 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 a 1978 tarih ve 169 sayıh ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

46. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kam) Bahri Dağdaş'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
i l , 6 . 3 .1975 tarih ve 31, 21 . 2 .1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11.5.1978) 

47. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ıın, Dilekçe Karıma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayıh Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : I'l s 5 . 1978) 

48. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un, (Eski Ma
liye Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayıh Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3.5.1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978} 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da bir Üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Se
natosu : 2/138) (S. Sayısı : 812) (Dağıtım tarihi : 
29 . 8.1978) 

X 2. — Devletçe İşletilecek Madenler hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/102); C. Senatosu-: 1/582) (S. Sayısı : 
819) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

X 3. — Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra

porları. (M. Meclisi : 2/143; C. Senatosu : 2/141) (S. 
Sayısı : 820) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

4. — 1487 Sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nunun» Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Seatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 2/137 C. Senatosu : 2/139) (S. Sayı
sı : 821) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

5. — 1997 Sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğre
tim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanu
nuna Ek Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Koînis-
yonüarı raporları (M. Meclisi : 1/136; C. Senatosu 
1/580) (S. Sayısı: 822) (Dağıtma tarihi: 28 . 9 . 1978) 

6. — 19 . 3 . 1969 Itarihli ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun 81 nci Maddesinin İki Numaralı 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/110; C. Senatosu : 1/568) S. Sa
yısı : 823) (Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1978) 

(C. Senatosu 76 nci Birleşim) 



Topianü 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 819 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 1/102; C. Senatosu : 1/582) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 73) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 9 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1481 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 9 . 1978 tarihli 169 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakuş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20, 21, 22 . 9 . 1978 tarihli 167, 168 ve 169 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 73) 

TC 7 . 3 . 1978 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-248/04110 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 27 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapdmasım saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLER HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

1954 yılından beri yürürlükte bulunan 6309 sayılı Maden Kanunu, madenlerin Devletin hüküm ve tasar
rufu altında olduğu 'İlkesini getirmiştir. 1961 Anayasasının 130 ncu maddesi, bu ilkeyi bütün tabii servetler 
ve kaynakları için genelleştirmiş ve bunların aranması ve işletilmesi hakkının Devlete ait olduğunu belirtmiş; 
arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüs birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle 
yapılmasını kanunun açık (iznine bağlamıştır. 

Madeniler, bir yandan ekonomik, hatta stratejik açıdan büyük önem taşımaları, öbür yandan tükenince 
yerlerine yenileri konulamayacak tabii servetlerden olmaları nedeniyle çoğu hukuk sistemlerinde mülkiyet hakkı 
konusu sayılmamışlardır. İşte Maden Kanunu ile 1961 Anayasası, madenlerin Devletin hüküm ve tasar
rufu altında olması ilkesini kabul etmekle dünya hukuk sistemlerinin genel doğrultusunda yer almış bulun
maktadır. 

Anayasamızın 130 ncu maddesine göre tabii servetler ve kaynakları, bu arada madenlerle ilgili olarak 
özel kişilere tanınabilecek yetkiler, sadece bunların aranıp işletilmesine, çıkartılıp yararlanılmasına ilişkin 
izinlerden ibarettir. Dolayısıyla Devletçe özel kişilere madenlerin aranması ve işletilmesi ile ilgili ruhsatname 
ve imtiyazlar verilmesi gibi tasarruflar gerçekte birtakım üdari izinlerden başka bir şey değildir. 

İdari izinlerin gerektiğinde usulüne uygun olarak geri alınabilmesi, idarenin yetkileri içindedir. Maden
lerin aranmasına ve işletilmesine 'ilişkin izinler Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak ve
rildiği için, bunların geri alınması usulü de kanun konusu olarak düşünülmüş ve bu tasarı hazırlanmıştır. 
Anayasamızda söz konusu izinlerin geri alınmasına engel bir hüküm yoktur. Hatta - yukarda da değinil
diği gibi - Anayasamızın 130 ncu maddesine göre madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı esas itibariyle 
Devlete ait olduğu için, özel kişilere verilen izinlerin geri alınması, aslında Devlete ait bir hakkın Devletçe 
kullanılmasından, yanli arama ve işletmenin doğrudan doğruya Devletçe yapılmasından başka bir şey olma
yacaktır. 

Son Hükümet programında Maden Kanununun yeraltı kaynaklarımızı Anayasanın 130 ncu maddesine 
uygun bir anlayışla ulusal yararlar doğrultusunda değerlendirme olanağı sağlayacak biçimde gerçekleştiri
leceği, bu arada enerji ve sanayideki atılımlar doğrultusunda hammadde girdilerinin büyük ölçüde ülke 
doğal kaynaklarından verimli ve güvenilir bir biçimde sağlanabilmesi için öncelikle önemli linyit yatakları 
ile demir cevheri ve bor tuzlarının kamu kuruluşlarınca işletileceği belirtilmiştir. 

İşte hazırlanan tasarı bu amaçlara yöneliktir. Bu tasarı, Devletçe işletilecek madenlerle ilgili olarak daha 
önce özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması usulünü düzenleyen bir 
genel kanun niteliğindedir. Gerçi Devletçe işletilmesi öngörülecek her maden için ayrı bir kanun çıkarıl
ması da düşünülebilir. Ancak her defasında yeni bir kanun çıkarmanın ağır yürüyecek bir mekanizma 
teşkil etmesi, özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması konusunda 
- 6830 sayılı İstimlâk Kanunu gibi - gerektiğinde uygulanacak sürekli bir kanun yapılmasının yararlı görül
mesi nedenleriyle bu nitelikte bir tasarı hazırlanması tevcih olunmuştur. Uygulamanın ne zaman, hangi ma
denler için ve hangi bölgelerde yapılacağını belirtmek yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Aslında bu 
tasarı, 6309 sayılı Maden Kanununun önemli bir eksikliğini tamamlamakta ve ona ek 'bir kanun niteliği taşı
maktadır. 

Esasen aynı konuda daha önce 7.5.1975 tarih ve 1895 sayılı «Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek tazminat hakkında Kanun» çıkarılmış, ancak bu kanun 
Anayasa Mahkemesinin 5.2.1976 tarih ve 1975/179 esas, 1976/8 karar sayılı kararıyla biçim yönünden 
iptal edilmiştir. İptal hükmünün yürürlüğe girmesi için Anayasa Mahekmesince verilen altı aylık süre çok
tan dolmuş olduğu halde, adıgeçen Kanunun yerini alacak yenisi hâlâ çıkarılamamıştır. Oysa şimdiye 
değin özel kişilerce aranan ve işletilen madenlerin Ananayasamızın 130 ncu maddesindeki temel ilkeye uygun 
olarak Devletçe aranmasına ve işletilmesine olanak ve;ecek bir hukuki düzenlemenin getirilmesi, hukukumuz
da karşılanması gereken bir ihtiyaç olarak durmaktadır. Hazırlanmış bulunan tasarı, iptal edilen kanunun 
bazı hükümlerine yer vermiş olmakla birlikte, bir çok noktada onu geliştiren ve eksiklerini tamamlayan daha 
ayrıntılı yeni bir metin niteliğindedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 819) 
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Tasarıda düzenlenen başlıca hususlar, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerin 
sermayesinin tamamı Devlete ait ve çalışma konuları uygun bir İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali, dana 
önce bu madenlerle ilgili olarak özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması 
dolayısıyla ödenecek tazminatların hesaplanması, bu konuda çıkacak uyuşmazlıklar için başvurulacak yargı 
yolu gibi konulardır. Yapılan işlemin niteliğine bağlı olan bu ve benzeri hususlar, tasarıda «Devletçe işletile
cek madenlerin belirtilmesi ve öntedbirler», «Değer takdiri ve kamulaştırma işlemleri - yargı yolu», «Öde
me ve devralma», «Çeşitli hükümler - yürürlük hükümleri» başlıklarını taşıyan 4 bölümde toplanmış 30 mad
de içinde düzenlenmiştir. 

Getirilen düzenleme, esas itibarıyla Anayasamızın 130 ncu maddesi çerçevesinde bir geri alma işlemidir. 
Konu, kamu hizmeti imtiyazlarının satın alınması (rachat) benzeri bir işlem olarak ele alınmıştır. Bilindiği 
gibi idare hukukunda rachat, kamu hizmeti imtiyazlarının süresinden önce bu konudaki sözleşmede yer alan 
koşullara göre veya koşulları Devletçe belirlenmek suretiyle satın alınıp imtiyaza son vermek amacına yöne
lik bir işlemdir. Maden kanununa dayanılarak özel kişilere verilmiş olan arama ruhsatnameleri ve işletme 
hakları kamu hizmeti imtiyazı niteliğinde olmamakla birlikte; geri alınmaları, rachat'ya benzetilebilir. 

Tasarının benimsediği bazı ilkeleri açıklayabilmek bakımından bir maden işletmesi için şu faktörlerin te
mel unsur niteliğinde olduğunu gözönünde tutmak gerekir : 1. Yeraltında mevcut maden rezervi; 2. Bu 
rezervin aranıp işletilmesi ve bundan yararlanılması için Devletçe verilmiş izin niteliğinde yetkiler (arama ruh
satnameleri ve işletme haklan), 3. Cevherin yeryüzüne çıkarılması için yapılmış yeraltı ve yerüstü tesisler 
(yollar, kuyular, galeriler, makineler, araç ve gereçler, teçhizat vb.) 

Maden rezervleri, yatağından koparılıp yeryüzüne çıkarılmadıkça madencinin malvarlığına dahil olmaz
lar. Zaten - yukarıda değinildiği gibi - madenler, yatak halinde mülkiyet hakkı konusu olmayıp Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınan madenlerin re
zervleri için herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olamaz. 

Ancak arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının süreleri dolmadan geri alınması nedeniyle bunların ka
lan süre itibarıyla taşıdıkları ekonomik değer için sahiplerin© makul bir tazminat ödenmesi, hatta işletme 
hakkı sahiplerinin uğrayacakları kâr kaybının mevcut iş bağlantılarından başka bir iş alanına yönelmelerine 
olanak verecek bir intibak tazminatı ölçüsünde karşılanması kabul edilmiştir. 

Maden arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınınca onlarla bir bütün teşkil eden tesislerin duru
mu da önemli bir konudur. Bu tesislerin kendi başına bir işlevi kalmayacağı gibi, arama ruhsatnamesi veya 
işletme hakkı sahibinin onları tamamen alıp götürmesi ve değerlendirmesi olanağı da yoktur. îşte maden te
sislerinin bu özelliği dolayısıyla tasanda arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 
tesisler ile aynı nitelikteki diğer mallara gerçek değerlerinin ödenmesi kabul edilmiştir. Böylece işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi ile bir bütün teşkil eden, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin süreklilik ve 
güvenliği için zorunlu görülen taşınır ve taşınmaz malların gerçek değerleri karşılığında bundan böyle ma
deni Devlet adına işletecek İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali ilkesi benimsenmiş olmaktadır. 

Bizde 1940'larda Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesinde işletme mallarının dev
ralınması yöntemi uygulandığı gibi, Fransa'da madenlerin millileştirilmesinde de aynı yönteme başvurulduğu 
anlaşılmaktadır. 

Tasarının önemli başka bir özelliği, arama ruhsatnameleri veya işletme haklarının geri alınması dolayısıyla 
verilecek tazminatların peşin olarak ödenmesi ilkesidir. Anayasamızın 39 ncu maddesi çerçevesinde maden iş
letmelerinin aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devralınması yoluna gidilmediği, bu işletmelerin sadece 
arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden mallarının devralınması ile yetinildiği için, 
o maddede öngörülen on yıllık taksitlendirme olanağından yararlanılmamış; böylece maden işletmelerinin bir 
bütün olarak devralınmaması, peşin ödeme ilkesi ile dengelenmiştir. Esasen arama ruhsatnameleri veya iş
letme haklarının geri alınması dolayısıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırma bedellerinin peşin öden
mesi, Anayasamızın 38 nci maddesinde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

özetle hazırlanan tasarı, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerle ilgili arama ruh
satnameleri ve işletme haklarının Anayasamızın 130 ncu maddesi çerçevesinde rachat benzeri bir işlemle ve 
peşin tazminat karşılığında «ona erdirilmesi ve onlarla bir bütün teşkil eden malların bundan böyle arama 
ve işletme faaliyetlerini Devlet adına yürütecek iktisadi devlet teşekkülüne intikali usulünü düzenlemektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 819) 



_ 4 — 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Daha önce özel kişilerce aranan ve işletilen madenlerden belirli türlerinin Devletçe aran
masına ve işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak özel kişilere verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme hak
larının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Yürürlükte bulunan 6309 sayılı Ma
den Kanununa göre arama ve işletme ruhsatnameleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletme imtiyaz
ları ise Bakanlar Kurulu kararıyla verildiğinden; bunların hepsini kapsayacak bir geri almayı kararlaştırma 
yetkisinin Bakanlar Kurulunca kullanılması uygun görülmüştür. 

Bakanlar Kurulu bu yetkisini ülke ekonomisinin gereklerine ve Devletin mali kaynaklarının yeterliğine gö
re kullanacağı için, uygulamanın çeşitli kanunlarımızda olduğu gibi belirli bölgeler itibarıyla ve her bölge 
içinde de belirli bir öncelik sırasına göre yapılması öngörülmüştür. Bakanlar Kurulu kararında bu hususlar
dan başka, sözkonusu madenlerin Devlet adına sermayesinin tamamı Devlete ait ve çalışma konuları elveriş
li olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi tarafmdan aranacağı ve işletileceği de açıklanacaktır. 

Madde 2. — Belirli cins madenlerin Devletçe işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Ga
zetede yayımından bu madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının fiilen geri alınmasına ve 
onlarla bir bütün teşkil eden işletme mallarının ilgili İktisadi Devlet Teşekkülüne intikaline kadar kısa veya 
uzun bir süre geçeceğinden, Devletçe işletilecek madenlerle ilgili bazı öntedbirlerin alınması zorunludur. 

Bu tedbirlerin başında çeşitli spekülatif temlikleri önlemek amacıyla, Devletçe işletilecek madenler üze
rindeki tasarruf işlemlerinin Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgeler itibarıyla durdurulması gelmek
tedir. Öte yandan bu bölgeler için daha önce verilmiş arama ruhsatnameleri veya işletme haklarının sona 
erdirilmesi sözkonusu olduğu ve yenilerini vermeye devam etmenin rşleri zorlaştırmaktan başka bir anlamı 
kalmayacağı için, yeni işlem yasağı getirilmiştir. 

Madde 3. — Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Teşekkülünce 
fiilen devralınmasına kadar geçecek süre içinde işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin madende 
bazı zararlı davranışlarda bulunmasını önlemek amacıyla, işletme faaliyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanhğınca atanacak bir maden mühendisinin gözetimi altında yürütülmesi bir tedbir olarak düşünülmüştür. 
İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin gözetimin gereklerine aykırı davranışları, durumun ağırlığı
na göre, bakanlığın işletme faaliyeti ile ilgili belirli iş ve işlemlerin yapılmasını gözetici mühendisin yazılı 
iznine tabi tutmasından işletme faaliyetinin kısmen veya tamamen durdurulmasına kadar giden çeşitli mü
eyyideler uygulamasına yol açacaktır. 

Maddenin (A) bendinde yer alan bu tedbirler, işletme hakkına konu olan veya Maden Kanununun 57 nci 
maddesi kapsamına giren madenlerdeki işletme faaliyetleri ile ilgili olup, 57 nci maddenin kapsamı dışında 
kalan maden alanlarında esasen işletme faaliyetinde bulunulması sözkonusu değildir. Bu nedenle (B) bendi ile 
getirilen hüküm, bu gibi alanlarda işletme faaliyetine geçme taleplerinin yerine getirilmemesi için konmuş; 
(C) bendi ile de arama ruhsatnameli madenlerde arama faaliyetinin durdurulacağı açıklanmıştır. 

Madde 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir işlerini yürütecek 
takdir komisyonunun bu görevi ve oluşması açıklanmış, Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgelerdeki 
iş durumuna göre birden çok takdir komisyonunun kurulabileceğine işaret edilmiştir. 

Madde 5. — Takdir komisyonunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının girişimi üzerine kurulacağı 
belirtilmiş, komisyon üyeliklerindeki boşlukların nasıl doldurulacağı ve komisyon çalışmalarının yürütülebil
mesi için gerekli en az toplanma yetersayısı gösterilmiştir. 

Madde 6. — Takdir Komisyonunun sadece maden alanında değil, aynı zamanda işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibinin bürolarında ve Maden Dairesi gibi resmi dairelerde incelemeler yapması gereke
bilir. Bu nedenle Bakanlar Kurulu kararında gösterilen öncelik sırası içinde kalmak kaydıyla, devralınacak 
madenin özelliklerine ve uygulama bölgesindeki iş durumuna göre takdir komisyonunun çalışmalarını bizzat 
düzenlemesi ilkesi kabul edilmiştir. 
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.Öte yandan Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerin biran önce ilgili iktisadi devlet teşekkülünün 
kontrolü altına girmesinde yarar, hatta zorunluk vardır. O yüzden takdir komisyonunun çalışmalarını sü
ratle yürütmesi için, bu çalışmaların - bir defalık süre uzatılması olanağı ile birlikte - en çok altı ay içinde 
tamamlanması öngörülmüştür. 

İkinci fıkrada komisyon çalışmaları sırasında işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsil
cisinin dinlenmesi, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yararına bir güvence olarak düşünülmüş
tür. Ancak bu kimselerin bilgi vermekten kaçınmaları komisyon çalışmalarını etkilemeyecektir. 

Maddenin son fıkrasında takdir komisyonunun karar alma usulü düzenlenmiştir. 
Madde 7. — Takdir komisyonunun bir maden alanındaki görevi bitince, burada düzenlemiş olduğu tuta

nakların gerekli işlemler yapılmak üzere hemen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderileceği belirtil
miştir. 

Madde 8. — Takdir komisyonunun çalışmalarını düzenli bir biçimde yürütebilmesi için her maden alanın
da izlemesi gereken iş sırası, ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Buna göre komisyon bir maden alanında göre
ve başlayınca ilk iş olarak bütün mevcutları, miktarları ve halihazır fiili durumlarıyla gösteren bir tutanak 
düzenleyecektir. İkinci iş olarak bu mevcutlardan ilgili iktisadi devlet teşekkülünce devralınacak taşınır ve ta
şınmaz malları ayıracak ve bunları hukuki durumlarını da belirten ikinci bir tutanakla tespit edecektir. Dev
ralınacak malların ayrılmasında ölçü olarak -Maden Kanunundan gelen bir ilke ile - bunların işletme hakkı veya 
arama ruhsatnamesi ile bir bütün teşkil etmesi, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin süratlilik ve güvenliği 
için zorunlu olması koşulu aranmıştır, örneğin yararlanma olanağı kalmamış, başka bir deyişle ya bulunan cev
herin tamamı çıkarıldığı ya da işletmeye değer bir cevher bulunmadığı için terk edilmiş bir galerinin maden 
cilik açısından herhangi bir işlevi kalmayacağı için, bu gibi tesislere devralınacak mevcutlar arasında yer veril
mesi söz konusu olmayacaktır. 

Komisyonun yapacağı üçüncü iş, ikinci aşamada devralınmak üzere ayrılan taşınır ve taşınmaz mallara değer 
biçmektir. Yapılan değer takdirleri üçüncü bir tutanakla tespit edilecek ve buna işletme hakkı veya arama ruh
satnamesi sahibinin mülkiyetinde olup kamulaştırılması gereken taşınmazların harita, plan veya krokileri ekle
necektir. 

Madde 9. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin mağdur olmaması için, kendisine, takdir ko
misyonunca devralınacak mevcutlar arasında yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz mallan tek başına yararla-
nılamayacak veya başka türlü kullanılamayacak duruma düştüğü takdirde, bunların da devralınacak mevcutlar 
arasına alınarak değerlerinin takdirini isteme olanağı tanınmıştır. Ancak böyle bir istek, yalnız işletme ve ara
ma faaliyetleri ile ilgili mallar için söz konusu olabilecektir. Takdir komisyonun böyle bir isteği kabul etme
mesi halinde, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin ilerde geri alma ve kamulaştırma işlemlerine 
karşı açacağı davada bu hususa da itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur. O yüzden komisyonun ret kararının 
gerekçeli olması, hem ilerde açılabilecek bir davada aydınlatıcı bir belge, hem işletme hakkı ve arama ruhsat-
nemesi sahibi yararına bir güvence olarak düşünülmüştür. 

Madde 10. — Tasarının en önemli hükümleri, geri alınan işletme hakları ve arama ruhsatnamelerinin sa
hiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasıyla ilgili oldukları için bu maddede toplanmıştır. Bu nedenle mad
dede yer alan değerleme ilkelerinin açıklanması yararlı olacaktır : 

Madde, kendi içinde işletme hakkına konu olan madenlerle ilgili (A) Maden Kanununa göre bulunmuş ma
den niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili (B) ve bulunmuşluk ni
teliğine ulaştırılmamış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili (C) bendi olmak üzere üç 
bölüme ayrılmıştır, 

(A) bendinde işletme hakkına konu olan madenlerde işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine 
ödenecek tazminat tutarını oluşturacak kalemlerin aşağıdaki değerleri üzerinden hesaplanması öngörülmüştür: 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı normal süresi sona ermeden geri alındığı için sahibine bun
dan dolayı bir tazminat ödenmesi uygun görülmüştür. Ancak geri alınacak işletme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazının normal süresi sonunda hiç bir ekonomik değeri kalmayacağı, başka bir deyişle ruhsatname veya 
imtiyaz süresi sonunda bunların değeri sıfıra inmiş olacağı, o yüzden ruhsatname veya imtiyaz sahiplerinin za-
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ten bunları ruhsatname veya imtiyaz süresinin sonunda itfa etmiş olmaları gerekeceği için; ruhsatname veya im
tiyazın amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet bedeli üzerinden değerlendirileceği hükme bağlanmış
tır. Esasen Türk Ticaret Kanununa göre de bu gibi ruhsatname ve imtiyazlar amortismanlar düşüldükten 
sonra en çok maliyet bedelleri üzerinden ödemeye geçilebilir. 

2. Takdir komisyonunun kendiliğinden veyahut arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı sahibinin baş
vurması üzerine devralınacak mevcutlar araşma alacağı malların gerçek değerleri şöyle hesaplanacaktır : 

a)' İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup kamulaştırılması gereken arazinin alım - satım değeri, 
Anayasamızın 38 nci maddesine göre ödenmesi gereken karşılık olarak alınmıştır. Ancak spekülatif temlikler
le suni değer artışlarını önlemek için, madenlerin Devletçe işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararuun 
yayımı tarihindeki alım - satım bedeli esas alınmıştır. Zaten yukarda açıklaması yapılan 2 nci madde gere
ğince Bakanlar Kurulu kararının uygulanacağı bölgelerde Devletçe işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili 
tasarruf işlemleri durdurulmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla madenin bulunduğu arazinin değerinin de bu ta
rih itibarıyla donmuş olacağım kabul etmek gerekir. 

Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince daha önce işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış bu
lunan arazi bakımından bir istisna getirilmektedir : İşletme hakkı sahibinin başka bir nedenle edinmiş bulun
duğu taşınmazlardan farklı olarak, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince kamulaştırılmış bulunan 
arazinin sözleşme özgürlüğü koşulları içinde değil, fakat araya kamu gücünün girmesi suretiyle kendi mül
kiyetine geçirilmiş olması, bu gibi taşınmazların farklı bir biçimde ele alınmasını haklı gösterecek nitelikte
dir. Esasen böyle bir arazinin ancak madenin işletilmesi amacıyla, yani belli bir ekonomik işlevin yerine ge
tirilmesine bağlı olarak kullanılabileceği, Maden Kanununun 125 nci maddesinden anlaşılmaktadır. Öte yan
dan işletme hakkı sahibi ilk kamulaştırma bedelini ödemekle bir miktar parayı bu araziye bağlamış olmakta
dır. Bu nedenle söz konusu arazi, hizmet ettiği ekonomik işlevin gereği olarak ikinci bir kamulaştırmaya tabi 
tutulurken işletme hakkı sahibine makul bir tazminatın ödenmesi uygun görülmüştür, işte bu düşünce ile Ma
den Kanununun 125 nci maddesine göre daha önce işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış arazide ka
mulaştırma bedelinden hareket edilerek, buna arada geçen süre için - aslında işletme hakkı sahibi bu süre 
boyunca araziden yararlandığı halde - yıllık ı% 11 faiz eklemek suretiyle bulunacak miktar arazinin yeniden 
kamulaştırılması nedeniyle ödenecek tazminat olarak kabul edilmiştir. Bilindiği gibi yıllık % 11 faiz, halen 
Devlet tahvillerine yatırılmış bulunsaydı sağlayacağı gelirle birlikte işletme hakkı sahibine iade edilmiş ola
caktır. 

Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince kamulaştırılmış bulunan arazi için getirilen istisnai hük
mün amacına ters bir sonuç vermemesi için, kamulaştırma bedeline yıllık % 11 faiz eklemek suretiyle buluna
cak miktarın hiçbir suretle arazinin alım - satım bedelini geçemeyeceği de açıklığa kavuşturulmuştur. 

b) Burada maden alanındaki tesisler, Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına 
girenler ve bunun dışında kalanlar olmak üzere iki grupta ele alınarak (b) ve (c) başlıkları altında düzenlen
miştir. ' 

Bilindiği gibi Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası, maden işletme hakkının sona ermesi 
halinde maden işletme hakkı sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların korunması için 
yapılmış iksa tesislerinin Devlete intikal edeceğini öngörmüştür. Dolayısıyla işletme hakkı süresinin sonu itiba
rıyla bu tesislerin işletme hakkı sahibi açısından taşıyacağı ekonomik değer - yukarda işletme ruhsatnamesi 
ve işletme imtiyazı konusunda açıklandığı gibi - sıfır olacaktır. Zaten işletme hakkı sahibi bu gibi tesisleri 
işletme hakkı süresinin sonu itibarıyla itfa etmek durumundadır. Bu düşünceden hareket edilerek Maden Ka
nununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar düşüldükten sonra ka
lan maliyet bedelleri ile hesaba dahil edilecekleri hükme bağlanmıştır. 

c) Diğer tesis ve binalara gelince; bunların - 6830 sayılı İstimlak Kanununa paralel olarak - cari inşaat 
fiyatlarına göre hesaplanacak maliyet bedellerinden amortismanlar düşülmek suretiyle bulunacak değerleri 
dikkate alınacaktır. Tereddütlere meydan vermemek çin Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki inşa
at fiyatlarının esas alınacağı ve düşülecek amortismaı ların ilk maliyet bedeli üzerinden hesaplanmış amortis
manlar değil, inşaat fiyatlarına göre bulunacak yeni maliyet bedelleri üzerinden hesaplanacak amortismanlar 
olduğu açıklanmıştır. 
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Öte yandan burada da Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince daha önce işletme hakkı sahibi lehi
ne, kamulaştırılmış binalar için - bunlardaki yıpranma payı da dikkate alınarak - yukarıda (a) başlığı altında 
açıklanan nedenlerle ve aynı biçimde bir istisna getirilmiştir. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların farklı bir işleme tabi tutulmasını gerek
tiren bir neden bulunmadığı için, onların temel kurala uygun olarak Bakanlar Kurulu kararının yayımı tari
hindeki alım - satım bedelleri dikkate alınacaktır. 

3. Geçici işgal konusu arazi için daha önce işletme hakkı sahibince ödenmiş olan tazminatın artık ken
disinin yararlanamayacağı kısmına tekabül eden miktarı ödenecektir. 

4. İşletme hakkı sahibi işletme ruhsatnamesi veya imtiyazının devam edeceği düşüncesiyle birtakım ta
ahhütlere girmiş olabileceğinden, bunların yerine getirilememesi yüzünden uğrayacağı kâr kaybının makul 
bir ölçüde tazmin edilmesi öngörülmüştür. Tasarının getirdiği ölçüye göre, sadece Bakanlar Kurulu kararı
nın yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sayılabilecek sözleşmelerin iş
letme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun kalınacak kâr, tazminat ko
nusu olmaktadır. Bu ölçü, Borçlar Kanununun haksız fiillerde ve sözleşmeye aykırı hareketlerde zarar mik
tarının işlerin olağan gidişi ve zarara uğrayanın almış bulunduğu tedbirler gözönünde bulundurularak belir
lenmesi ilkesine uygundur. Bu çerçeve içinde kâr yoksunluğu tazminatının hesaplanması, objektif bir ölçü 
olarak Devletçe işletilmesi kararlaştırılan maden cinsindeki ortalama kâr hadleri üzerinden yapılacaktır. 

Kâr yoksunluğu tazminatı kapsamına girecek sözleşmelerin gerçeğe aykırı bir biçimde miktar ve süre itiba
rıyla yükseltilmemesi için, bir tavan olarak bunların işletme ruhsatnameli madenlerde şartnamede yazılı as
gari üretim kapasitesine göre en çok altı aylık, işletme imtiyazlı'madenlerde ise bir yıllık bir dönem için dik
kate alınması hükmü getirilmiştir. 

Öte yandan bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı, işletme hakiki sahibince Devlet hakkı ve Maden 
Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi anlamında buluculuk hakkı ödeneceği için, bunlar kâr yoksunluğu 
tazminatından indirilecektir. 

Nihayet işletme hakiki sahiplerine verilecek tazminat, Tasarının 11, 12, 23 ve 24 ncü maddelerinde yazılı 
miktarlar (kesildikten veya ayrıldıktan sonra ödeneceği için, bu maddelerin hükümleri saklı tutulmuştur. 

Maddenin (B) bendinde Maden Kanununa göre bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı ta
lepli ve arama ruhsatnameli madenlerle ilgili arama ruhsatnamelerinin sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendi 
hükümlerine yollama yapılarak düzenlenmiştir. (A) bendi hükümleri koşulların benzerliği ölçüsünde kıyas yo
luyla burada da uygulanacak, ancak henüz işletme faaliyetine geçirmediği için kâr yoksunluğu tazminatı öden
meyecektir. Fakat burada bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış madenler söz konusu olduğu için, Maden 
Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendi anlamında bir buluculuk hakkı tazminatı, madeni devralacak İktP 
sadi Devlet Teşekkülünce ödenecektir. 

(A) ve (B) bentleri için ortak hüküm olarak, tazminatın hesaplanmasında rezervlerin dikkate alınmayacağı 
belirtilmiştir. Maden rezervleri Anayasamızın 130 ncu maddesine ve Maden Kanununa göre Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında oldukları ve yatağından koparılarak yeryüzüne çıkarılmadıkça özel mülkiyet konusu sayıl
mayacakları için; bunlardan dolayı herhangi bir tazminat ödenmesi düşünülemeyeceği gibi, böyle bir ödeme
nin Anayasaya aykırı olacağı açıktır. 

(C) bendinde bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamış madenlerde arama ruhsatnamesi sahiplerine herhangi 
bir bedel ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu gibi madenlerde madencilik bakımından henüz herhangi bir 
ekonomik değer yaratılmamış olduğu, dolayısıyla madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünün malvarlığına 
herhangi bir ekonomik değer girmeyeceği için bir tazminat ödenmesi sözkonusu değildir. 

Madde 11. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenler üzerindeki buluculuk hakları sona ermektedir. 
Bununla birlikte hak sahiplerinin mağdur olmaması için Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendi anla
mında daha önce tespit edilmiş, fakat henüz ödenmemiş bulunan tazminatın işletme hakkı sahibine verilecek 
tazminattan kesilerek bulucuya verilmesi; 136 ncı maddenin (B) bendi anlamındaki buluculuk aidatının ise, 
madenin devralınması sırasında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, işletme hakkı sahibine ödenecek kâr yok
sunluğu tazminatının hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı verilmesi gerekecek 
aidat miktarında bulucuya veya yasal haleflerine ödenmesi öngörülmüştür. 
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Madde 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün daha önce işletme hakkı sahibine karşı Maden Kanu
nunun 49 ncu maddesine göre veya başka bir suretle doğmuş, fakat henüz ödenmemiş bulunan arama mas
rafları alacağının da, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye verilmesi hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 13. — Türk Ticaret Kanununa göre madencilikle uğraşmak üzere kurulan işletmeler ticari işletme 
ve bunları işletenler tacir sayıldığı için, her tacir gibi madenciler de ticari defterler tutmak zorundadır. Bu 
nedenle takdir komisyonunun, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat miktarla
rının hesaplanmasında esas itibarıyla bunların Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak zo
runda -oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri gözönünde bulunduracağı; ancak gerektiğinde vergi 
beyannameleri, vergi dairesinin takip ve tespitleri, Maden Dairesi, Maden Sicili ve benzeri dairelerin kayıtları 
gibi kontola yarayıcı resmi kaynaklara müracaat edebileceği belirtilmiştir, 

Ayrıca söz konusu defter ve belgelerin işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibince ibraz edilmeme
si, defterlerin kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaması veya defter kayıtlarının devralınacak mevcutların 
halihazır durumunu yansıtmayacak ölçüde yüksek görülmesi halinde komisyonun gereken hususlarda resen tak
dir yetkisinin haiz olacağı ikinci fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 14. — Takdir komisyonunca devralınacak mevcutlar arasında yer verilmiş olup işletme hakkı veya 
arama ruhsatnamesi sahibinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için kamulaştırma yapılması, Anayasamızın 
38 nci maddesi gereğidir. Devletçe işletilmesine karar verilecek madenler birden çok ilde bulunabileceği için, 
İstimlak Kanununa paralel olarak kamu yaran kararının Bakanlar Kurulunca verilmesi öngörülmüştür. Ancak 
belirli cins madenlerin Devletçe işletilmesine karar verilmesi zaten kamu yararının varlığını ifade edeceği için 
ayrıca bir kamu yaran kararı verilmesine gerek görülmemiş; Balkanlar Kurulunun söz konusu kararı, aynı za
manda onun uygulaması amacıyla yapılacak bütün kamulaştırmalar için genel bir kamu yararı karan niteli
ğinde sayılmıştır. Kamulaştırılması gereken taşınmazlarla ilgili somut kamulaştırma kararları ise, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığınca verilecektir. 

Son fıkrada kamulaştırma ile ilgili olarak bu Kanunda düzenlenmemiş bulunan hususlarda -bu Kanunun hü
kümlerine aykın olmamak kaydıyla- istimlâk Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. 

Madde 15 . — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakiki veya arama ruhsatnamesi
nin geri alınması ve kamulaştırma kararları ile takdir olunan tazminat miktarının işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibine ve madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülüne tebliği usulü düzenlenmiştir. Bulu
culuk: hakkı sahibine ise sadece kendisini ilgilendiren hususlar tebliğ edilecektir. Yapılan işlemlerin kamuoyunca 
da denetlenmesini sağlamak üzere ilgililere tebliğ edilecek hususların Resmi Gazete ile de ilânı öngörülmüştür, 
Tebligat ve ilan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yaptırılacaktır. 

Madde 16. Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruhsatnamelerinin 
geri alınması, onlarla bir bütün teşkil eden malların değerlerinin takdiri, taşınmazlar için kamulaştırma kararı 
verilmesi gibi işlemlerin idari işlem niteliğinde oldukla n açıktır. O yüzden bu işlemlere karşı başvurulacak yar
gı yolunun idari yargı olması doğal ise de, İstimlak Kanununda bedele ilişkin uyuşmazlıklar için adli yargıya 
gidileceğinin öngörülmesi, burada tereddütlere yol açabileceğinden; Danıştayın gerek geri alma ve kamu
laştırma işlemlerine, gerek takdir edilen tazminat miktarlarına ilişkin davalara bakmaya yetkili olduğu be
lirtilmiştir. Aslında idari bir işlemin adli yargı eliyle denetlenmesi istisnai bir husustur. Kural, Anayasanın 
149 ncu maddesi uyarınca bu işlemlerin Danıştayca denetlenmesidir. Dolayısıyla Tasarının getirdiği düzenle
me ile hulkuki bakımdan sadece genel kural teyit olunmaktadır. 

öte yandan geri alma ve kamulaştırma işlemleri ile takdir edilen tazminat miktarları, aslında birbirine 
bağlı işlemler oldukları 'için; aym anda çeşitli bölgelerde yapılacak uygulamaların tek bir yargı merciinde 
toplanması ve denetlenmesi yararlı görülmüştür. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi ve buluculuk hakkı sahiplerince tebligat tarihinden itibaren 15 
gün içinde açılması gereken bu davalarda husumetin idari işlemleri yürüten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile madeni devralacak ve takdir edilen tazminatı ödeyecek olan (iktisadi devlet teşekkülüne yöneltilmesi kabul 
edilmiştir. 
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6 ncı madde ile ilgili açıklamalarda da değinildiği gibi, Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerin 
bir an önce ilgili iktisadi devlet teşekkülünün kontrolü altına geçmesi ve yapılacak işlemlerin kısa zamanda bi
tirilmesi zorunludur. Bu nedenle hem açılacak davaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak üzere bunla
rın diğer davalara tercihan ve ivedilikle görüleceği, hem bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemeyece
ği belirtilmiştir. Bu yoldaki hükümlerin Anayasamıza aykırı olamayacağı, Anayasa Mahkemesinin kararları ile 
açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Madde 17. — Devletçe iişletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işlemler, çeşitli uzmanlık dallarını il
gilendiren sorunları birlikte getirebilir. Bu sorunların gereğince incelenebilmesi, geniş tecrübe ve yeterlik ister. 
O yüzden bilirkişi incelemesini gerektiren davalarda farklı, fakat konuyla ilgili olan mesleklerden üç kişilik 
bir bilirkişi kurulunun seçilmesi öngörülmüştür. Bilirkişiler Bakanlar Kurulu kararımn yayımı tarihinden iti
baren 10 gün içinde Danıştayın kendiliğinden harekete geçerek Maliye Bakanlığı ile Maden Mühendisleri Oda
sı ve Ankara Sanayi Odasından onar bilirkişi adayı göstermelerini istemesi üzerine, bu Bakanlık ve adi geçen 
meslek kuruluşlarının düzenleyeceği listelerden seçilecektir. Listeler bir yıl için ve Bakanlar Kurulu kararı ile il
gili uygulamaların gerektirdiği sürece veya mevcut listelerden fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek ola
nağı kalmadığı zaman düzenlenecektir. 

Madde 18. — Hazırlanan Tasarı Devletçe 'işletilecek madenlerle ilgili işletme hakları veya arama ruhsat
namelerinin geri alınması dolayısıyla verilecek tazminatın peşin ödenmesi ilkesine dayandığı için, bunların sa
hipleri ile buluculuk hakkı sahiplerine ödenecek tazminatın madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünce 
milli bankalardan birine veya mal sandığına yatırılarak madene elkonması bu maddede düzenlenmiştir. Tazmi
nat miktarının bankaya veya mal sandığına yatırılmasından önce hak sahiplerinin dava açması için 16 ncı 
maddede öngörülen 15 günlük sürenin dolması beklenecektir. Bu süre sonunda dava açılmadığı veya açılan 
dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu takdirde banka veya mal sandığına yatırılan 
paraların hak sahiplerine ödenmesinin geci'ktirilemeyeceği, bu paraların banka veya mal sındığında gereksiz 
yere bloke edilmesini önlemek amacıyla belirtilmiştir. 

Madde 19. — işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin süresi içinde Danıştayda dava açma
ları halinde - İstimlak Kanununun acele işlerde eîkoymaya ilişkin hükümlerine benzer bir düzenleme ile -
maden alanının bu dava dolayısıyla bilirkişilerce yapılacak değer takdirine esas olabilecek bütün özellikleri
nin madene el konmadan önce tespit ettirilmesi, davacıların haklarının korunması açısından uygun görülmüş
tür. Madde, bu konuda izlenecek usulü göstermektedir. 

Madde 20. — Birinci fıkranın ilk cümlesıinde çeşitli maddelerde sözü edilen «madenin devralınma tarihi» 
tanımlanmaktadır. Bu, hak sahiplerine ödenecek tazminatların banka veya mal sandığına yatırılarak, fişletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerince süresi içinde Danıştayda dava açılmamış olduğu takdirde hemen, 
dava açılmış olduğu takdirde ise delil tespiti yaptırıldıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 'ka
rarıyla madene el konduğu gündür. 

Bu tarihte işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle madende 
devralınmasma karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, kendiliğinden (ipso iure) madeni devralan 
İktisadi Devlet Teşekkülüne geçecektir. Böylece - Medeni Kanunun taşınmazların kamulaştırma yoluyla edi
nilmesine ilişkin hükümlerine paralel olarak - burada da mülkiyet ve diğer hakların intikali, başka bir 
işleme gerek kalmaksızın devralma tarihinde tamamlanmaktadır. Dolayısıyla Enerji, ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının istemi üzerine maden ve tapu sicillerinde yapılacak tesciller, artık kurucu (ihdasi) değil, 
açıklayıcı (izhari) nitelikte olacaktır. 

Madde 21. — Devralman maden alanında geçici işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar bulunduğu 
takdirde, bunlara ilişkin hak ve yükümlerin aynı koşullarla madeni devralan İktisadi Devlet Teşekkü
lüne geçeceği belirtilmiştir. 

Madde 22. — Bir işyerinin devam etmek üzere yeni bir işverene intikali halinde bu işyerinde çalışan 
işçilerin durumlarının ne olacağı, iş mevzuatında hükme bağlandığı için burada ayrıca hüküm getirilme
miş, iş mevzuatına yollama ile yetinümiştir. 
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Ancak devralınan madende ekonomik ve teknik rasyonalizasyon gerekleriyle bazı işçilerin iş sözleşme

lerinin sona erdirilmesi söz konusu olabileceğinden, takdir komisyonunun madende çalışan işçileri tespit 
eden tutanağında devralmadan sonra da işe devamları uygun görülenlerin belirtilmesine olanak verilmiştir^ 

Öte yandan madeni devralacak İktisadi Devlet Teşekkülünün muvazaalı birtakım sözleşmelerle zarara 
uğratılmaması için, işçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi dairesi ve benzeri resmi dairelerdeki kayıtların esas alınacağı hükmü 
konmuştur. 

Madde 23. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci maddesi, bir işyerinin devren intikali ha
linde eski işverenin sigorta primi ve gecikme zammı borçlardan dolayı yeni işverenin de müteselsilen so
rumlu olacağı hükmüne yer vermektedir. Bu hüküm taraflar arasında bir devir sözleşmesinin bulunması 
halinde yeni işveren için mağdur edici olmaz. Çünkü işyerini devralan, devralma koşullarını mevcut duru
mu dikkate alarak ayarlayabilir. Oysa burada taraflar arasında bir sözleşme bulunmdığı için Sosyal Si
gortalar Kurumuna büyük ölçüde borçlu bir işverence işletilen bir madeni devralacak İktisadi Devlet Teşek
külü, ağır bir prim borcu ile karşılaşabilir. Bunu önlemek amacıyla Sosyal Sigortalar Kanununun 82 nci 
maddesinin uygulanması bakımından bir istisna hükmü getirilmiştir. Fakat işletme hakkı veya arama ruh
satnamesi sahibinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunu ödemeden tazminatım alıp gitmesine fırsat 
vermemek için, tazminattan yeterli miktarın ayrılarak Sosyal Sigortalar Kanununun 83 ncü maddesi hüküm
lerine tabi teminat olarak tutulacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 24. — Devletçe işletilmek üzere devralınan madenler üzerinde ipotek, haciz ve ihtiyati tedbir 
gibi kayıtlamalar mevcutsa; bunların devralma tarihinde kalkması ve madenin bu kayıtlamalardan arınmış 
olarak devralan İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali öngörülmüştür. Ancak bu gibi kayıtlamalarla hak
ları güvence altına alınmış bulunan kimselerin zarara uğramaması için, karşılıklarının madeni devralan İk
tisadi Devlet Teşekkülünce işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı emrine milli bankalardan birine veya mal sandığına emanet olarak tevdi edilmesi ve durumun 
ilgili merci, makam ve kişilere bildirilmesi öngörülmüştür. Fakat bu gibi karşılıklar, ancak Sosyal Sigor
talar Kurumu yararına teminat olarak tutulacak miktar ayrıldıktan sonra kesilecektir. 

Emanet olarak bankaya veya mal sandığına tevdi edilen karşılıkların kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde 
işletme hakkı sahibine ödeneceği veya yetkili mercilerin kararlarına göre işlem yapılacağı son fıkrada açık
lanmıştır. 

Madde 25. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinden daha önce Maden Kanununa 
göre alınmış teminatların madenin devralınmasından sonra bir anlamı kalmayacağı için, bunların devral
ma tarihinde Hazineye irat kaydolunmamış Hasmının hak sahiplerine iade olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. — Belirli cins madenlerin Devletçe işletilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının süratle 
ve etkinlikle yürütülebilmesi için «maden fonu» adıyla özel bir fon kurulması ve buradan istisnai usullere 
göre harcamalar yapılabilmesi zorunlu görülmüştür. Maden fonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdinde kurulacak ve madeni devralması öngörülen İktisadi Devlet Teşekkülünce yapılacak ödemelerle 
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten oluşacaktır. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi, tasfiyesi ve bu fondan yapılacak harcamalarla ilgili ayrıntıların dü
zenlenmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 27, — Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak tescil ve benzeri intikal işlemlerinin - çeşitli 
kanunlarda olduğu gibi- vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması öngörülmüştür. 

Madde 28, — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir, bilirkişilik 
vb. işlerde görevlendirilecek kimselerin bu görevleri sırasında Devlet memuru sayılacakları, dolayısıyla on
lara karşı işlenecek suçların memura karşı işlenmiş suç kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak kendilerinin 
suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı ile cezalan
dırılmaları, görevlerinin önemi dikkate alınarak hükme bağlanmıştır, 

29 ve 30 ncu maddeler — Kanunun yürürlük tarihi ile Kanunu yürütecek makamı göstermektedir. 
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C U M H R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 25 , 9 . 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

M. M. C. S. 
73 819 ÖZETİ 

Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTtŞ TARİHİ : 25 . 12 1978. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Mali ve İktisadi İşler Kom. 
2. Bütçe ve Plan Kom. 

Gündeme 
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MaK ve İktisadi İşler Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 26 . 9 . 1978 
Karar No. : 5 

Esas No. : 1/582 

Cumhuriyet Senatosu Başkalığına 

Millet Meclisinin 22.9.1978 tarihli 169 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen 
«Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 26.9.1978 tarihli toplantısında, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve temsilcilerinin, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı uzman
larının da iştirakiyle, bahis konusu kanun tasarısının gerekçe ve tümü üzerinde görüşme açılmış ve Komis
yonumuzda hazır bulunan Balkan ve uzmanların bu hususta verdikleri mukayeseli ve tamamlayıcı bilgiler 
Komisyonumuzca da prensip olarak kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 30 maddeden 
oluşan kanun tasarısının her maddesi ayrı ayrı okunmuş ve maddeler ile ilgili sorulara Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakam tarafından verilen geniş ve tamamlayıcı bilgiler, yeterli görülmüştür. Maddeler ve tüm 
tasarının getirdiği yeniliklerin büyük bir boşluğu doldurduğu, aynı zamanda yasal bir görevin yerine geti
rildiği görülmüştür. 

Bütün bu hususları gözönünde tutan Komisyonu muz : Bahis konusu kanun tasarısını Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle kabulünü karar altına almıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Siirt 

Süreyya Öner 

Esfaişehıir 
Hikmet Savaş 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

/Balıkesir 
(Sıtkı Yurcala 

Toplantıda bulunamadı 

< İzmir 
Müniir Daüjdal 

TopJ'aıötıda bulunamadı 

•Tablo Üye 
Sezai O'Kan 

Sözcü 
Aydını 

Sadettin Demirayak 

Zonguldak; 
Behiç Sonbay 

Ettazağ 
Hasan İldan 

Çankırı 
.Gürhan Tibrek 

Toplantıda 'buılıuınatmadı 

Konya 
.Osman Nuri Canpolaıt 
Topülaınıtida. touJlunaimadı 

Tabii Üye 
RefeSt Aüüsoyoğlu 

Toplıanitıda buîiumiamadı 

Van 
Ferid Meleri 

Toplantıda bulıunamıadı. 

Kâtîip 
jSlıvas 

Temel Kitapçı 

Erzurum 
Hilmi Nalhantoğlu 

Amasya 
Maöilt Zeman 

Toplantıda busiunamadı 

Deniizlâ 
.Baha Akşit 

Toplıanıtıda bulunamadı 

/Sivas 
Talhısinı Türikaıy 

Top^amltıda buDunamadı 

C. Baş. S. Üye 
Kemal Cantürk 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Karar No. : 23 

Esas No. : 11582 
27 . 9 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 9 . 1978 tarihli 169 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Devletçe İşletilecek Madenler hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 25 . 9 . 1978 tarihli ve 
1481 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. C. Senatosu Başkanlığınca da Komis 
yonumuza havale edilen tasarı, Komisyonumuzun 27 . 9 . 1978 tarihli toplantısında, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

6309 sayılı Maden Kanunu, madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ilkesini getirmiştir. 
Anayasanın 130 ncu maddesi, bu ilkeyi bütün doğal servetler ve kaynaklar için genelleştirmiş ve bunların 
aranması ve işletilmesi hakkının Devlete ait olduğunu belirtmiştir. Anayasamıza göre, madenlerle ilgili olarak 
özel kişilere tanınabilecek yetkiler, sadece bunların aranıp işletilmesine, çıkartılıp yararlanılmasına ilişkin 
izinlerden ibarettir. Dolayısıyla, Devletçe özel kişilere arama ve işletmeyle ilgili ruhsatname ve imtiyazlar ve
rilmesi gibi tasarruflar, gerçekte birtakım idari izinlerden başka bir şey değildir. 

Bu itibarla, idari izinlerin gerektiğinde usulüne uygun olarak geri alınabilmesi de idarenin yetkileri içinde
dir. 

Madenlerin aranmasına ve işletilmesine ilişlkin izinler Maden Kanununun idareye tanıdığı yetkiye dayanı
larak verildiği için bunların, geri alınması usulü de kanun konusu olarak düşünülmüş ve bu tasarı hazırlan
mıştır. 

Tasan, Devletçe aranmasına ve işletilmesine karar verilecek madenlerin sermayesinin tamamı Devlete ait 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüne intikali, daha önce bu madenlerle ilgili olarak özel kişilere verilmiş arama 
ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması do'ayısıyla ödenecek tazminatların hesaplanması, çıkacak 
uyuşmazlıklar için baş vurulacak yargı yolunu, uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemektedir. 

Enerji sorunumuzun çözümlenmesine büyük katkıları olacak, döviz darboğazının aşılmasında faydalar sağ
layacak, ülke ekonomisine yararlar getirecek olan ve yeraltı kaynaklarımızın Anayasaya uygun bir anlayışla 
ulusal yararlar doğrultusunda değerlendirilmesi için gerekli düzenlenmeyi amaçlayan tasarı, Komisyonumuzca 
da uygun bulunarak prensip olarak- kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 ncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; yeraltı kaynaklarımızın Anayasaya uygun bir anlayışla ulusal yararlar doğrultusunda bi
ran önce değerlendirilmesi için, tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Zonguldak 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Ahmet Demir Yüce 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Söz hakkım saklı 
Zeyyat _ Baykara 
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Erzincan 
Söz hakkım saklı 

Tasarıyı eksik buluyorum 
Niyazi Unsal 

Ordu 
îdris Gürsoy 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Samsun 
Bahri Cömert 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Muhalefet serili 

1. — Maden kanunu gereği yapılması kajbil bir işlemü bu tasarıyla, yapmak, munzam, 'bir kaynak sarfını 
'fcalbettirmekte V© savurganhğa yol açmaktadır. 

2. — Kanun Anayasaya ve meri hukuk akımımıza aylgm hükümleri ihtiva etmektedir. 
3. — Böyle Ibüyük toir ekonomik terdhiin, Bakanlar Kurulu kararlarına, terk edilmesi doğru değildir, îstik-

razsızhk yarajur. tstlihsaji apittıırmaz. Bür sure İçin istihsal azalmasına dahi neden olacaktır. 
Özet ölajrajk mjuhajEefet ^ h i m î arz ederim. 

AHmet Demir Yüce 
Zbngujdak; Senatörü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı 

Birinci Bölüm 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBİRLER 

/. Bakanlar Kurulu Kararı : 

MADDE 1. — Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu maden
lerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işlet
me haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçeler veya iller itibarıyla hangi bölgelerde ve hangi öncelik 
sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve işletme hakları geri alınacak madenlerin sermayesinin ta
mamı Devlete ait ve çalışma konulan uygun olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle aranacağı 
ve işletileceği belirtilir. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu hükümleri saklıdır. 

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanır. 

//. Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Öntedbirler 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İşlem Yasağı : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu kararın uygu
lanacağı bölgelerde Devletçe aranması ve işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, iş
letme talepleri ve işletme haklan başkalarına devredilemez; bu madenler üzerinde ipotek kurulamaz. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez; 
mevcut işletme ruhsatnameleri yenilcnemcz veya imtiyaza çevrilemez, işletme imtiyazlarının süresi uzatıla
maz. 

2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 

MADDE 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen madenlerde Bakanlar Kurulu karannın Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Teşekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek süre içinde 
aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına giren 
madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin maden mevzuatından doğan 
hak ve yükümlerinde bir değişiklik olmamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğmca atanacak bir 
maden mühendisinin gözetimi altında yürütülür. Gerektiğinde Bakanlüt, işletme faaliyeti ile ilgili belirli iş 
ve işlemlerin yapdmasım gözetici mühendisin yazılı iznine tabi tutabilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, gözetici mühendise görevini tam olarak yapabilmesi için 
gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve işletme faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf edici, 
mevcut tesisleri bozucu davranışlardan kaçınmak zorundadır. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yukardaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faaliyeti, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karanyla kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

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

C) Arama ruhsatnameli madenlerde Bakanlar Kurulu kararının ilanı üzerine arama faaliyeti tatil edilir. 
Bu madde hükümlerine uyulmaması sonucumda meydana gelecek zararlardan işletme hakkı veya arama 

ruhsatnamesi sahibi sorumludur. 

İkinci Bölüm 

DEĞER TAKDİRİ VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ - YARGI YOLU 

/. Takdir Komisyonu : 

1. Görevi ve Oluşması : 

MADDE 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsikisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörülen 
İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden Mühendisleri Oaası üe yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odasının kendi mensupları arasından görevlendirecek!3ri birer temsilciden oluşan beş kişülik bir takdir komis
yonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu kurulabilir. 

2. Kuruluşu : 

MADDE 5. — Takdir komisyonunun kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili diğer 
Bakanlık ve kuruluşlardan en geç 10 gün içinde görevlendirecekleri temsilcilerin adlarını bildirmelerini ya
zıyla ister. Bu yazıda komisyon başkanı ile ilk toplantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinden birinin çekilmesi veya başka bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, yeri 
aynı usule göre doldurulur. 

Komisyon üyeliklerindeki boşluklar, çalışmaların mevcut üyelerle yürütülmesini engellemez. Ancak ko
misyon çalışmalarının geçerliği için en az başkan üe iki üyenin varlığı şarttır. 

3. Çalışma Usulü : 

MADDE 6. — Takdir komisyonu, Bakanlar Kurulu kararında gösterilen öncelik sırasına, devralınacak 
madenin özelliklerine ve iş durumuna göre çalışma usul ve programını kendisi düzenler. Şu kadar ki, ko
misyon en geç dört ay içinde çalışmalarını tamamlamak zorundadır. Gerektiğinde bu süre Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daha uzatılabilir. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisini dinler; 
gerekEİ bulduğu her türlü keşif ve incelemeyi bizzat yapabileceği gibi uzmanlardan da yararlanabilir. 

Komisyon kararları çoğunlukla verilir, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 
Muhalif kalan üyeler gerekçelerini karar tutanağı altına yazmakla yükümKidürîer. 

4. Tutanakların Tevdii : 

MADDE 7. — Takdir komisyonu, bu Kanunda gösterilen tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak dü
zenler ve bir maden alanındaki görevi bitince gerekli işlemler yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına tevdi eder. 
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(Hükümetin teklifi) 

//. Tespit ve Takdir İsleri : 

1. Genel Olarak : 

MAİDDE 8. — Takdir komisyonu, Devletçe işletil leşine karar verilen madenlerdeki tespit ve takdir iş
lerini her maden alanı için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar : 

1. Mevcutların tespiti : Maden alanında mevcut yeraltı ve yerüstü sınai ve sosyal tesisler, araç ve gereç
ler, teçhizat, malzeme ve çıkarılmış cevher stoklan gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, miktarlannı ve 
halihazır durumlarını gösteren bir tutanakla tespit olunur. 

2. Mevcutlardan devrahnacaklann ayrılması : 1 nci bentte yazılı taşınır ve taşınmaz mallardan işletme 
hakkı veya arama ruhşatnamesiyle bir bütün teşkil ed îîîer, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin sürek
lilik ve güvenliği için zorunlu görülenler aynlarak ikinci bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanakta Maden Ka
nununun 123 ila 134 ncü maddeleri anlamında kamubştırma, muvakkat işgal veya tahsis konusu olmuş 
taşınmazlarla kamulaşhrma dışı bir nedenle özel mülkiyet konusu ohnuş taşımnazlann bu nitelikleri aynca 
beftJüffir. 

3. Aynlan mevcutların değerlerinin takdiri : 2 nci bent gereğince ayrılan taşınır ve taşınmaz malıarın 
değerleri, 10 ncu maddede yer alan diğer unsurlarla birlikte ve orada açıklanan ilkelere göre hesaplanmak 
suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
mülkiyetinde olup hakkında kamulaştırma karan alınmışı gereken taşınmazlann sınırlarını, yüzölçümlerim ve 
niteliklerim gösteren harita, plan veya krokileri de ektenir. 

Birinci ve ikinci tutanak, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisi tarafından da im
zalanır. Fakat imzadan kaçınmaları, tutanakların geçerliğini etkilemez. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Arasına Alma : 

MADDE 9. — Maden alanındaki işletme ve arama faaliyetleri ile ilgili olmayanlar hariç, 8 nci madde
m i 2 nci bendi gereğince devralınacak mevcutları arası >da yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz mallar tek 
başuA yararîanılamayacak veya başka türlü kullanılanı yacak duruma düşüyorsa; işletme hakkı veya arama 
ruusafenamesa sahibi, bunların da devralınacak mevcut 3ar arasına alınmasını ve aynı maddenin 3 ncü bendi 
gereğeaee değerlerinin takdirini, takdir komisyonunun o maden alanındaki görevi bitinceye kadar yazılı baş
vurma île isteyebilir. Bu isteğin takdir komisyonunca kabul edilmemesi halinde ret gerekçesi, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince düzenlenen tutanağa eklenir. İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
16 nci madde uyannea dava hakkı saklıdır. 

///. Tazminatların Hesaplanması : 

1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sahiple ine Ödenecek Tazminat : 

MADDE 10. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruhsatnamesi 
sabilerine ödenecek tazminat, aşağıdaki hükümlere göre hesaplanır : 

A) İşletme hakkına konu olan madenlerde işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyaz» sahiplerine ödene
c e k t a z m i n a t a ş a ğ ı d a k i k a l e m l e r d e n ohışı ır : •. :j....... ...i..-'...", l.'^'...' *.,"..'...".. .:. 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli; 

2. 8 ve 9 ncu maddeler gereğince devralınmak üzere ayrılan mevcutların aşağıda yazılı değerleri : 
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(Hükümetin teklifi) 

a) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup madenin işletilmesi için gerekli arazinin 1 nci maddede ya
zılı Bakanlar Kurura kararının Resmi Gazetede yayımı tarihindeki alım -• satan bedeli; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
arazide kamulaştırma bedeline Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık yüzde 
11 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktara itibar olunur. Ancak bu miktar arazinin alım - satım bede
lini geçemez. 

b) Maden Kanununun 100 ncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar dü
şüldükten sonra kalan maliyet bedelleri; 

c) Diğer tesis ve binaların Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre hesapla
nacak maliyet bedellerinden bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle buluna
cak değerleri; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
binalarda kamulaştırma bedellerine Balkan'lar Kurulu karannın yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık 
yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle ulaşılacak tutarlardan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar dü
şülmek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar, binaların yukarıdaki usule göre in
şaat fiyatları esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların Bakanlar Kurum kararının yayımı ta
rihindeki alım - satım bedelleri; 

3. Geçici işgal konusu arazi «cin işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin bu Kanun 
gereğince madenin devralınmasına olanak buhınan en erken tarihten sonraki kısmına tekabül eden miktarı; 

4. Bakaralar Kurulu kararının yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sa
yılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun ka-
.İmacak kârın o maden cinsindeM ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadarki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgari miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli madenler
de altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yıllık üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu sözleşmeler yerine gethile^bihniş olsaydı işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 nci maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

İşletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminattan kesilecek veya ayrılacak miktarlar hakkındaki 11, 12, 23 
ve 24 ncü maddeler hükümleri saklıdır. 

B) Maden Kanununa göre bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli madenler ile 
arama ruhsatnameli madenlerde arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendinin kâr yok
sunluğu tazminatı dışındaki hükümlerinin kıyasen uygulanmasıyla bulunacak değerler toplamından oluşur. Şu 
kadarki, duruma göre, Maden Kanununun 136 nci ma idesinin <A) bendinde yazılı arama masraflarının cev
her satışlarıyla karşılanmayan knmı ba toplaınıt eklenir veya cevher satışı bedcBerimn arama masraflarını aşan 
kısmı bu toplamdan mdlrffir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek (azmlııatm hesaplanmasında rezervler d&c-
kate aînımaz. 

C) Buhınmuşluk niteliğine uraşnrılmanıış işletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde ara-
rm ruhsatnamesi sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmez. 
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2. Buluculuk Hakkı Tazminatı : 

MADDE 11. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenler üzerindeki buluculuk haklan sona erer. 
Şu kadarki, Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık ola

rak tespit edilmiş tazminat, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan kesile
rek bulucuya verilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya yasal haleflerine bu Kanunun 10 ncu maddesinin (A) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesap
lanmasına esas alınan sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarında bir tazmi
nat ödenir. 

Bu Kanunun 10 ncu maddesinin (B) bendi hükümleri saklıdır. 

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masrafları : 

MADDE 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca 
veya başka bir suretle doğmuş bulunan arama masrafları atacağı, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı 
sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye verilir. 

4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Belgeler : 

MADDE 13. — Takdir komisyonu, bu Kanuna göre ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme hali
kı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorun
da oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri gözönünde bulundurur; gerektiğinde vergi dairesi, Ma
den Dairesi, Maden Sicili ve ilgili diğer resmi dairelerin kayıtlarına müracaat edebilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yukarıda yazılı defter ve belgeleri ibraz etmez, defterler 
kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıt'arı devralınacak mevcutların halihazır durumla
rıyla oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gereken hususlarda resen takdir yetkisini haizdir. 

IV - Kamulaştırma : 

MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak bütün kamulaştırmalarda 1 ncı madde uyarınca verilen 
Bakanlar Kurulu karan, kamu yaran kararı sayılır. Ayrıca kamu yaran karan alınması ve onaylanması gerek
mez. 

Kamulaştırma karan, Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 6330 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı ol

mayan hükümlerine göre yürütülür. 

V - Tebligat : 

MADDE 15. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 nci madde de yazılı Bakanlar Kurulu kararının 
birer örneğini, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinin geri ahnması dolayısıyla madende devralınacak 
mevcutlann listesini, taşımazlarla ilgili kamulaştırma karannı ve takdir olunan tazminat miktannı takdir ko
misyonunun tutanaktan ve eklerinin birer nüshası üe birlikte işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi
ne ve madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülüne tebliğ eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar Kurulu karanmn örneği ve buluculuk hakkı olarak 
ödenecek tazminat miktan, takdir komisyonu tutanaklarının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte tebliğ 
edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukanda yazılı hususlar Resmi Gazetede ayrıca ilan olunur, 
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VI - Yargı Yolu : 

1. Davalar : 

MADDE 16. — 15 nci madde gereğince yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi sahipleri, geri alma ve kamulaştırma işlemlerine ve takdir edilen tazminat mik
tarlarına; buluculuk halikı sahipleri, kendilerine ödenecek tazminatın takdirini etkileyen işlemlere ve tazminat 
miktarına karşı Danıştay'da dava açabilirler. 

Husumet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne yöneltilir. 
4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanuna göre açdan davalar, diğer davalara ter cihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma ka
ran verilemez. 

2. Bilirkişiler : 

MADDE 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren davalarda Malîye Bakanlığı ve Maden Mühendisleri Oda
sı ile Ankara Sanayi Odasınca düzenlenecek aday listelerinin her birinden birer kişi olmak üzere üç kişilik 
bir bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay, 1 n d madde de yazılı Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Ma
liye Bakanlığı ile adı geçen meslek kuruluşlarından OH ar bilirkişi adayı göstermelerini ister. Maliye Bakanlı
ğıma birinci ve ikinci derecedeki Maliye müfettişleri ve meslek kuruluşlarının kendi üyeleri arasından seçe
cekleri adayların adlan ve adresleri, Damştaym bu konudaki isteminin tebliği tarihinden itibaren 20 gün için
de listeler halinde bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listelerden 
fiiîi ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek olanağı kalmazsa aynı usule göre yem" listeler düzenlenir. 

Üçüncü Bölüm 

Ödeme ve Devralma 

/ - Tazminatların ödenmesi ve Madene El Koyma : 

MADDE 18. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi için takdir edilen tazminatın bu Kanuna 
göre Ödenmesi gereken miktan ile varsa buluculuk hakkı tazminatı, 16 nci madde de yazılı dava açma süresi 
sonunda, madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünce hak sahipleri adına müh' bankalardan birine, bulun
mayan yerlerde mal sandığına yatırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının karanyla madene el ko
nur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yaîtnz tazminat miktanmn artınlmasına ilişkin olduğu tak
d i rde ,banka veya mal. sandığına yatmlan paraların hak sahiplerine ödenmesi geciktirilemez. 

_-, II -Delil Tespiti :'.: : • ; 

MADDE 19. — Işîetnıe hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerince süresi içinde Danıştay'da dava açıl
dığı takdirde, 18 nci madde gereğince madene el konmadan önce, tazmlnatlann yatınîdığı banka veya mal 
sandığından alınacak makbuzlar ilgili belge surctîeriyle birlikte Danıştay'a tevdi edilerek delil tespiti istenir. 
Danıştay, davacı işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibini 8 gün içinde davet ile 15 gün içinde ma
den alanının bu Kanuna göre değer takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek ilgilen ölçü
sünde şerh edilmek üzere Maden Siciline ve tapu dairesine bildirir. 

Bu işlemler davete uymayan, veya delil tespiti sırasında hazır bulunmayanların gıyabında yapıhr. 
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/ / / - Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 20. — 18 nci maddeye göre madene el konduğu gün, madenin devralınma tarihi sayılır. Bu 
tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle madende 
devrahnmasma karar verilen bütün taşınır ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri dairesinde kendiliğinden 
madeni devralan iktisadi tevlet teşekkülüne geçer. 

Durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının is'emi üzerine ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicilleri
ne tescil edilir. İşletme hakkı veya arama ruhsatname 'i sahibince 16 ncı maddeye göre dava açılmış bulun
duğu takdirde sonucuna göre işlem yapılır. 

2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların Durumu : 

MADDE 21. — Devralınan maden alanındaki geçi 4 işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar halikında 
aşağıdaki hükümler uygulanır: 

A) Geçici işgal konusu arazi üzerinde işletme hak' Î veya arama ruhsatnamesi sahibinin haiz bulunduğu 
bütün haklar ve yükümler, madenin devralınma tarihin :e aynı koşullarla devralan iktisadi devlet teşekkülüne 
geçer; arazinin sahip veya züyedinin hak ve yükümle inde herhangi bir değişiklik olmaz. 

B) Tahsis konusu taşınmazlardan yararlanma hak" i, aynı tarihte madeni devralan iktisadi devlet teşek
külüne geçer. Dunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

3. Madende Çalışanların Durumu : 

MADDE 22. — Devletçe işletilmek üzere devralınca madende çahşan işçiler hakkında iş mevzuatı uygu
lanır. 

Takdir komisyonu, S nci maddede yazdı tespit ve ayırma işleri sırasında madende çahşan işçileri görev
leri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tutana-ta madenin devrahnmasından sonra da işe devamları 
uygun görülenler belirtilir. 

İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile üc^et ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

4. Prim Borçları : 

MADDE 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan iktisadi devlet teşekkülü hakkında 506 sa
ydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci maddesi uygulanmaz. 

Ancak işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine ödenecek tazminatın yeterli miktarı ayrılarak aynı 
Kanunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi teminat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına kar
şılık tutulur* 

5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 

MADDE 24. — Devletçe işletilmek üzere devralınan maden üzerinde mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati 
tedbir gibi kayıtlamalar devralma tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki, bu kayıtlamaların karşılıkları madeni devralan iktisadi devlet teşekkülünce işletme hakkı sa
hibine ödenecek tazminattan mahsup edilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrine milli bankalardan 
birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılır ve durum ilgili merci, makam ve kişilere bildirilir. Ancak 
bu karşılıklar, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan 23 ncü madde gereğince ayrılacak miktar çıkarıldık
tan sonra kalan tutan geçemez. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıklar işletme hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 
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6. Teminatların ladesi: 

MADDE 25. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinden Maden Kanununa göre alınmış te
minatların madenin devralınma tarihinde Hazineye irat kaydolunmamış kısmı kendilerine iade olunur. 

Dördüncü Bölüm 

ÇEŞİTLÎ HÜKÜMLER - YÜRÜRLÜK 

HÜKÜMLERİ 

/. Çeşitli Hükümler : 

1. Maden Fonu : 

MADDE 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir işlerinin yü
rütülmesi için yapılacak her türHi harcamaları karşılamak üzere Enerji ve Tabn Kaynaklar Bakanlığı nez-
dinde «maden fonu» adıyla bir fon kurulur. 

Maden fonu, madeni devralması öngörülen iktisadi devlet teşekkülünce yapılacak ödemelerle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten oluşur. 

Maden fonundan yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Mühasebei Umumiye, 2490 saydı Artırma, Eksiltme 
ve thale, 6245 sayılı Harcırah Kanunları ile Sayıştaym vizesine tabi değildir. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, bu fondan yapılacak harcamaların bağlı olduğu koşullar, 
özellikle gözetici mühendislere, takdir komisyonu başkan ve üyeleri ile komisyonun yararlanacağı uzmanlara 
verilecek ücret ve yollukların miktarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkardacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

2. Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet : 

MADDE 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapılacak intikal işlemleri, her türlü vergi resim 
ve harçtan muaftır, 

3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

MADDE 28. — Bu Kanun gereğince görevlendirilen kişiler Devlet memuru sayılırlar. 
Ancak suç teşkü eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı ile 

cezalandırılırlar. 

//. Yürürlük : 

MADflDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 30. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı 

Birinci Bölüm 

DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADENLERİN BELİRTİLMESİ VE ÖNTEDBİRLER 

1. Bakanlar Kurulu Kararı : 

MADDE 1. — Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu maden
lerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işlet
me haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu kararında bunun köyler, ilçeler veya iller itibariyle hangi bölgelerde ve hangi öncelik 
sırasıyla uygulanacağı, arama ruhsatnameleri ve işletme haklan geri alınacak madenlerin sermayesinin ta
mamı Devlete ait ve çalışma konuları uygun olan İktisadi Devlet Teşekküllerinden hangisi eliyle aranacağı 
ve işletileceği belirtilir. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu hükümleri saklıdır. 

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımknır. 

/ / . Devletçe İşletilecek Madenlerle İlgili Öntedbirler : 

1. Tasarruf İşlemlerinin Durdurulması - Yeni İşlem Yasağı : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren bu kararın uygu
lanacağı bölgelerde Devletçe aranması ve işletilmesi öngörülen madenlerle ilgili arama ruhsatnameleri, iş
letme talepleri ve işletme hakları başkalarına devredilemez; bu madenler üzerinde ipotek kurulamaz. 

Aynı tarihten itibaren bu madenlerle ilgili yeni arama ruhsatnamesi veya işletme hakkı verilemez; 
mevcut işletme ruhsatnameleri yenilenemez veya imtiyaza çevrilemez, işletme imtiyazlarının süresi uzatıla
maz. 

2. Madenin Korunmasına İlişkin Tedbirler : 

MADDE 3. — Devletçe işletilmesi öngörülen madenlerde Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede 
yayımı tarihinden madenin ilgili İktisadi Devlet Teşekkülünce devralınması tarihine kadar geçecek süre içinde 
aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) İşletme hakkına konu olan veya 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına giren 
madenlerde işletme faaliyeti, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin maden mevzuatından doğan 
hak ve yükümlerinde bir değişiklik olmamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğınca atanacak bir 
maden mühendisinin gözetimi altında yürütülür. Gerektiğinde Bakanlık, işletme faaliyeti üe ilgili belirli İş 
ve işlemlerin yapılmasını gözetici mühendisin yazılı iznine tabi tutabilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, gözetici mühendise görevini tam olarak yapabilmesi için 
gerekli her türlü kolaylığı göstermek ve işletme faaliyeti sırasında madeni tahrip ve cevheri israf edici, 
mevcut tesisleri bozucu davranışlardan kaçınmak zorundadır. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yakardaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faaliyeti, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararıyla kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

B) Maden Kanununun 57 nci maddesi kapsamına girmeyen işletme hakkı talepli madenlerde işletme 
faaliyetine girişilemez. 
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MALt VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METİN 

Devfetçe İşletilecek Madenler Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet MecTCsi metninin 1 nci mad
deci aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MİCet Meclisi metninin 2 nci mad
desi «ynem faabıd «übffl^tir. 

MADDE 3. — Millet Meclîsi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Mffiet Meciki metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edüm."ştir. 

MADDE 2. — MiÜet Meclisi metninin 2 nci mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — MiBet MeclM metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

€> Arama ruhsatnameli madenlerde Bakanlar Kurulu kararının ilam üzerine arama faaliyeti tatil edilir. 
Bu madde bükümlerine uyulmaması sonucunda meydana gelecek zararlardan işletme hakkı veya arama ruh

satnamesi sahibi sorumludur. 

İkinci Bölüm 

DEĞER TAKDİRİ VE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ - YARGI YOLU 

/. Takdir Komisyonu : 

1. Görevi ve Oluşması : 

MADDE 4. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerde yapılacak tespit ve takdir işleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığı, madeni devralması öngörülen 
İktisadi Devlet Teşekkülü ve Maden Mühendisleri Odası ile yerel sanayi, yoksa en yakın ticaret ve sanayi 
odasının kendi mensupları arasından görevlendirecekleri birer temsilciden oluşan beş kişilik bir takdir komis
yonunca yürütülür. 

İş durumuna göre birden çok takdir komisyonu kurulabilir. 

2. Kuruluşu : 

MADDE 5. — Takdir komisyonunun kurulması için Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı, ügiM diğer Ba
kanlık ve kuruluşlardan en geç 10 gün içinde görevlendirecekleri temsilcilerin adlarını bildirmelerini yazıyla 
ister. Bu yazıda komisyon başkam ile ilk toplantının yapılacağı gün ve yer açıklanır. 

Komisyon üyelerinden birinin çekilmesi veya başka bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, yeri 
aynı usule göre doldurulur. 

Komisyon üyeliklerindeki boşluklar, çalışmaların mevcut üyelerle yürütülmesini engellemez. Ancak komis
yon çahşmalarmm geçerliği için en az başkan 3e iki üyenin varlığı şarttır. 

3. Çalışma Usulü : 

MADDE 6. — Takdir Komisyonu, Bakanlar Kurulu kararında gösterilen öncelik sırasına, devralınacak 
maddenin özelliklerine ve iş durumuna göre çalışma usul ve programını kendisi düzenler. Şu kadar ki, 
komisyon en geç dört ay içinde çahşmalanm tamamlar. Gerektiğinde bu süre Enerji ve Tabu Kaynaklar 
Bakanlığınca yalnız bir defa için iki ay daha uzatılır. 

Komisyon, çalışmaları sırasında işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisini dinler; 
gerekli bulduğu her türlü keşif ve incelemeyi bizzat yapabileceği gibi uzmanlardan da yararlanabilir. 

Komisyon kararlan üye tamsayısının salt çoğunluğuyla verilir. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini karar 
tutanağı altına yazmakla yükümlüdürler. 

4. Tutanakların Tevdii : 

MADDE 7. — Takdir komisyonu, bu Kanunda gösterilen tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak dü
zenler ve bir maden alanındaki görevi bitince gerekli işlemler yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına tevdi eden 
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Metin) 

MADDE 4. — MiBet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edümistiı^ 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — MîHct Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edikaiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edfhniştir< 

MADDE 5. — Mîllet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı mad
desi aynen kabul edÜnüştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul ednmistir, 
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//. Tespit ve Takdir İşleri : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 8. — Takdir komisyonu, Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerdeki tespit ve takdir iş
lerini her maden alanı için ayrı ayn olmak üzere aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar : 

1. Mevcutların tespiti : Maden alanında mevcut yeraltı ve yerüstü sınai ve sosyal tesisler, araç ve gereç
ler, teçhizat, malzeme ve çıkarılmış cevher stokları gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, miktarlarım ve 
halihazır durumlarım gösteren bir tutanakla tespit ojlunur. 

2. Mevcutlardan devralınacakların ayrılması : 1 nci bentte yazılı taşınır ve taşınmaz mallardan işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesiyle bir bütün teşkil edenler, özellikle işletme ve arama faaliyetlerinin sürek
lilik ve güvenliği için zorunlu görülenler ayrılarak ikinci bir tutacakla tespit olunur. Bu tutanakta Maden Ka
nununun 123 ila 134 nçü fgaddelsri anlamında kamulaştırma, muvakkat işgal veya tahsis konusu olmuş 
taşınmazlarla kamulaştırma dışı bir nedenle özel mülkiyet konusu olmuş taşmmazlann bu nitelikleri ayrıca 
belirtilir. 

3. Ayrılan mevcutların değerlerinin takdiri : 2 nci bent gereğince ayrılan taşınır ve taşınmaz malların 
değerleri, 10 ncu maddede yer alan diğer unsurlarla birlikte ve orada açıklanan ilkelere göre hesaplanmak 
suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
mülkiyetinde olup hakkında kamulaştırma kararı alınması gereken taşınmazların sınırlarını, yüzölçümlerini ve 
niteliklerini gösteren harita, plan veya krokileri de eklenir. 

Birinci ve ikinci tutanak, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisi tarafından da im
zalanır. Fakat imzadan kaçınmaları, tutanakların geçerliğini etkilemez. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Arasına Alma : 

MADDE 9. — Maden alanındaki işletme ve arama faaliyetleri ile ilgili olmayanlar hariç, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince devralınacak mevcutlar arasında yer verilmeyen taşınır veya taşınmaz mallar tek 
başına yararlamlamayacak veya başka türlü kullanılamayacak duruma düşüyorsa; işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibi bunların da devralınacak mevcutlar arasına alınmasını ve aym maddenin 3 ncü bendi 
gereğince dejjerlçrinin takdirini, takdir komisyonunun o maden alanındaki görevi bitinceye kadar yazılı baş
vurma ile isteyebilir. Bu isteğin takdir komisyonunca kabul edilmemesi halinde ret gerekçesi, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince düzenlenen tutanağa eklenir. İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin 
16 nci madde uyarınca dava hakkı saklıdır. 

///. Tazminatların Hesaplanması : 

1. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sahiplerine Ödenecek Tazminat : 

MADDE 10. — Devletçe işletilmesine karar verilen madenlerle ilgili işletme hakkı ve arma ruhsatnamesi 
sahiplerine ödenecek tazminat, aşağıdaki hükümlere göre hesaplanır : 

A) İşletme hakkına konu olan madenlerde işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine ödene
cek tazminat aşağıdaki kirfeiwJe*den ohisujr : 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazınm amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli; 

2. 8 ve 9 ncu maddeler gereğince devralınmak üzere ayrılan mevcutların aşağıda yazılı değerleri : 
a) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde ohıp madenin işletilmesi için gerekli arazinin 1 nci maddede ya

zın (Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yaymı taribindelU alım - satım bedeli; 
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Metin) 

MADDE 8. — Mfflet Meclisi metninin 8 rtci mad
desi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — MÜJet Meclisi maninin 9 ncu mad
desi aynen kaimi edilmiştir. 

MADT>E m -r.MlHet Meclisi metninin 1» ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Sütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — MiIBet Meclisi metninin 8 nci mad
desi aynen kabul edümlştirv 

MADDE D. — Millet Meclisi meftririm 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

„ MADDE 1& — ,MjEet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kaımılaşhrılmış 
arazide kamulaştırma bedeline Bakanlar Kurulu kararı mn yayıntı tarihine kadar geçen süre flçin yıllık yüzde 
11 faiz eklenmek suretiyle bulunacak miktara itibar olunur. Ancak bu miktar arazinin alım - satım bede
lini geçemez. 

b) Maden Kanununun 100 neti maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortismanlar dü
şüldükten sonra kalan maliyet hedefleri; 

c) Diğer tesis ve binaların Bakanlar Kurulu kararının yaymıı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre hesapla
nacak maliyet bedellerinden bu bedeller üzerinden hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle buluna
cak değerleri; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
binalarda kamulaştırma hedeflerine Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için yılhk 
yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle ulaşılacak tutarlardan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amortismanlar dü
şülmek suretiyle bulunacak miktarlara itibar olunur. Ancak bu miktarlar, binaların yukarıdaki usule göre İn
şaat fiyatları esas alınmak suretiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların Bakanlar Kurulu kararının yayımı ta
rihindeki alım - satun bedelleri; 

3. Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin bu Kanun 
gereğince madenin devralınmasına olanak bulunan en erken tarihten sonraki kısmına tekabül eden miktarı; 

4. Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinde mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması olağan sa
yılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri alınması nedenliyle yerine getirilememesi sonucunda yoksun ka
lınacak kârın o maden cinsindeki ortalama kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadarki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı asgari miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli madenler
de altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir yılhk üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alınmaz. 
Bu Sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı işletme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve varsa 
Maden Kanununun 136 nci maddesinin (B) bendinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu tazminatından 
indirilir. 

İşletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminattan kes%cek veya ayrılacak miktarlar hakkındaki 11, 12, 23 
ve 24 ncü maddeler hükümleri saklıdır. 

B) Maden Kanununa göre bulunmuş maden niteliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli madenler ile 
arama ruhsatnameli madenlerde arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendinin kâr yok
sunluğu tazminatı dışındaki hükümlerinin kıyasen uygulanmasıyla bulunacak değerler toplamından oluşur. Şu 
kadarki, duruma göre, Maden Kanununun 136 nci ma idesinin (A) bendinde yazılı arama masraflarının cev
her satışlarıyla karşılanmayan kısmı bu toplama eklenir veya cevher satışı bedellerinin arama masraflarını aşan 
kısmı bu toplamdan indirilir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerine ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler d&-
kate alınmaz. 

O Bulunmuşluk niteliğine ulaştırılmamı? isletme hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde ara
ma ruhsatnamesi sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmez. 

2. Buluculuk Hakkı Tazminatı: 

MADDE Bl. — Devletçe işletümesme karar verilen madenler üzerindeki buluculuk haklan sona erer. 
Şu kadarki, Maden Kanununun 136 nci maddesinin (A) bendinde yazıh arama masraflarına karşılık oîa« 

rak tespit edilmiş taynrinat, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı sahibine iki enere!; faznıinat&ıı kesile
rek înılucuya verilir, 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Millet Mecîfei metninin 11 nci 
maddeci aynen kdbtıl edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddetf aynen kabul edifaniçtfr. 
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Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya yasal haleflerine bu Kanunun İÜ ncu maddesinin (A) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının hesap
lanmasına esas alman sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutannda bir tazmi
nat ödenir. 

Bu Kanunun 10 ncu maddesinin (B) bendi hükümleri saklıdır. 

3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masrafları : 

MADDE 12. — Maden Tetkik ve Arama Enslitüsüriiin Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyarınca ve
ya başka bîr suretle doğmuş bulunan arama masrafları alacağı, henüz ödenmediği ölçüde işletme hakkı sa
hibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye verilir. 

4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Belgeler : 

MADDE 13. — Takdir Komisyonu, bu kanuna göre ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usulü Kanununa göre tutmak 
zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan belgeleri gözönünde bulundurur; gerektiğinde vergi daire
si, Maden Dairesi, Maden Sicili ve ilgili diğer resmi dairelerin kayıtlarına müracaat eder. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi yukarıda yazıh defter ve belgeleri ibraz etmez defterler 
kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaz veya defter kayıtları devralınacak mevcutların halihazır durumla
rıyla veya benzer maden işletmelerine göre oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gereken husus
larda re'sen takdir yetkisini haizdir. 

IV - Kamulaştırma : 

MADDE 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak bütün kamulaştırmalarda 1 nci madde uyarmca verfflen 
Bakanlar Kurulu karan, kamu yaran karan sayılır. Aynca kamu yaran karan ahnması ve onaylanmsı gerek
mez. 

Kamulaştırma karan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilir. 
Kamulaşbnna işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykın ol

mayan hükümlerine göre yürütülür. 

V. Tebligat : 

MADDE 15. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu karanmn 
birer örneğini, işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinin geri ahnması dolayısıyla madende devralınacak 
mevcutların listesini, taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kararını ve takdir olunan tazminat miktarını takdir 
komisyonunun tutanaktan ve eklerinin birer nüshası ile birlikte işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahi
bine ve madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülüne noter aracılığı ile tebliğ eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar Kurulu karanmn örneği ve buluculuk hakkı olarak ödene
cek tazminat miktarı, takdir komisyonu tutanaklarının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte noter aracılığı 
ile tebliğ edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukanda yazılı hususlar Resmi Gazetede aynca ilan olunur, 15 gün 
içinde doğrudan doğruya tebligat yapılamayan hallerde Resmi Gazetede yapılan bu ilan tebligat hükmündedir. 
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MADDE 12. — Mffiet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Mfflet Mecfttf metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edmnî̂ lir. 

MADDE 14. — MiHet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edflmisttr, 

MADDE 15. — Mfflet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edflnıişıür. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edSmiştir. 

MADDE 13. — MîBet MecKsı meminm 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — MiHet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Mîllet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Yargı Yolu : 

1. Davalar : 

MADDE 16. — 15 nci madde gereğince yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme hak
kı veya arama ruhsatnamesi sahipleri, geri alma ve kamulaştırma işlemlerine ve takdir edilen tazminat mik
tarlarına; buluculuk hakkı sahipleri, kendilerine ödenecek tazminatın takdirini etkileyen işlemlere ve tazminat 
miktarına karşı Danıştay'da dava açabilirler. 

Husumet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne yöneltilir. 
4353 saydı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanuna göre açılan davalar, diğer davalara tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma ka
rarı verilemez. 

2. Bilirkişiler : 

MADDE 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren davalarda Sayıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul 
ve Maden Mühendisleri Odasınca düzenlenecek aday listelerinin her birinden birer kişi olmak üzere üç ki
şilik bir bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Sa
yıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul ve Maden Mühendisleri Odasından onar bilirkişi adayı gösterme
lerini ister. Sayıştay Başkanlığının Sayıştay üyeleri ve raportörleri ile uzman denetçi ve başdenetçileri, Üni
versitelerarası Kurulun maden mühendisliği dalında fakülte veya bölümü bulunan üniversitelerin bu dalda 
görevli öğretim üyeleri ve Maden Mühendisleri Odasının kendi üyeleri arasından seçecekleri adayların adları 
ve adresleri, Danıştay'ın bu konudaki isteminin tebliği tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde listeler halin
de bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listelerden fiili 
ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek olanağı kalmazsa aynı usule göre yeni listeler düzenlenir. 

Üçüncü Bölüm 

ÖDEME VE DEVRALMA 

/ - Tazminatların Ödenmesi ve Madene El Koyma : 

MADDE 18. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi için takdir edilen tazminatın bu Kanuna 
göre ödenmesi gereken miktarı ile varsa buluculuk hakkı tazminatı, 16 nci maddede yazılı dava açma süresi 
sonunda, madeni devralacak iktisadi devlet teşekkülünce hak sahipleri adına milli bankalardan birine, bulun
mayan yerlerde mal sandığına yatırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararıyla madene el ko
nur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin olduğu tak
dirde, banka veya mal sandığına yatırılan paraların hak sahiplerine ödenmesi geciktirilemez. 

II - Delil Tespiti : 

MADDE 19. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerince süresi içinde Danıştay'da dava açıl
dığı takdirde, 18 nci madde gereğince madene el konmadan önce, tazminatların yatırıldığı banka veya mal 
sandığından alınacak makbuzlar ilgili belge sur etle riyle birlikte Danıştay'a tevdi edilerek delil tespiti istenir. 
Danıştay, davacı işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibini 8 gün içinde davet ile 15 gün içinde ma
den alanının bu Kanuna göre değer takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek ilgileri ölçü
sünde şerh edilmek üzere Maden Siciline ve tapu dairesine bildirir. 

Bu işlemler davete uymayan veya delil tespiti sırasında hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 
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Metin) 

MADDE 16. — Millet Meclîsi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 17. — Millet MedM metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — MiBet MecIM metninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

/ / / - Madenin Devralınması ve Sonuçları : 

1. Genel Olarak : 

MADDE 20. — 18 nd maddeye göre madene el konduğu gün, madenin devralınma tarihi sayıhr. Bu 
tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruhsatnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle madende 
devrahnmasına karar verilen bütün taşuur ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri dairesinde kendiliğinden 
madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne geçer. 

Durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının istemi üzerine ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicilleri
ne tescil edilir. İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibince 16 ncı maddeye göre dava açılmış bulun
duğu takdirde sonucuna göre işlem yapılır. 

2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların Durumu : 

MADDE 2JL — Devralman maden alanınrtiatbi geçici işgal veya tahsis kananı taşamaz mallar baklanda 
aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) Geçici işgal konusu arazi üzerinde işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibimin haiz bulunduğu 
bütün haklar ve yükümler, madenin devralınma tarihinde aynı koşullarla devralan iktisadi devlet teşekkülüne 
geçer; arazinin sahip veya zilyedinin hak ve yükümlerinde herhangi bir değişiktik olmaz. 

B) Tahsis konusu taşınmazlardan yararlanma hakkı, aynı tarihte madeni devralan iktisadi devlet teşek
külüne geçer. Durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

3. Madende Çalışanların Durumu : 

MADDE 22, — Devletçe işletmek üzere devralınan madende çalışan işçiler hakkında iş mevzuatı uygu
lanır. 

Takdir komisyonu, 8 nd maddede yazılı tespit ve ayırma işleri sırasında madende çalışan işçileri görev
leri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tutanakta madenin devrahmnasmdan sonra da işe devamlan 
uygun görülenler beKrtiKr. 

İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Sigorta
lar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

4. Prim Borçları : 

MADDE 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir madeni devralan fttisadi devlet teşekkül! hokknüa 566 sa
yın Sosyal Sigoratlar Kurumu Kanununun 82 nci maddesi uygulanmaz. 

Ancak işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibine ödenecek tazminattın yeterli miktarı ayrılarak aynı 
Kanunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi teminat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık 
tutulur. 

5. Maden Üzerindeki Kayıtlamalar : 

MADDE 24. — Devletçe istetilmek üzere devralınan maden üzerinde mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati 
tedbir gibi kayıtlamalar devralma tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki, bu kayıtlamaların karşılıkları madeni devralan iktisadi devlet teşekkülünce işletme hakkı sa
hibine ödenecek tazminattan mahsup edilerek Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanlığı enirine miü bankalardan 
birine, bulunmayan yerlerde mal sandığına yatırılır ve durum ügifi merci, makam ve kişilere bildirilir. Ancak 
bu karşılıklar, işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan 23 ncü madde gereğince ayrılacak miktar çıkarıl
dıktan sonra kalan tutarı geçemez. 

Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıklar istetme hakkı saMbâne ödenir veya yetkili mercilerin kararları
na göre işleme tabi tutulur. 
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(Mali ve iktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 20. — Mffltet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
mmMrti ayett kaimi tılümijtir* 

MADDE 22. — MIDet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 23. — M£h* MttdUl meörinÛB 23 ncü 
ır^Mffij ııyıırnlııiml Hİillifyliı 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 2* ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir^ 

(Bütçe ve Han Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2fr. — MüHteıt Mfetiffaf metninin 29 ncf 
maddesi aynen kabul edibnişrir. 

MADDE 21. MIDet Meclisi metninin 21 nci 

MADDE 22. — Mîllet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Mfltt Mecfist roetooöa 23 ncü 
maddesi ağma» katat edttnisJfe, 

MADDE 24 ,— Mflfet 
maddesi aynen kabul edunnşrir̂  

2# ncü 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

6. Teminatların İadesi : 

MADDE 25. — İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinden Maden Kanununa göre alınmış te-
nTinflrtflnn madenin devralınma tarihinde Hazineye irat koydohınmamış kısmı kendilerine iade olunur. 

Dördüncü Bölüm 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER - YÜRÜRLÜK 

"HÜKÜMLERİ 

/. Çeşitli Hükümler: 

1. Maden Fonu: 

MADDE 26. — Devletçe işletilmesine karâr verilen madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir işlerinin yü
rütülmesi için yapılacak her türlü harcamaları karşılamak üzere Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı nez-
dinde «maden fonu» adıyla bir fon kurulur. 

Maden fonu, madeni devralması öngörülen iktisadi devlet teşekkülünce yapılacak ödemelerle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten oluşur. 

Maden fonundan yapılacak harcamalar, 1050 saydı Muhasebe! Umumiye, 2490 saydı Artırma, Eksiltme 
ve İhale, 6245 saydı Harcırah Kanunları ile Sayıştayın vizesine tabi değildir. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, bu fondan yapılacak harcamaların bağlı olduğu koşullar, 
özeUikle gözetici mühenditslere, takdir komisyonu başkan ve üyeleri ile komisyonun yararlanacağı uzmanlara 
verilecek ücret ve yollukların miktarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

2. Resim ve Harçlardan Muafiyet : 

MADDE 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla yapdacak intikal işlemleri, her türlü resim ve harç
tan muaftır. 

3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları : 

MADDE 28. — Bu Kanun gereğince görevlendirilen kişiler Devlet memuru sayılırlar. 
Ancak suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı ile 

cezalandırdırlar. 

11. Yürürlük Hükümleri : 

1. Kanunun Yürürlüğe Girişi : 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

2. Kanunu Yürüten Makam : 

MADDE 30. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 25. — Mîllet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — MiHet Meclisi metninin 26 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi methinin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisli metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet MeclM metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 29. — Mîllet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» o « 
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