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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Ankara Mebusu Fuad Seyhun'un, İspirto ve 

ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair takriri, red-
dolundu. 

Ruznamede mevcut suallerin diğer madde
lerden sonraya tehir edilmesi hakkındaki takrir
ler, kabul olundu. 

Yurt Petrolleri Anonim Ortaklığı kanunu lâ
yihasının Geçici Komisyona verilmesi kabul 
edildi. 

Türk Ceza Kanununun ikinci maddesine mü-
taallik tefsir fıkrası üzerinde bir müddet görü
şüldü . 

Celseye ara verildi. 

İkinci Celse , 
Türk Ceza Kanununun ikinci maddesine müV 

taallik tefsir fıkrası, tâyini esami ile reye ko
nuldu ve ekseriyetin bulunmadığı anlaşıldığın
dan 2 . TTI. 1954 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

Sualler 

Tahrirî sualler 
1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, İkinci 

Cihan Harbinin devamı sırasında ordumuzdaki 

ölüm vukuatının hastalık nevilerine göre bildi
rilmesi hakkındaki tahrirî sual takriri, Milli 
Müdafaa Vekâletine gönderilmiştir (6/1413) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
;Açılma saati : 15,11 

REÎS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğhı 
KÂTİPLER : îhsan Gülez (Bolu), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 

3. — RÎYASE TDlVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1. — Bilecik Mebusu İsmail Aşkm'ın, kaza I Yüksek Reisliğe 
tahrirat müdürlerinin tâyinleri hakkındaki ka- | Kaza tahrirat müdürlerinin tâyinleri hak-
nun teklifinin geri verilmesine dair takriri k m d a ! k i k a n u n teklifimin geri verilmesini rica 
,x,,.~ „„.,„ı rica ederim. 
M*»'™** Bilecik Mebusu 

REİS — Takriri okutuyorum. İsmail Aşkın 
REİS — Geri verilmiştir. 
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4. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULACAK MADDELER 

/. — Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi
nin son fıkrasının tefsiri 

RElS — Bu hususta verilen ta'kriri ikinci 
defa tâyini esami ile reylerinize arz ediyorum. 
Reylerin toplanılmasına Ibaşlamak üzere secim 
çevresini çekiyoruz efendini : Gaziantep. 

Beyaz renk tefsir fıkrasının kabulünü, kır
mızı renk tefsir fıkrasının reddi mahiyetinde
dir. 

(Reyler toplanıldı.) 
REİS — Reylerini kullanmıyanlar 'lütfen 

kullansınlar. 
Oylama muamelesi 'bitmiştir. 
Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin 

son fıkrasının tefsirinin oylama muamelesinin 
neticesini arz ediyorum. 

Oya iştirak 250, 99 kabul, 157 ret, 14 çe-
kinser vardır. Tefsir fıkrası redd olunmuştur. 

İZZET AKCAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS •-- Oylama muamelesiyle tefsire taal

lûk eden muamele nihayet bulmuştur. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Usul hakkın

da. Hâdisenin muallâkta kaldığını belirten ko
nuşma yapacağım. (Doğru doğru sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Müp-
hemiyet ve tereddüt kalmasın diye tekrar arz 
ediyorum, İzzet Akcal Tefsir mevzuunda Müfit 
Erkuyumcu'nun takririne iltihak etmekle tef
sir meselesi Müfit Erkuyumcu'nun takririnin 
kabul veya reddine muallâk kalmıştı. Geçen se
fer yapılan oylama muamelesinde ekseriyet 

nisabı olmadığı için ikinci oylama bugüne, kal
mıştı. Ruzname de öyledir. Binaenaleyh bugün 
yapılan yalnız oylamadır, oylama neticesini de 
arz etmiş bulunuyorum. Şimdi bunun üzerinde 
söz vermeye imkân yoktuı. 

Gündeme geçiyorum efendim. (Gürültüler). 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, iş mu

allâkta kalmıştır, müsaade buyurun. 
REİS Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut suallerin tehi-

riyle kanunların görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

REİS -- Efendim, takrir kanunların görü
şülmesine taallûk etmektedir. Soruların tehiri
ni talebeden mahiyettedir. Bu takriri kabul 
edenler... 

MEHMET DAİM SÜALP «Siird) Takrir 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Rica ederim, oylama sırasında söz verile
mez. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) Rica 
ederim, Tüzük sarihtir, söz istiyorum. Eğer 
böyle devam edecekseniz bitaraf kalmıyorsunuz 
demektir. 

REİS Bir takrir vardır okutuyorum. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
/. — İş Kanununun bâzı maddelerinin ta

dili hakkında kanun lâyihası ve Çalışma Komis
yonu naporu (1/547) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa müzakereye tâbi olan 

maddeleri arasında 22 numarayı taşıyan iş Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 

teklif ederim. 
Çalışına Vekili 

H. Erkmen 

11 99 sayılı matbua zaptın sonundnd.tr. 

MEHMET DAİM SÜALP ((Siird) — Sös 
istiyorum. 

REİS - - Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) —- Muh-

teıem arkadaşlar; gündem sırasına riayet «it
mek lâzımdır. Umumi Heyet karar vermedik
çe gündemin sırası bozulmaz. Meclisin sunuş
ları arasında yer alan deminki hâdise sona er
memiştir. 
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REÎS — Müsaade edin efendim. Ancak tak

ririn aleyhinde konuşabilirsiniz. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 

Takririn aleyhinde konuşuyorum, esbabı muci-
besini izah edeceğim, niçin bu takrirle bu me
seleye girişemiyeeeğinizi izaha çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; sizin ulüvvücenabınıza 
iltica ederek Başkanın haksız müdahalelerine mey
dan vermemenizi istirham ediyorum. Bu mesele 
bitmemiştir. Çünkü Müfit Erkuyumcu'nun tef
sir fıkrasının oya konması meselesiydi. Halbu
ki verilen tefsir fıkraları sadece Müfit .Erkuyum
cu'nun tefsirinden ibaret değildir, başka tef
sir fıkraları da vardır. 

Mevzuubahis olan şudur : Müfit Erkuyum
cu'nun tefsir fıkrası reddedildiğine göre Riya
setin yapacağı şey diğer tefsir fıkralarını oya 
koymaktır. (Doğru sesleri) Kaldı ki, Adalet 
Komisyonuna havale edilen tefsir fıkralarına 
ait takrirlerin hiçbirisi halledilmiş değildir. 
Biz burada Riyaseti seçerken mütekabil itimat 
ve mütekabil müzaherete dayanarak seçmiştik. 
Riyasetten rica ediyorum, elimizden geldiği ka
dar kendilerine müzaheret ediyoruz, kendileri 
de Umumi Heyete hürmet etsinler. 

REÎS — Mehmet Daim Süalp'ın ifadesi ara
sında bir kelime olmasaydı Riyasetin bu konu
da söz söylemesine ihtiyaç yoktu. Yüksek He
yetinize hürmetsizlik, zihinlerimizden dahi geç
mez. Keyfiyeti takdirinize arz ederim. Biz va
zifemizi İçtüzük hükümlerine göre yapıyoruz. 
(Usul hakkında sesleri) Müsaade buyurun. 

TEVFİK ILERÎ (Samsun) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REÎS — Bu mesele hakkında ayrıca tefsir 
talebini ihtiva eden takrirler mevcut değildir. 
Binaenaleyh mesele hallolunmuştur. Aynı hu
susa tekrar avdete imkân yoktur. 

TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) — Usul hakkın
da. 

REİS — Usul hakkında bir kişi söyledi. 
TEVFİK ÎLERÎ (Samsun) — Zaruret var

dır. 
İZZET AKÇAL (Rize) - - Usul hakkında 

konuşulmadı. 
REÎS — Usul meselesi halledilmiştir. 
(Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'in takri

ri tekrar okundu.) 
REÎS — 22 nci maddedeki kanun lâyihası

nın diğer işlere takdimen görüşülmesi teklif 

.1954 C : 1 
I olunuyor. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Diğer işlere takdimen görü
şülmesi kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı! 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenleır.. Kabul edil-
j mistir. 
j Takrirde müstaceliyetle müzakeresi hususu 

da mevcuttur. Müstaceliyetle müzakeresini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3008 sayılı îş Kanununun 82, 
83, 84 ce 5518 sayılı Kanunla değişik 89 ncu 

i maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 82. — 
A) 81 nci maddenin «B» :bendi mucibince 

kesin uzlaştırma kararına 'bağlanmamış olan 
«toplulukla iş ihtilâfı» hakkında memurun tek
lif ettiği uzlaştırma şekliyle 'bunıa karşı yapılan 
itirazları da havli olarak yazılacak zabıt varaka
sının bir sureti, yirmi dört saat içinde, ilgili 
bölge çalışıma müdürlüğü tarafından ihtilâfın 
çıktığı mahallin bağlı bulunduğu vilâyetteki 
hakem kurulu başkanına gönderilir. 

B) Bunun üzerine, üç iş günü içinde kurul 
i başkanının davetiyle «iş ihtilâfları hakem ku

rulu» toplanarak meseleyi niyete başlar. 
1. Hakem kurulu o vilâyetteki iş maıhke-

J m esi başkanının, iş mahkemesi kurulmamış 
olan yerlerde ise, iş dâvalarına bakımak üzere 

I görevi endinmiiş bulunan (hâkimin bafekan'lığın;-
I da, iki iş veren ve iki işçi temsilcM il'e bölge 
[ çalışma müdürü veya tevkil 'edeceği iş müfet-
i tisinden teşekkül eder. O vilâyette mütaaddit 
i iş makemeleri mevcutsa, kurula 'başkanlık ede

cek hâkim Adalet Vekâleti tarafından tâyin 
'edilir. 

2. Hakem kuruluna katılacak iş veren ve 
i işçi temsilcil'eTİ, kurula başkanlık edecek hâ-
j kimle hölge çalışma müdürü tarafından, 'bera

berce, seçilîr. Bu temısileilerin o iş ihtilâfiyle 
i hiç'bir alâkaları bulunmaması lâzımdır. 

3. Kuruldaki işçi temsiMleri kurulun top-
• l'andığı günlerde mezun sayılırlar. Bu günlere 
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ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında 
gösterilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci 
işçilerle bunların iş verenleri tarafından ödenir. 

C) Hakem kurulu, ihtilâfla ilgili iş vereni 
yahut iş veren vekilin ve o iş yerindeki işçi mü-
messillerini (şayet mümessiller arasında uzlaş
tırma şeklini kabul etmiyen varsa bunu veya 
bunları ve uzlaştırmayı mümessillerin ittifakla 
kabul etmiş olmaları takdirinde teklif olunan 
şekle muhalif kalan nrsalbı haiz işçilerin arala
rından seçecekleri iki kişiyi) çağırarak iki 
tarafın duruşmasını yapar. Bunlardan başka 
Hakem Kurulu ihtilâfın çıktığı iş yerindeki iş
çilerin bâzılariyle dışardan keyfiyet hakkında 
malûmat veya mütalâasını öğrenilmesine lüzum 
gördüğü diğer işçiler veya iş verenleri yahut 
sair bitaraf kimseleri dahi «şahit» veya «ehli
vukuf» sıfatiyle çağrıp dinler. Bu sıfatlarla ça
ğırılan her şahsın Hakem Kurulu huzuruna ge
lerek sorulan hususa cevap vermesi mecburi
dir. Bunlar hakkında Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun şahitlere ve ehlivukufa mü-
taa'llik hükümleri caridir. 

Ç) Gerek uzlaştırma toplantılarına ve ge
rek Hakem Kuruluna işçiler veya iş veren yeri
ne avukalt veya dâvavekili, yahut vekâletname 
ile tâyin edilmiş her hangi bir mümessil kabul 
edilmez. 

D) Hakem Kurulu, reylerin ekseriyetiyle 
karar verir. Reylerin müsavatı halinde başkanın 
bulunduğu tarafın kararı mute'berdir. Bu karar, 
kendilerine yazı i'le bildirildiği günden itibaren 
on iki iş günü içinde taraflardan birinin Hakem 
Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesini verme
mesi takdirinde kesinleşmiş olur. Kesinleşmiş ka
rar, kurul tarafından münasip görülecek bir 
vasîta ile neşir ve ilân edilir ve üzerinden yir
mi altı iş haftası geçmiş olmadıkça bunun mev
zuu olan mesele için yeniden toplulukla iş ihti
lâfı çıkarılamaz. Şu kadar ki, iş yerindeki 
işçilerin çokluğunu ihtiva eden işçi teşekkülle
rinin Borçlar Kanununun 316 ncı maddesine gö
re iş verenlerle akdedecekleri umumi mukave
lelere konulacak hükümlerle yirmi altı hafta
lık müddetin uzatılması caizdir. 

REÎS — Değinen 82 nci madde hakkında söz 
istdyen var mı? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Eabul edenler... Etnniyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1954 d : İ 
I Madde 83. — 

A) (82) nci maddenin (D) bendinde yazılı 
mühlet içinde, taraflardan birinin Hakem Ku-

| rulu, Başkanlığına verdiği itiraz dilekçesi, dos-
yasiyle birlikte, üç iş günü içinde iş ihtilâfları 
Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderil
mek üzere postaya verilir. 

B) Bu evrakm Yüksek Hakem Kurulu 
Başkanlığınca alındığı günden itibaren sekiz iş 
gnım içinde «iş ihtilâfları Yüksek Hakem Ku
rulu» toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

1. Yüksek Hakem Kurulu, Temyiz Mahke
mesi Hukuk, icra ve iflâs daireleri reislerinden 
'birinin başkanlığı altında, iki iş veren ve iki iş
çi temsilcisiyle Çalışma Genel Müdüründen te
şekkül eder. Başkanlık için Temyiz Mahkeme
sinin bahsi geçen dairelerinin reisleri, araların
dan biri asli diğeri de yedek olmak üzere iki 
kişi seçerler. Asli başkanın mazereti dolayısiy-
le kurula iştirak edememesi halinde yerine ye
dek vaziyetinde bulunan daire reisi başkanlık 
eder. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna iştirak edecek 
iş veren temsilcileri (Türkiye Tisaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği) idare heyetinin gös
tereceği namzetler anasından ikisi asli ve dördü 
de yedek olmak üzere Çalınma Vekâleti tara
fından seçilir. Asli ve yedek temsilcilerin An
kara 'da oturan ve iş Kanununa tâbi iş yerleri
nin iş vereni veya iş veren vekili durumunda 
bulunan kimselerden olması şarttır. 

3. Yüksek Hakem Kuruluma katılacak işçi 
temsilcileri, Ankara Vilâyeti dâhilinde iş Ka
nununa tâbi iş yerlerinin birinci temsilcileriyle 
vilâyet çevresindeki işçi sendikaları başkanla
rının müştereken gösterecekleri namzetler ara
sından ikisi asli ve dördü de yedek olmak üze
re Çalışma Vekâleti tarafından seçilir. Asli ve 
yedek işçi temsilcilerinin Ankara'da oturan ve 
İş Kanununa tâbi iş yerlerinde işçi sıfatiyle ça
lışan kimselerden olması şarttır. 

4. Yüksek Hakem Kurulunun iş veren ve 
işçi temsilcileriyle bunların yedeklerinin adları 
ve meslekleri Resmî Gazete ile neşrolunur. 

5. Kurulun iş veren ve işçi temsilcilerinin 
görev süreleri İki yıldır. Süreleri 'biten asili ve 
yedek temsilcilerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

6. Kuruldaki işçi temsilcileri kurulun top
landığı günlerde mezun sayılrrlar. Bu günlere 
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ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında 
gösterilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci' 
işçilerle bunların iş verenleri tarafından ödenir. 

C) Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, ken
disine tevdi edilen evraik üzerinden inceler. Kâ
fi derecede aydınlatılmamış bulduğu cihetleri 
ilgili yerlerden sorarak veya oraca lüzum gör
düğü kimselerden tamamlayıcı ifadeler aldıra
rak, noksanları ikmal eder. Ayrıca malûmat ve 
mütalâalarını öğrenmek istediği resmî yahut 
hususi sıfattaki kimseleri çağırıp dinler veya 
bunların yazı ile cevaplarını getirtir. Bu suretle 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından malûmat ve 

.mütalâalarına müracaat olunan kimselerin so
rulan hususa cevap vermeleri mecburi olup 
'haklarında Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun ehlivukufa mütaallik hükümleri tatbik 
olunur. 

Ç) Yüksek Hakem Kuruluna iş veren ve
ya işçiler, yahut bunların avukat, dâvavekili 
gi'bi her hangi bir mümessili kaJbul edilmez. 

D) Yüksek Hakem Kurulu reylerin ekseri
yetiyle karar verir. Reylerin müsavatı halinde 
başkanın bulunduğu tarafın kararı muteberdir. 
Kurul, kararlarını münasip göreceği vaisltalar-
la neşir ve ilân eder. Bu karar kesindir; met
ninde yazılı tarihten itibaren tatbik edilir. Üze
ninden yirmi altı iş haftası geçmedikçe bunun 
mevzuu olan mesele için yeniden toplulukla iş 
ihtilâfı çıkarılamaz. Şu kadar ki, iş yerindeki 
işçilerin çokluğunu ihtiva eden işçi teşekkü^e-
rinin Borçlar Kanununun 316 ncı maddesine 
göre is verenlerle akdedecekleri umumi muka
velelere konulacak hükümlerle 26 haftalık müd
detin uzatılması caizdir. 

REÎS — Değişen 83 ncü madde hakkında 
söz istiven ver mı? Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul 'edilmiştir. 

Madde 84. — 
A) Kazalarda tş Kanununun tatbik edildi

ği iş yerlerinde çıkacak toplulukla iş ihtilâfları, 
(80) nci madde mucibince yerinde ve işçilerle 
iş veren arasında uzlaşmaya bağlanamazca, (81) 
nci maddenin (A) bendine uygun surette keyfi
yetin kaza kaymakamına bildirilmesi mecburi
dir. Kaza kaymakamı kazanın çevresinde bu
lunduğu bölge çalışma müdürlüğünü keyfiyet
ten yirmi dört saat içinde ve doğrudan doğru-
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i ya haberdar etmekle mükelleftir. 

B) Bölge çalışma müdürlüğü kaymakam
dan aldığı malûmat üzerine yirmi dört saat 
içinde, iş ihtilâfının çıktığı yere bir memur 
göndermek veya yapılacak işi kaymakama bil
dirmek suretiyle meseleye el koyar. Gönderilen 
memur veya kaymakam, 81 nci maddenin (B) 
bendi hükmünce ihtilâfı kesin uzlaştırma ile 
halletmeye tevessül eder. 

C) iş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararına 
'bağlanamadığı takdirde, (82) nci maddenin (A) 

I bendine göre, yazılacak zabıt varakasının sureti 
'bölge çalışma müdürlüğüne verilerek keyfiyet 
aynı maddenin (B) bendi mucibince hakem ku
ruluna intikal ettirilir. 

Ç) (82) nci maddenin (C) bendine uygun 
şekilde hakem kuruluna kendilerinin gitmeleri 
gerekli olan işçilerle iş veren veyahut işbu iki 
taraftan yalnız birisi vilâyet merkezine gide-
mezse, hakem kurulu ihtilâfı her iki tarafın 
birden gıyabında rüyet ederek ve lüzum gör
düğü kimselerin ifadelerini ve sair malûmatı 
kaymakam huzurunda istinıaıbe veya muhabere 
yoliyle toplıyarak, aynı maddenin (Ç) ve (D) 
bentlerindeki hükümler dairesinde kararını 
verir. 

D) Taraflardan birinin hakem kurulu ka
rarına itirazı takdiminde, (83) ncü maddenin 
hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Değişen 84 ncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Vilâyetlerdeki hakem kurul
lariyle Ankara'daki Yüksek Hakem Kuruluna 
gelecek olan toplulukla iş ihtilâflarının bu ku
rullarca kaç gün içinde neticelendirileceği, bu 
kurulların yazı işleriyle sair gerekli muamele
lerinin ne suretle ve kimler tarafından ifa edi
leceği, hakem kurullariyle Yüksek Hakem Ku
rulu iş veren ve işçi temsilcilerinin haiz olma
ları lâzımgelen şartlar, işçi temsilcisi namzet
lerinin (83) ncü maddenin (B) fıkrasında ya
zılı kimseler tarafından ne şekilde ve ne gi'bi 
usullerle tesfoit edileceği, Yüksek Hakem Ku
ruluna seçilen, işçi ve iş veren yedek temsilcile
rin hangi hallerde ve ne şekilde asli temsilcile
rin yerine bu kurula iştirak ettirilecekleri, ha
kem kurullariyle Yüksek Hakem Kurulunun 
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'balkan ve üyelerine ve bu kurulların raportör
lerine ne miktarda huzur hakkı verilebileceği, 
hakem kurullarının iş veren ve işçi temsilcile
rine lüzumu halinde verilecek yolluk miktarı, 
temsilci işçi seçimlerinde -veya iş ihtilâfı dola-
yısiyle vâki o'laca'k işçi toplantılarında gözetil
mesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar ve 
tedbirlerle 'bunlardan başka mu fasıl hükümle-
riniin uygulanmasına ait olmak üzere tes'bitine 
lüzum görülecek usuller ve şartlar (78) nci 
maddenin son fıkrasında 'bahsi geçen «İş İhti
lâflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» 
nde gösterilir. 

REİS — Değişen 89 ncu maldde hakkında 
söz istiyen var mı? Maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

(Maldde 1 tekrar otundu). 

REİS — Birinci maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 3008 sayılı îş Kanununun 
(90) ncı maddesü kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul ledenler... Etmiyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun hükümleri
ne gö'?e tanzim olunacak «îş İhtilâflarını Uz
laştırma ve Tahkim Nizamnamesi» 'esasları da
iresinde Yüksek Hakem Kuruluna dâhil olacak 
ıbaşkan ve temsilci seçiimleriniin tekemmül etme
si üzerine, iş ihtilâflarının bu 'kanunda göste
rilen değişik usuller dâhüllinde hallime me'bde 
teşkil «decek olan tarih Çalışma Vekâleti tara
fından ilân olunur. Bu ilânda gösterilecek ta
rihe kadar 3088 saydı îş Kanununun iş ihtilâf
larının taihMm yoliyle halline mütedair hüküm
lerinin tatlbiıkma devam olunur. 

REÎS — Geçici maddeyi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etlmiyenlar... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihlinde yü
rürlüğe girer. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde kalbul 
edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Maddeyi .ka'bul edenler... Etmi

yenler... Madde »ka'bul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumdyesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Lâyihanın heyeti umumiyesi ka'bul edilmiştir. 

2. — Püot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup 
Sınaç'm hükümlü olduğu cezanın affı hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası (5/79) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruzııamenin 31 nci sırasında bulunan Yüz

başı Pilot Mehmet Yakup Smaç'ın affına dair 
olan Adliye Encümeni mazbatasının diğer işle
re terci'han ve müstaceliyetle /müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Adliye Encümeni Sözcüsü 
Manisa Melbusu 

Semi Engin 

(Olmaz sesleri, Orman Kanunu var sesleri). 
REİS — Hata varsa düzeltiriz efendim. 

Buyurun fikrinizi söyleyin. 
Zelki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Arka

daşlar, ivedilikle görüşülmesi lâzımgelien mü
him kanun tasarıları içinde Orman Kanunu var
dır ve bu kanun beklemektedir. Bu bakımdan 
Meclisin tatile gireceği günler kısadır. İktida
rınız taahhüt altındadır. Bu bakımdan bu tak
ririn reddi ile Orman Kanununun görüşülme
sine başlan/masum rica ederim. 

REİS — Elimizde affa dair dağıtılmış bir 
kâğıt vardır, omum başlığını okuyorum: (Pi
lot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Smaç'ın, 
hükümlü okluğu cezanın affı hakkındaki Ka
nun) .Binaenaleyh takrir yerinde okutulmamış 
değildir. 

Takriri tekrar okutuyorum. 
(Manisa Mebusu Semi Engin'in takriri tek

rar okundu.) 
REÎS — Takriri .oyunuza arz ediyorum. 

Af hakkındaki Kamunun diğer işlere takdimen 
görüşülmesine dair komisyon sıözcüsünün şimdi 
o'kunan takririni oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

[1] 144 sayılı matbua azptın sonundadır. 
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Heyeti uımumiyesi üzerinde komisyon söz- | 

cüsü. 
ADALET ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEMİ ERGİN (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar, zamanınızı pek fazla işgal etmiye-
eeğim, hâdiseyi kısaca arz edeceğim. 

Hava Yüzbaşısı Mehmet Sınaç, 1951 yılı Ni
san ayında Kore'den gelen yaralılarımızı al
mak üzere askerî tayyare ile Halbbaniye hava 
meydanına gönderilmiştir. Yaralılarla beraber 
dönerken, bir aile reisi olan Mehmet Smaç, aile
si efradına hediye olmak üzere, iki çocuk 
oyuncağı, 4 X 10 elbadmda bir halı, bir aded 
Hindistan cevizi ve 1,5 kilo çay getirmiş. Esas 
mahkûmiyet ine sebep olan da bu çaydır. Hâ
dise itibariyle, ecnebi memleketlere giden bir
çok vatandaşlarımızın gerek evine, gerekse 
aile ve gocuklarına bu ve bunun dışında neler 
getirmekte oldukları sık sık müşahede edil
mektedir. Hâdisemizin enteresan bir tarafı var. 
dır. Pilot gelmiş, Diyarbakır, Eskişehir ve Is-
tarJbul'a uğramış, yaralıları ve hemşireleri bı- I 
rakmış, Ankara'ya gelmiş. Çocukları izinde 
olduğu için kendisi ertesi günü istanbul'a dön
müştür. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
(bunun başka bir sehebi yoktur, kıskançlık ola
rak kalbul etmek lâzımdır) bu pilotun kaçak 
beş sandık çay .getirdiği ihbar olunmuştur. Ya
pılan tahkikatta, mahkeme safhasında bu şa
hitler ifadelerinde: Dört ufak paketin pilot 
Mehmet Sınaç'a ait olarak getirilmiş olduğunu 
»bildiklerini söylemişlerdir. Esasen Pilot Meh
met gayet samimî olarak vâki davete, «Evet I 
ben bir buçuk kilo çayı çaeuklarırııa getirdim.» 
diye ifade vermiştir. Mahkûmiyetine tesiri 
olan yeğıâıne delil ya'lnız ve yalnız samimî ola- | 
rak yaptığı bu açık ifadesidir. Bundan başka 
tecrimine delil olacak; en ufak 'bir şey mevcut 
değildir. 

Millî Savunmanın gerek Dilekçe Komisyonu. 
gerek Adalet Komisyonuna gönderdiği yazıda 
bu pilotun bugünkü pilotların içinde en çok 
temayüz etmıiş, tahsilini ingiltere M e yapmış, 
fevkalâde mahir bir tayyareci olduğu, eğer 
affa mazhar olursa her zaman kendisini hiz
mete almaya amade olduklarını ifade etmiş
lerdir. 

Esasen mahkûmiyet müddeti olan 6 ay yat
mış ve çıkmıştır, yani hüküm infaz olunmuştur. 
Getirdiği çayın bedeli de 11:2 liradan ibarettir. I 
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| Aile balbası, bugün de yarın da Türk hava sı* 

nırllarını müdafaaya iştirak edebilecek kabili
yette bir pilotumuzdur. Gerek Adalet, gerekse 
Arzuna! encümenleri, bu hususi Af Kanununun, 
Yüksek Heyetinizin atıfetine sığınarak, ittifak
la kabulünü istirham ederler. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Getirdi
ği çay, Kaçakçılığın Meni ve Takibine dair 
olan Kanun gereğince kaçak eşyadan m ad ut 
mudur, değil imidir? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. ıM. ŞEMÎ ERGİN 
(Devamla) — Açıkça ifade ettim, madut olma
saydı mahkûmiyet kararı verilmezdi. Hâdise
nin hususiyeti var, fakat mahkeme elbette ki 

I 'kanun maddelerinin dışına çıkmalarına imkân 
yoktur, hâkim müsamaha hissini kullanamaz. 

Takdir sizindir. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir bu

çuk kilo çayın gümrüklenmiş kıymeti 115 lira 
eder mi? 

I ADLÎYE ENCÜMENİ M. İM. SEMİ ERGlN 
(Devamla) — Mahkeme kararını, müsaade 
ederseniz tekrar okuyorum, «!Gümrüiklenmiş pi
yasa değeri 112 lira 41 kuruş» mahkeme para 
cezası olarak bunun iki misli para cezasına 
hükmetmiştir. 

(Reye, reye sesleri). 
REtS — Heyeti uımumiyesi üzerinde başka 

söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifte, müstaceliyetle görüşülmesi teklifi 
de mevcuttur. Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Smaç'in 
Hükümlü Olduğu Cezanın Affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Pilot Kıdemli Yüzhaşı 1334 
istanbul doğumlu Nureddinoğlu iMehmet Ya
kup Sınaç'in, Ankara 5 nci Asliye Ceza Mah
kemesinin, 20. I I . 195,3 tarih ve 953/67 esas 
ve 953/84 karar sayılı ilâmı ile hükümlü ol
duğu cezalar bütün hukuki neticeleri ile bera
ber affedilmiştir. 

REtS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

I edenler... Etmiyenler,., Ka'bul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren meriyi t e girer. 
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tarihinden 

BElS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler.., Etmiyenler.,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye, 
Millî Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar 
vekilleri memurdur. 
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REİS — Maddeyi 'oyunuza arz ediyorum. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler..,. Etmiyenler... Lâyi
hanın heyeti uımumiyesi kabul edilmiştir. 

Müzakereye devam etmek -üzere on beş da
kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,00 

>>-e-« 

İ K İ N C Î GELSE 
Açılma saati : 16,20 

REİS — Reisveküi Muzaffer Kurbasnoğlu 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaş, 

buyurun. 

3. — Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü 
maddesine bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Ticaret, Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/742) [1] 

EKONOMİ VE TİCARET VEKİLİ FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar, hayvan ihracımızla yakından ilgili olarak 
Belediye Gelirleri Kanununun bir maddesinin 
tadili lâzımgelmektedir. Rakip memleketlerin 
bugüne kadar mûtaden çok faal bir politika ta-
kibetmeleri yüzünden canlı hayvan ihracatımız 
müteessir olmaya başlamıştır. Bu sebeple ruz. 
namenin 55 nci maddesinde bulunan Belediye 
Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesiyle alâkalı 
tadil teklifinin müstaceliyetle görüşülmesinin 
kabul buyurulmasını rica ederim. Kanun lâyi
hası esasen bir maddenin tadilinden ibarettir. 
(Muvafık sesleri) 

REİS — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
• Ruznamenin 55 nci numarasında bulunan 
Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesi-

[1] 183 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

ne bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasının diğer işlere takdimen, müstaceli
yetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F . Çelikbaş 

REİS — 55 nci maddenin diğer işlere tak
dimi teklif olunmaktadır. Reyinize arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bu madde
nin diğer işlere takdimen görüşülmesi kabul 
olunmuştur. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde ivedilik de teklif olunmaktadır. 
Onu da reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Beüediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirle
ri Kanununun 24 ncü maddesine aşağıdaki fık
ra ilâve olunmuştur: 

Yabancı memleketlere ihracedilen canlı hay
vanlardan ihraç dolayısiyle ihraç mahallerin
de ayrıca yukardaki resimler alınmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Reyinize arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden evvel belediyelerce tahakkuk ettirilmiş 
olsun olmasın tahsil edilmemiş olan ve 24 ncü 
maddeye bu kanunla eklenen hükümler şümu
lüne giren resimler terkin olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? Reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oya arz 
olunmuştur. 

HAYRÎ TOSUNOĞLü (Kastamonu) — Ko
misyon sözcüsü olarak söz istiyorum. 

REÎS — Hayri Bey, teklifiniz diğer işlere 
takdimen görüşülme mahiyetindedir. Bugün 
Yüksek Heyetiniz aldığı kararla kanunların gö
rüşülmesini kabul etmiştir. Bu itibarla bunun 
üzerinde görüşme açmaya Meclisin kararı mâ
nidir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 
Teklif sahibi olarak söz istiyorum. 

REÎS — Müzakere açmadık ki nasıl söz ve
reyim?. 

4. — Astsubay Kanununun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde konulmasına ve Astsubay Kanunu
nun 20 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun lâyihalariyle Bingöl Mebusu Feridun Fikri 
DüşünseVin, Astsubay Kanununun 12 nci 
maddesinin tefsirine dair takriri ve Mîllî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/535, 
613, 4/315 [İ] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 38 nci numarasında bulunan 

Astsubay Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 

[1] 157 sayılı matbua taptın sonundadır. 
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I eklenmesine ve bu kanuna geçici bir madde ktK 

nulmasına dair kanun lâyihasının diğer işlere 
takdimen müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

REÎS — Ruznamenin 38 nci maddesindeki 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen görüşül
mesi teklif edilmektedir. Reyinize arz ediyorum. 
Kbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifte müstaceliyet hususu da vardır. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Astsubay Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklen

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2 .VI I . 1951 tarihli ve 5802 
sayılı Astsubay Kanununun (2) nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Astsubay yetiştirilecek okul, staj ve kurs
larda askerî ortaokul öğrencileri gibi Devletçe 
iaşe, ibate, ilbas, teçhiz ve tedavi edilir ve on
lar gibi aylık alırlar. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — Astsubayların sağlık muame
leleri subaylar hakkındaki hükümlere göre yü
rütülür. 

Ancak hazarda kıta hizmeti yapmıyacak ş-3-
' kilde hastalanan astsubayların bu hastlıkla-

n geçici ise : (Had hastalıkların tedavi müd-
. deÛeri hariç) 
I a) Çavuş, üstçavuş ve başçavuşluk müd

detleri mecmuu için iki sene, 
b) Kıdemli başçavuşlukta yaş haddine ka

dar iki sene, 
olarak tedavi ve hava tebdili muamelesine 

tâbi tutulurlar. 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların hiz-

I met devrelerinin her birinde üç sene müddetle 

4 3 -



î : 55 2 . 3 
iklim değiştirmelerine ve şarta muallâk olmak 
üzere istihdamlarına müsaade olunur. 

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

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci 4 ve 5 nci maddeler eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Naspları hangi ta
rihte olursa olsun 5802 sayılı Kanunun neşri ta
rihinde çavuş bulunanların çavuşluğa naspla
rı bu kanunun 12 nci maddesine göre o yılm 
30 Ağustosu itibar olunur. 

5802 sayılı Kanunun neşri tarihinde üstçavuş 
ve daha yukarı rütbede bulunanların üst 
rütbelere yükselmeleri, diğer yükselme şartla
rı da mevcut ise, bulundukları rütbede asgari 
bekleme süresini ikmal ettikleri tarihte yapılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 5. — 5802 sayılı Kanuna 
istinaden 5 . V I I . 1951 tarihinden itibaren bu 
maksatla yapılan masraflar aynen kabul edilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyi
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun. îçtüzük... 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Ben de İçtüzükten bahsedeceğim. 
REÎS — Ruznamenin hangi maddesidir, rica 

ederim söyleyin.. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

-— Ruznamenin 48 nci maddesi.. Söz istiyorum. 
Söz vermemezlik edemezsiniz. 

REÎS — Buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Konuşursam kıyamet kopmaz. Yeni çıkan Seçim 
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Kanunu ile alâkalı bir fıkra vardır. İçişleri Ba
kanlığında Adliye mümessili, Dahiliye mümessili 
toplanmışlar, bu fıkrayı tefsir edemiyorlar», yani 
milletvekillerinin adedini tesbit edemiyorlar. 
Ne Dahiliye, ne de Adliye Vekili meşgul oldu
lar, bendeniz meşgul oldum ve bir tefsir talebi 
ile geldim. Komisyonun tefsiri beklemektedir. 
Buradaki komisyonda öncelik ve ivedilik kararı 
da alınmıştır. Bu durum karşısında bundan müs
tacel bir iş varsa siz gösterin, müzakere edelim. 
Reye konmasını rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, demin ifade ettim. Fakat 
Ahmet Kemal Varınca usul hakkında söz istedi
ler. Müphemiyet hâsıl olmasın diye tekrar izah 
ediyorum. 

Ruznamenin üzerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki takrir şudur: 

(Bugünkü ruzna'mede mevcut soruların te
hiri ile kanunların görüşülmesini arz ve teklif 
ederim.) 

Müfit Erkuyumcu 
Bu takrir kabul olunduğuna göre mevzua 

taallûk eden hususları görüşmeye Meclisin bu 
takrir hakkındaki kararı mânidir. Bu itibarla 
Ahmet Kemal Varınca'nın usul hakkındaki tale
bini kabule ve tefsirini görüşmeye imkân yok
tu?. 

5. — istanbul mebusları, Andre Vahram 
Bay ar ve Hadi Hüsman'ın, hususi müessese ve 
ticarethanelerde çalışan memur ve müstahdem
lerin öğle yemek tatilleri hakkında kanun tek
lifi ve Dahiliye ve Çalışma encümenleri maz
bataları (2/537) fi | 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlfğa 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

leri meyanmda 29 ncu sırada bulunan kanun 
teklifinin mahiyeti itibariyle diğer işlere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

REÎS — Bu teklifin diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif olunuyor. Oyunuza arz edi
yorum. Diğer işlere takdimen görüşülmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

111 142 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Teklifin heyeti umurniyesi üzerinde söz isti-

yen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo

rum. K'albul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi husu
su da tekliif olunmaktadır. Kaıbul edenler... 
Etmiyenler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Öğle Dinlenmesi Kanunu 

MADDE 1. — Nüfusu oın bin ve daha faz
la olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalât- ı 
hane, mağaza, dükkân, yazıhane, büro ve bun
ların benzerleriyle bilûmum ticari ve sınai mü- ] 
esseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müs
tahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere 
öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. 

Dinlenme devresinin 'başlama ve bitme sa- I 
atleri, mevsimlere göre, o mahallin belediye l 
meclisi tarafından teshit ve ilân olunur. j 

REÎS •— Madde üzerinde söz istiyen var mı! 
-Maddeyi kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. j 

MAÜDP] 2. — Dinlenme devresinin deva
mı müddetinıce iş yerlerinin kapalı kalması 
şarttır. 

Bu devre içinde müstahdem ve işçiler ser
best olup, isterlerse, iş yerlerinden ayrılabi- | 
Mrler. j 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. 

MADDK> 3. — Birinci maddede yazılı yer
lerden: I 

a) Halkın yeme ve içmesiyle alâkalı mad
deleri satanların, | 

ib) Eczanelerin, umumun yıkanıp temiz- i 
ienımesine, yatıp kalkmasına veya eğlenmesi- ı 
ne mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, ga
zino, kahvehane ve benzerlerinin, 

c) Garaj, akar yakıt satış istasyonları gi
bi seyrüseferle alâkalı olanların, öğlen dinlen
mesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik 
edecekleri. birinci maddede yazılı makam ta
rafından teshit ve ilân olunur. . 

ÎBu maddenin 0b) ve (c) fıkralarında gös- j 
terilen yerlerin dinlenme devresinin devamı • 
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ı-müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti ol

mayıp ancak, buralarda çalışan işçi ve müs
tahdemlerin öğle dinlenmeleri, münavebe sure
tiyle temin olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
I Maddeyi kaıbul edenler... Etimiyen'ler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 4. — İş Kanununa tâlbi bulunan iş 
yerlerinde çalışan «işçiler» hakkındaki öğle din
lenmelerinin tatb'ikına bahsi geçen kanunda ya-

ı zıh hükümler dairesinde devam olunur. 
REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 

| x\laddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ı MADDE 5. — Bu kanun hükümlerinin tat
biki müstahdem ve işçi kazançlarının ve bu 
kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere 
indirilmesi için sebep tutulamaz. 

REİS — Maddes üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı bulunan 
hükümler işçi ve müstahdemlere öğle dinlen
mesi verilmesi hakkında dalha elverişli hak ve 
nıeviıfaatler sâğlıyan kanun, mukavele, âdet ve 
teamüllerden doğan haklara halel getirmeız. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak müstaihdem ve işçilerine öğle din
lin m esi yaptırmıyan veya (2) nci maddede ya
zılı hükme aykırı olarak dinlenme devresinde 
dükkân, mağaza ve müesseselerini kapatmıyan 
iş veren veya iş veren vekilleri hakkında yüz 
liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur. 

Bu kanunun 5 nci maddesine muhalif hare
ket eden iş veren veya iş veren vekiline müs
tahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimse
lere ait sair hakların daha aşağı hadlere indi
rilmesinden dolayı müstaihdem veya işçilerin 
uğradıkları zararın iki misli tutarında hafif 
para cezası hükmolunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
,Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişir. 

MADDE S. — Bu kanun hükümlerinin nü-
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fusu on binden az şehir ve kasabalarda dahi" 
tatJbikı mahallî belediye meclislerinin karar ve 
ilânına bağlıdır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete ıgirer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Teklifin heyeti umumiyesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Belediye gelirleri hakkındaki lâyiha için 
reylerini kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

6. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığına Bağlı işçilere Mesken Yaptırma
ları îçin Borç Para Yerilmesine dair olan Ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrasının tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/707) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 41 nei numarasında bulunan 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına Bağlı İsçilere Mesken Yaptırmaları İçin 
Borç Para Verilmesine dair olan Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen, müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

REİS — Lâvihanm diğer işlere takdimen 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Teklifi oyunu
za arz edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Teklif kabul edilmiştir. 

Heveti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı efendim? 

Buyurun Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim; bu 

kanunun esbabı mucîbesinde (Millî Müdafaa 
Vekâletine bağlı iş yerleri) diyor. Halbuki As
kerî Fabrikalar Tekaüt Sandığına bağlı birçok 

[1] 166 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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I iş yerleri vardır. İlerde her hangi bir ihtilâta 

sebebiyet verilmemesi için bu hususun tavzihini 
rica ediyorum. Esasen vekâlet de mutabıktır 
Onun için, esbabı mucibede zikredilen şekilde 
olmıyarak, Tekaüt Sandığına bağlı iş yerleri 
şeklinde tavzihini ve zabıtlara o şekilde intika
lini faydalı gördüm. Onun için bu demarşı yap
tım. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini oyla 
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul olunmuştur. 

Teklifte müstaceliyet hususu da talep olun
maktadır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müstaceliyet kabul olunmuş
tur. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğına Bağlı İşçilere Mesken Yaptırmaları îçin 

Borç Para Verilmesine dair olan Kanunun 
birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6096 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasındaki (5 000) lira kaydı 
(7 500) liraya yükseltilmiştir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiven yok
tur. Madrlevi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun nesri tari
hine kadar (5 000) lira ile inşaata girişilmiş 
olup ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebe-
bivle bitirilmiven inşaat için lüzumuna göre 
muaddel birinci maddedeki miktara kadar ve 
aynı esaslar dairesinde ikrazata de^jam olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiven yok
tur. Maddevi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi ovlarmıza arz edivorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyi- ı 
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

7. — Hava Harb Okuluna girmeye istekli 
sivil öğrencilerin geliş, gidiş ve kabul süresince 
nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanma
sı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/438) [1] 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenm 42 nci numarasında bulunan 

Hava Harb Okuluna girmeye" istekli sivil öğ
rencilerin geliş, gidiş ve kabul süresince nakil 
iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması 
hakkında kanun lâyihasının diğer işlere takdı-
men müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
Kenan Yılmaz 

REÎS —. Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heveti umumiyesi hakkında söz 
istiven var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arz edivorum. Kabul edpnler... Etmiyenler... 
Maddelpre geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifte müstacelivet teklifi de vardır. Reyi
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Hava Harb Okuluna Girmeye îstekld Sivil öğ
rencilerin, Geliş, Gidiş ve Kabul Süresince Na
kil îaşe ve Yatırımlarının Devletçe Sağlanması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hava Harb Okuluna girmeye 
istekli, üniversite, yüksek okul ve sivil lise öğ
rencilerinin tâldp oldukları yerlerden Hava 
Harb Okuluna gelişte ve kayıt ve kalbullerine 
kadar geçen sıhhi muayene, müsabaka imti
hanı ve deneme kursları süresince ve bunlardan 
muvaffak olamıyanların da geldikleri yerlere 
kadar nakil, iaşe ve ibateleri Harfe Okulu öğ
rencileri istihkakı üzerinden Devletçe sağlanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

[1] 167 sayıh matbua zaptın sonundadır. 

1954 C : 2 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren ımer'ddir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S. — Bâzı hallerde memleket içinde izinli gön
derilecek eratın yol masraflarının Devletçe öden
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mabaztaları (1/651) [1] 

REİS — Bir takrir vardır, onu da okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 44 ncü numara'sıında bulunan, 

bâzı hallerde memleket içinde izinli gönderile
cek eratım yol masraflarının Devletçe ödenmesi 
hakkında banun lâyihasının diğer işlere takdi-
men müstaceliyetle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbull edilmiştir. 

Teklifte ivedilik teklifi de mevcuttur. 
İvedilikle görüşülmesini reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Bâzı Hallerde Memleket İçinde izinli Gönderi
lecek Eratın Yol Masraflarının Devletçe öden

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası taahhütler ica-

[1] 170 sayılı batbua zaptın sonundadır. 
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:bı yurt dışına gönderilecek birliklerin astsu- j 
baylardan gayrı eratına aileleriyle vedalaşmak 
üzere yahut su baskını ve zelzele gibi büyük 
tabiî âfetlerle geniş yanığın zuhur eden bölge- | 
ler halkından olan astsubaylardan gayrı erata j 
Millî Savunma Vekâletince izin verildiği tak- | 
dirde memleket içindeki gidiş ve dönüş nakil 
masrafları Devletçe ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı i 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kâbui edenler... ı 
Htmiytnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Mad'deyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.9. — Askerî T ay mat ve Yem Kanununun j 
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 2247 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve MUM MU- j 
daafa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/302) [1] I 

REÎS — Bu hususta verilmiş olan takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe j 
Ruzna.menin 45 nci numarasında bulunan ı 

Askerî Tayın at ve Yem Kanununun bâzı Mad
delerinin tadili hakkındaki 2247 sayılı Kaim- i 
nun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun lâyihasının diğer işlere 
takdimen, müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. \ 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz | 

REİS — Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka-

1] 171 sayılı matbua' zaptın sonundadır. 
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ıbul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil
miştir. 

Lâyihanının heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde, tasarının müstaceliyetle görüşül
mesi de talebedilmektedir. Tasarının müstace
liyetle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2247 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Tugay, tümen, kolordu ve benzerleri, bu 
ve da'ha büyük kumandanlıklar ve ordu müfet
tişlikleri karargâhlarında, Erkânı Harlbiyei 
Umumiye ve Millî Savunma Vekâleti dairele
rinde; askerî okullar, kurslar, talimıgâhlar ve 
hastanelerde aydınlatma için lâm'ba hesaibı ile 
elektrik ve havagazı yakıldığı takdirde' tahak
kuk edecek ihtiyaca göre sarfiyat yapılır. 

REİS — Madde hakkımda söz istiyen yok. 
Maddeyi ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edil/mistir. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesine bir fıkra ve aynı 
kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/643) [1]. . 

[I] 175 sayılı nıatbua.zaptın sonundadır, 
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Yüksek Reisliğe 

Ruznamenin 'birinci defa göriişiileeeık işleri 
arasında, 48 nci numarada 'bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine bir fıkra ve aynı kanuna muvakkat 
fbir madde eklenmesine dair kanun1 lâyihasının 
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

İMillı Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

REÎS — Takriri oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen? Yok, Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifte, tasarının müstaceliyetle görüşülme
si de talebedilmektedir. Tasarının müstaceli
yetle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 64 ncü maddesinin (ç) fıkrasından sonra 
bir (d) fıkrası ve bu kanuna geçici bir madde 

eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun -64 ncü maddesinin (ç) fıkrasından 
sonra maddeye aşağıdaki (d)- fıkrası eklenmiş
t ir : 

id) (Hazarda ve fevkalâde hallerde emir ve
ya vazife ile uçuş yapan uçucularla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli 
olarak tayyarede bulunanlardan uçuşun hava
daki ve yerdeki sebepleri ile ve yine emir ve 
vazife ile dalış? yapan dalgıçlarla hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun emirle vazifeli olarak 
denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bu
lunanlardan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çe
şitli sebep ve tesirleriyle. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
'Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE — D fıkrası hükmü 1 . 1 . 
1950 tarihinden sonra aynı sebep ve tesirlerle 
malûl 'kalan ve şehit olanlar hakkında da tat
bik olunur. 

REÎS — Greçici maddeyi reyinize arz ediyo-
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| rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.,.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyetini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak 
ve iki arkadaşının Tıp Mensuplarının Devlet 
Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkın-

ı dakî 5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Sıhhat ve İçtimai 

• Muavenet ve Bütçe encümenleri mazbataları 
I (2/567) [1] 
j Yüksek Reisliğe 

Gündemin 30 ncu numarasında kayıtlı 5979 
sayılı, Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında 
Vazifeye Alınmaları hakkındaki Kanunun il
gasına dair kanun tasarısının her şeye takdimen 
ve müstacelen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 

REÎS — Takriri oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz alanlar... 
Remzi Bucak, (Yok sesleri), Baha Akşit, 

Müfit Erkuyumcu. 
Baha Akişt buyurun. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar; 59*78 saylı Kanunla tıp mensuplarına 
iki senelik mahrumiyet bölgesinde hizmet tah-

I mil edilmişti. Bundan evvelki celsede bahsedil
diği veçhile bu kanunun yürürlüğe girdiği 
günden itibaren kabiliyeti tatbikıyesi olmamış 
ve maalesef birçok bölgelerde münhaller vu
kua gelmiştir. Bu itibarla mevcut kanunun 

[1] 63 e ek matbua zaptın sonundadır. 
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mevcut hükümleri fayda yerine zarar tevlidet-
miştir. Bu kanaat Yüksek Heyetinizce de tebel
lür etmiştir. Bunun için tasarı, Bütçe Komisyo
nuna verilmiş ve bu tazminatın yürüyüp yürü-
miyeceği tesbit edilmek istenilmiştir. Bütçe Ko
misyonu yaptığı tetkiklerde tazminat hususu
nun kabulüne imkân olmadığı keyfiyetini ka
rar altına almıştır. Hulâsa 5979 sayılı Kanun 
yalnız kur'ada doktoru serbest bırakmak kay-
diyle tekrar huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 
Halbuki bundan evvel burada cereyan eden 
müzakerelerden anladığımıza göre bu kanunun 
hali hazır durumu ile tabipliğe rağbeti azalttığı 
malûmdur. Bundan daha evvel 1932 senesinde 
kaldırılmış olan bu mecburi hizmet kanunu da 
mevcuttu. O zaman memlekette tabip adedinin 
azlığı dolayısiyle sivil ve Devletten yurt karşı
lığı olarak bedel almış veya almamış bütün ta
bipler mecburi hizmete tâbi tutulmuştu. 1932 
ye kadar devam eden bu kanun zamanında gö
rüldü ki, talebe yurtlarına karşı rağbet fevka
lâde azalmaktadır. Bunun neticesi olarak bu 
kanun ortadan kalkmış ve o zaman bu usul mu
hafaza edilmekle beraber talebe yurtları açıl
mış ve ondan sonra da rağbet yeniden başlamış 
bulunuyordu. Son bu kanunun kabulünden, ya
ni geçen seneden itibaren, yine mevcut istatis
tiklere göre, tıp fakültesine vâki olan müra
caat da % 50 nispetinde azalmış bulunmaktadır. 
Bu itibarla bu kanunun meriyetten kaldırılma
sının, tazminat kabul edilmediğine göre, zarar
lı olduğu kanaatindeyim. Yüksek Heyetinizin 
buna karar vermesini bilhassa rica ediyorum. 

ZEKÎ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Muhte-
rem arkadaşlar; birkaç celse evvel üzerinde 
ehemmiyetle durduğunuz doktorların mecburi 
hizmet kanununun esası şudur : 

Bir doktor mektepten çıktıktan sonra Sağ
lık Bakanlığı hesabına okumuş ise bu, mecburi 
hizmete tâbi idi, kendi hesabına okumuş ise 
serbestti ve istediği yerde vazife alırdı. 

Fakat bir sene evvel kabul buyurduğunuz 
5979 sayılı Kanunla Devlet parası ile okuyan
lar mecburi hizmete tâbi olmakla beraber, ken
di hesaplarına okuyanlar da, memleketin her 
hangi bir sıhhi müessesesinde vazife almaları 
halinde, bunları iki sene mecburi hizmete tâbi 
tutulmuş idi. 

Fakat bakanlık, eline tevdi ettiğiniz bu ka
nun üzerinde şu kanaate varmıştır. Kendi he-
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[ sabma okumuş olup mecburi hizmete tâbi tu

tulanları mahrumiyet bölgelerine tabip olarak 
göndermek imkânı olamamıştır. 

Çünkü, mektepten çıktıktan sonra 214 li
ra ile memleketin mahrumiyet bölgesine git
mek istiyen arkadaşlar bulunmamıştır. Ama bu
nu arkadaşlarımızın bir kısmı hamiyet noksan
lığı olarak kabul etti, şunu, etti, bunu etti... 

Muhterem arkadaşlar, bugün birçok mes
leklerde ek ödevlerde çalışanlar vardır. Misal 
olarak arz edeyim : Mühendis arkadaşlarımız, 
ayrıca yevmiye verilmesi suretiyle, her suret
le taltif edilmiştir. Halbuki tabip arkadaşlar, 
mektepten çıktıktan sonra, yapacağı külfet 
mukabilinde her hangi bir şekilde tazminat ve
rilmediği için, münhaller doldurulamamıştır. 
Büyük Meclisimizde müzakere cereyan eder
ken Heyeti Umumiyenin kanaati şu idi : «Biz 
mahrumiyet bölgelerine göndereceğiz, mecbu
ri hizmete tâbi tutacağız, kendi parasiyle oku
yan tabiplere bir tazminat verelim.» Denilmiş
ti. Meclisimizin bu arzusu bir takrirle Bütçe 
Komisyonuna verildi. Fakat anlıyoruz ki, tah
sisat noksanlığından ve prensip bakımından 

j Hükümet bu tazminatı kabul etmemektedir. 
Doktorlara bu tazminat verilemiyecektir. Veri-

I lemeyince arkadaşlarım, şu durum hâsıl olu
yor. Serbest okuyan bir insanı, hiçbir meslekte 
olmadığı halde, bilhassa nazarı dikkatinizi cel-
bederim, kendi hesabına okuyan bir insanı iki 

I senelik kanuni bir vecibeye, bir mecburi hiz
mete tâbi tutuyoruz. Bu, adaletsizliktir. 

Bu bakımdan 5979 sayılı Mecburi Hizmet 
Kanununun kaldırılmasını ben de rica edece
ğim. 

Burada Bütçe Komisyonunun yapa yapa bi
ze getirebildiği tasarı şudur : Ancak kur'ayı 
kaldırmıştır. Halbuki arkadaşlar kur'a. kanaa
timizce daha güzel bir tâyin usulüdür. Binae
naleyh yalnız kur 'ayı kaldırmakla sanki birçok 
doktorlar bulunacak ve münhaller kapatılacak
tır. 

Arkadaşlar, bir hekim arkadaşmz olarak, 
memleketin sağlığını düşünen bir arkadaşınız 
olarak, Bakanlık olarak bu kanunun sureti ka-

I tiyede kaldırılmasına taraftarız, karar sizin
dir. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFtT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh-

I terem arka'daşlar; Yüksek Heyetinizin nmlıı-
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mudur ki, kabiliyeti tatbifcıyesi olmryan ka
nunlar ölü vaziyettedir, bu gibi kanunlar mem
lekete faydadan ziyade zarar verir. Şimdi Sağ
lık Vekâleti geçen sene bu kanundan faydalar 
umacak, doktor bulunmıyan mıntakalara doktor 
göndereceğini ümidederek onu Meclise getirdi, 
bizde kabul ettik. Fakat bir senelik tatbikat şu
nu göstermiştir ki kanun kabiliyeti tatbiikiyesi 
ölmıyan ve beklenen randımanı venmiıyen bir 
kaııun olmuştur. Hattâ bu kanun zararlı bale 
olmuştur arkadaşlar. Sebebini arz eldeyim; bic-
çdk doktorlar vardır M Garpta kendilerine 
teiklif edilecek vazifelere gitmeye amadedir. 
Bizim Balıkesir Kazalarında bu şekilde dok
torlar mevcut idi. Bunların tâyini için yaptığı
mız teşebbüsten menfi netice aldık. Çünkü bu 
kanun Bakanlığın elini kolunu bağlamaktadır. 
Hizmet almak ilstiyen bir doktora vazife ver
mekten başka tob keyfiyet olamaz. Halbuki bu 
kanun bakanlığın elini kolunu bağlamaktadır. 
Bu kanuna göre Bakanlık başka bir devlet 
hizmetine tâyinden evvel behemehal Şarkta 
bir vazife vermeye mecburdur. Madem ki ka
nun tatbik edilememektedir, madem ki kanun
dan beklenen fayda temin edilememiştir, şu 
halde kanunu kaldırmak ve bunun yerine dok
torlara daha ziyade böyle geniş sahalarda Ba
kanlığın' tâyin edebilmesi imkânım sağlamak 
lâzımıgelir. 

Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, peki doktorsuz 
mıntaikalar ne olacaktır1? Yani oralar tamamen 
doktorsuz mu kalsın ? 

Arkadaşlar, bendenizce bu kanunun devam 
etmesi daiha ziyade doktorsuz kalmayı intacet-
tirmelktedir. Çürikü kanuna göre Bakanlığın 
tâyin edebileceği doktorlar da tâyin edileme
mektedir. Garptaki kazalara gidecek birçok 
doktor olduğu halde şarkta vazife görmek 
mecburiyeti karşısında o doktorlar memleket 
hizmetinde vazife alamamaktadırlar. Bu itibar
la bu kanunu kaldırmak için çalışmak Sağlık 
Bakanlığınla düşen bir iş olacaktır. 

Şarkta vazife verilmek istenen doktora ayn 
bir barem tatbik etmek veya şark zaminı ver
mek suretiyle oralara da doktor temin edilebi
lir. Mesele bu suretle halledilirse daba iyi olur, 
aksi halde kanunun devam etmesi Garptaki 
bir çok münlhallere de doktor tâyin edilememesi 
neticesi, doğuracaktır. Bu, memleket için her 
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j halde doğru bir şey olmaz. 
I Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Rifat Sivişoğlu. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz 

arkadaşlarım, şimdiye kadar gelip geçmiş ida
reler zamanından itibaren bütün mecmuai ka-

L vanini karıştırdığım halde 5979 numaralı Ka-
I nun kadar ağır hükümleri ihtiva eden bir ka

nun göremedim. 
I Teşkilâtı Esasiye Kanununun bütün vatan

daşlara bahşettiği müsavi haklardan bâzı he
kimlerin neden mahrum edilmekte olduğuna 
merak etmemek elde değil. Meselenin Yüksek 

[ Meclise lâyıkiyle arz edilemediği ve bunun için 
I de yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Mecburi 

hizmet, Devlet, tarafından Devlet parasiyle 
I okutulan doktorlar için esasen mevcut idi. Ve 
ı yine de muhafazai mevcudiyet etmektedir. Bu

na bir şey denmiyor ve denmemelidir de. Bâzı 
muhterem arkadaşlarımın bu nevi mecburi hiz
metin kaldırılması istenildiğini zannettiklerini 
yanmaktayım. Halbuki esas mesele bu olmayıp 
kendi parasiyle kendi hesabına okuyup 18-21 
sene gibi uzun bir tahsil devresinden sonra ha
yata atılanlara 5979 numaralı Kanunda bir bu
çuk sene evvel tahmil edilen ve beklenen neti
ce ve semereyi veremiyen iki yıllık mecburi 
hizmetin kaldırılması meselesidir ve bu en doğ
ru bir yoldur. Ailesinin 21 sene okutarak ye
tiştirdiği doktorlardan esirgenen şey, maalesef 
Devlet kapısında çalışma hürriyetidir. Kendi 
parasiyle okuyup yetişen hiçbir meslek men
subuna tatbik edilmiyen bir kaidenin sadece 
doktorlara tatbiki ve sanki medeni haklardan 
mahrummuş gibi Devlet kapısında vazife ve
rilmemesi hepimizin adalet ve nasafet hisleri
mizi rencide eder. Sağlık Vekâleti, okuması 
için bir kuruş dahi burs vermediği bir adama, 
niçin hizmeti mecburiye tahmil etmek hakkına 
sahip olabilsin"? Vekâletin burs vererek yetiş
tirdiği talebeler vardır. Bu gibiler hakkında 
mecburi hizmet febiha; fakat diğerleri hakkın
da asla doğru değildir. Şayet Vekâletin bursla 
yetiştirdiği talebe kâfi gelmiyorsa daha da ye
tiştirsin ve onları mahrumiyet bölgesi kabul 
edilen mahallere göndersin. Halen 21 sene, an
cak içinde bulunanların bildikleri ezici bir tah
sil devresinden sonra mütehassıs olmuş yüzler
ce doktor mevcut. Şimdi bunlar Vekâletten iş 
isteyince bunla-ra 250 lira maaşla mahrumiyet 
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bölgeleri gösterilmektedir. Gayet safiyetle ve 
samimiyetle söylüyorum, muhakeme melekele
rimizi, biraz hislerimize ve insaf duygularımıza 
yakın tutarak düşünelim. Hekimlerle hâkimle
rin mesleki Tanrı meslekidir, deriz. Birinciler 
yani hekimler ölüm ve dirimle ve beşerin mad
di ıstırapları ile, ikinciler hak ve adaletle sar
maş dol aştırlar. Bunlardan hekimlerin içinde 
bulundukları ve kanunun tahmil ettiği zorluk
lar yürek sızlatıcıdır. Muhterem arkadaşları
mın insaflarından eminim. Tıbbiyeye verdiği
miz gelinlik kızlarımız oradan bir nine kadar 
yaşlanmış gibi mezun oluyorlar. Memleket hiz
metlerinin ifası düşünülürken hekim evlâtları
nızı mağdur etmiyeceğinize eminim. Zor hiçbir 
şey temin etmez. Af buyurunuz, bir marifeti 
vardır: Zor oyunu bozar, o da Kırkpmar'da. 
Hekimi mahrumiyet bölgesine iktisadi zaruret
ler veya ticari imkânlar çekmelidir ve çekiyor 
da. On sene evvel kazalara gönderecek hekim 
ararken, bugün nahiyelerimizin bir çoğunda 
hekim vardır. 

Bugün iki tıp fakültesinden zannederim, pek 
az hekim mezun olmaktadır. Gayet tabiidir ki, 
sosyal ve ticari imkânların zoruyla, bunları bu
gün bizim bir zor kanunu ile sevkedemediğimiz 
bölgelere sevk edecektir. 

Bu kanunun tatbikattaki feci telâkki edilebi
lecek bir neticesini gözlerinizin önüne sermek 
istiyorum. Tıp Fakültesini veya ihtisas branşı
nı ikmal eden nice doktorlarımız bugün, mah
rumiyet bölgelerinde bizim vereceğimiz 205 li
ra maaştan çok fazlasına, çok daha üstün yaşa
ma şartlarına sahip Avrupa ve Amerika hasta
nelerinden almak üzere, akın akın memleketi 
terketmektedirler. Bilhassa bu memleketi ter-
kedenlerin biraz daha arttığı söyleniyor. Ta-
biatiyle bu kanun mer'i kaldıkça icabmdaki 
tıp mezunlarından yüzde kaçının memlekete, ha
yır, bizim kendilerini gitmeye zorladığımız mah
rumiyete dönmeye tahassür duyacaklarını kes
tirmek pek kolay olmıyacaktır. Ben Paris'te ihtisa
sını yapıp kanundan sonra vatana dönmüş ve 
Türk Tıp Fakültesinden birinde fahri olarak 
başasistanlık yapan değerli bir hekim tanıyo-

, rum. îki ay önce, Paris'de tanıdığı bir Ameri
kalı milyonerin güzel kızı, evlenmek ve dokto
ru alıp götürmek üzere Türkiye'ye geliyor. 
Doktor, kanun değişecektir, ben de üniversite 
müderris kadrosuna gireceğim ve memleketime 
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I hizmet edeceğim diyerek kızı reddediyor. Şim

di bu ve bunun gibi birçok yılların yetiştirebil-
diği kıymetler, hayatlarına; sizin kararınıza gö
re bir veçhe vermeye hazırlanmaktadırlar, tşte 
işin feci olan tatbiki tarafı budur. Az olan he
kimlerimizi ihtisaslarının faideli olabileceği yer
lerde kullanmıyoruz. Hem de memleketten mü
nevver kaçırıyoruz. Yazık olan budur. 

Yukardaki misallerimden Tıp Fakültesine 
lüzumlu elemanların bulunmasmdaki zorluk 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bir hekim bulu
nuyor veya Avrupa'dan geliyor. Fakültenin 
tedris kadrosuna başasistan girecektir. Fakat 
5979 numaralı Kanunla karşısına çıkıyor, şarka 
git, iki sene sonra gel deniyor. Bu olmamalıdır. 
Bu bir kıymet zıyaıdır; bu bir kıymetin iki yılın
dan üniversiteyi ve talebeleri mahrum etmek de
mektir. 

Böyleleri Amerika'ya gider ve ayda yeme, 
içme, yatma ve çamaşır hastaneden olmak üze
re 400 doları alır oturursa bu millete bu kanu
nu hediye eden bizler herhalde hayır dua alma
yız arkadaşlar. 

Bu kanun çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmıyan 
bir kanuna, daha fazla tutunmaya çalışmakta bir 
mâna görmemekteyim. Çalışmıyan bir otomobi
lin yeri geniş ve güzel bulvarlar değildir. Bir 
müstehasenin yeri hayatın içi değil, belki sade
ce müzedir. 

Tatbiki mânada olduğu gibi nazari olarak da 
faidesizliği meydana çıkan bu işlemez kanunun 

I hayatiyet sahibi kanunlar arasında yeri olma
malıdır. 

Eminim ki, Yüksek Meclisin karariyle kal
dırılıp rafa konacak olan bu kanun, parlâmen
to hayatında olduğu kadar, hukuk ve tıp edebi
yatında da sadece bir hâtıra olarak kalacaktır. 

Çürük bir binayı muhafaza etmek, onun et
rafındakilere her an zarar ve ölüm korkusu ve-

I rir. Çemberlitaş değil ki, tarihîdir diye tamire 
! çalışalım. 

Bu kanun gayriâdildir. 9 ncu devreden 10 
ncu devreye böyle bir kanun devir ve hediye et-
miyelim. 

Her tarafa sağlık merkezleri serpiştirerek 
[ hayat ve sıhhat gülleri eken demokrat muvaffak 
1 iktidarımızın yaşlı arslanı diye vasıflandıra

cağım, Muhterem Sağlık Vekili Ekrem Hayri 
Beyin de ifade ettikleri gibi, 5979 numaralı Ka-
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hım fayda yerine zarar vermiştir. Birçok yer- I 

" lerdeki münhaller her gün artmıştır ve artmak
tadır. Hükümetçe, bu kanunun matlûp ve mak
sut faydayı vermediği söylenip dururken kanu
nun kaldırılamamasmı istemek doğru değildir. Bi
naenaleyh Bütçe Komisyonu raporunun reddiy
le Sağlık Encümeni raporu üzerinde müzakere 
açılmasını ve binnetice 5979 numaralı Kanunun 
kaldırılmasını arz ve rica ederim. 

REÎS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlar, Heyeti Celi-
lenizden her zaman birçok kanunlar çıkar. Bir 
kanun iyi işlemediği takdirde ya Hükümet bu 
kanunun tadilini veya ilgasını huzurunuza geti
rir veya Heyeti Celileden bir, beş, on arkadaş 
görür ve huzurunuza getirir. Bugün huzurunu- I 
za getirilmiş bir teklif vardır ki, bunun hem 
mebus arkadaşlarımız tarafından iyi işlemediği 
müşahade edilmiş ve bu kanaate varılmış, hem 
de Hükümetiniz bu kanunun iyi işlemediği ne
ticesine varmıştır. O halde gerek Meclis arka
daşlarımız ve gerekse Hükümetiniz bu kanunun 
iyi işlemediği kanaatine vardıktan sonra Heye
ti Celilenizin en iyi kararı ittihaz edeceğne şüp- I 
he yoktur. I 

Bu birçok misallerle izah edildiği gibi bugü- I 
ne kadarki münhaller ve bugünden sonraki 
münhaller gerek Hükümetin ve gerekse Bütçe I 
Komisyonunun bütçe kapasitesi prensibi. nok
tasından tazminatı kabul etmemesi, saniyen I 
mecburi hizmet babmdaki diğer halleri de göz 
önünde tutulmak iktiza eder. Bu meselede ka
bili kıyas olmaması. Çünkü, takdir edersiniz ki 
diğer mesailde mecburi hizmetler peşinden bir 
akde bağlanır, talebe ile Devlet bir ahit yapar, 
Talebe der ki : «Ben şu kadar müddetle leyli 
olarak şu veya bu şekilde okutulduğum takdir
de mecburi olarak Hükümet adına falan yerde 
şu kadar hizmet edeceğim.» Dikkat buyuracak 
olursanız bu mecburi hizmet peşinen yapılmış 
bir ahitten esasını almaktadır. Bu mecburi hiz- I 
meti vatandaş peşinen kabul etmek suretiyle 
ona bir mükellefiyet tahmil edilir. Hâdisemizde 
böyle bir şey mevzuubahis değildir. Kendi he
sabına okuyan ve serbest hayata atılan bir dok- I 
tor mecburi hizmete tâbi tutulmaktadır. Ve biz 
bu usulün iyi netice vermediği kanaatine varmış 
bulunmaktayız. Bu itibarla esasen bundan ev- I 
vel derdesti müzakere bulunan lâyiha Sıhhat | 
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Encümeni lâyihası idi. Ancak şu noktadan Büt
çe Encümenine gitti : Tazminat kabul edilsin 
mi edilmesin mi?. Bütçe Encümeni tazminatı ka
bul etmediğine göre şu halde bugün müzakere 
edilmesi gereken rapor Sıhhat Encümeni rapo
ru olması lâzımdır. Bu itibarla Bütçe En
cümeni raporundan ziyade Sıhhat Encüme
ni raporunun müzakeresini ve binnetice 
raporun kabulü ile 5979 sayılı Kanunun kaldı
rılmasına karar verilmesini Hükümet adına is
tirham ediyorum. (Alkışlar) (Reye reye sesle-
ri) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, şimdi 
bundan sonra söz almış olanlar lâyihanın hey
eti umumiyesi üzerinde konuşmak için söz al
mışlardı. Hükümet adına Devlet Vekili bir usul 
meselesini ortaya koymuşlardır. Buna dair ay
rıca bir de takrir verilmiştir, bu takrirde, Büt
çe Komisyonu tarafından yapılan teklifin red
di ile Sağlık Komisyonu raporunun kabul edil
mesi, teklif edilmektedir. Konuşmalar bitme
den bu teklifleri oya arz etmek mümkün de
ğildir. Ancaık hangi metin üzerinde müzakere
nin cereyan etmesi lâzımgeldiğine dair Devlet 
Vekili tarafından ifade edilen hususlar hak
kında, isimlerini yazdığım zevat konuşacaklar 
mıdır? Konuşacaklarsa kendilerine takdimen 
söz vereceğim. Usul meselesinden sonra esas 
üzerindeki görüşmelere devam ederiz. Bu hu
susta söz alacak arkadaş var mı? (Yok sesleri). 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

REÎS — Buyurun. 
HÎKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

gönlüm şadolarak kürsüye çıkıyorum. 
Nihayet hepimizin saydığı Devlet Bakanı 

da Hükümet adına Ibu meseleyi ıjjabul etmiş
tir. Artılk Sağlık Bakanlığının ve komisyo
nun, mütehassıs sıfatı ile bu iş üzerinde daha 
fazla konuşması doğru değildir. 

Ben, bir tek kelime ilâve edeceğim. Bu genç 
nesilleri bundan sonra Sıhhat Bakanlığı her 
şeyden evvel kendi meslekleri dâhilinde tekâ
mül ettirsin ve ondan sonra bunları bu gibi 
mahrumiyet bölgelerine göndersin. Onun için 
fazla konuşmıyacağım. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

REttS — Sıtkı Salim. Burçak. (Vazgeçti ses
leri). (Kifayet tezkeresi var sesleri). 
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Kifayet takriri mevcut, fakat İçtüzüğün ifa

de ettiği gelişme şartları tahakkuk etmediği 
için reye (koymuyorum. 

Hüsnü Türkan d. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kanunun Büyük Mecliste 
müzakeresi «ırasında IMeclisin göstermiş oldu
ğu temayüle uyularak kanun, Bütçe Komis
yonuna tazminat kaydının ilâvesi için gönde
rilmişti. Bütçe Komisyonunda yapılan müza
kerelerde tazminatın prensi}) itibariyle gele
cek Barem Kanununa uygun olmadığı mülâ-
hazasiyle verilmemesi cihetine gidildi. Orada 
Maliye temsilcisi arkadaşımız burs vermek hu
susunda gayet semin davranarak, 300 burs ve : 

rebiliriz, dedi. Greçen sene Bütçe Komisyonun
da bulunan arkadaşlar tazminat verilmesine ta
raftar değildiler. Bu seneki müzakerelerde oı> 
lar da tazminat verilmesi cihetine gittiler. Fa
kat maalesef kabul edilmedi. 

Arkadaşlar, bundan ıbir ay evvel Sağlık Ba
kanlığı kadrolarında ,472 doktor münhaldır. 
Bu 472 münhalden 49 U mahrumiyet mıntakala-
rıııa aittir. Aşağı yukarı 422 doktorluk mahru
miyet iinıntakası olmıyan yerlerde açık bulu ıl
ımaktadır. 

Arkadaşlar, bu salbah Sağlık Bakanlığında 
yaptığım tetkikatta vaziyetin şöyle, olduğunu 
öğrendim : Bu 472 münhal 500 e .yükselmiştir. 
Bu 500 münhale mukabil mahrumiyet mınta-
kalarmdaki doktor adedi yine 49 olarak kal
maktadır. Binaenaleyh Sağlık Bakanlığı kanu
nu yürütememekte ve 'bu yüzden birçok müş-
ıkülâta mâruz bulunduğunu izah etmektedir. 

Bendeniz doğrudan doğruya Sağlık Komis
yonu raporunun kabul edilmesini, Bütçe Ko
misyonu raporunun reddedilmesini rica ediyo
rum. (Alkışlar). 

RElS — Efendim, lehte ve aleyhte konu
şuldu. Kifayeti müzakere takrirleri taaddüd-
ediyor, şimdi onları okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Sağlık Komisyonu raporu

nun reye arzını teklif ederim. 
İstanbul Mebusu 

B. N. Göknil 

Başkanlığa 
Uzun zamandır devam eden müzakere kâfi-
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I dir. Takrirlerin reye konulmasını arz ve teklif 

ederim. 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 

Yüksek Riyasete 
. Mesele aydınlanmıştır. Müzakere kâfidir, 

kifayetin reye vaz'mı rica ederim. 
Bursa 
M. San 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet kâfi derecede tavazzuh etmiştir. Mü

zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Şükrü Kerimzade 

REİS — Takrirler aynı mahiyettedirler. Ki
fayet takrirlerini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 
Şimdi bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Bütçe Komisyonu tarafından yapılmış olan 

teklifin, reddi ile Sağlık Komisyonu teklifinin 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

REİS — Takrir Sağlık Komisyonu metni 
üzerinde müzakerelerin cereyanı mahiyetinde
dir Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
metni üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın ivedilikle müzakeresi teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
İvedilik teklifi kabul edilmiştir. 

5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun 

MADDE 1. — Tıp mensuplarının Devlet 
teşkilâtında vazifeye alınma şartları hakkın
daki 5979 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 
havayı görüyorum. Havaya uymıyacağıma mü-
teessifim. Ancak bir iki noktayı da zikretme-

I den geçemiyeceğim. 
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Filhakika tümü üzerinde konuşmadım. An

cak kanun bir ilga kanunu olduğuna ve hemen 
hemen bir maddeden ibaret bulunduğuna göre, 
tümü hakkında konuşacaklarım madde üzerin
de konuşacaklarımın aynıdır. Bundan istifade 
ederek Riyasetin de müsaadesiyle iki noktayı 
arz edeceğim. 

REİS — İçtüzük hükümleri içinde kalmak 
şartiyle. 

ARİF NlHAT ASYA (Devamla) — Kanu
nun ilgası için yani mecburi hizmet mükellefi
yetinin kaldırılması için ileri sürülen esbabı 
mucibe arasında en kuvvetli esbabı mucibe zan-
nımca, kanaatimce şuydu : Bir işe bir hukuki 
akitle bağlı olmıyanlara bir mükellefiyet tah
mil edilemez ve mevzuubahis olan arkadaşlar, 
mükellefler, kendi hesabına okuyanlar olduğu
na göre bu mükellefiyetten elbette affedilmeli
dir. Bu noktayı müsaadenizle eerhetmeye ça
lışacağım. 

Bizde tahsil ilkokuldan yani işin temelinden 
üniversiteye yani işin çatısına kadar baştan aşa
ğı meccanidir. (Bravo sesleri) Kendi hesabına 
okumak diye bir tâbir vardır ama tâbirden 
ibarettir. Filhakika Hükümet hesabına oku
yanla kendi hesabına okuyan arasındaki fark 
çok küçüktür. (Gürültüler) Arz edeyim; mü
saade buyurun. 

Pertevsizle bakılırsa büyük görülür, fakat 
haddizatında küçüktür. Zira daha geçen gün 
çıkardığımız Maarif Bütçesi ile birlikte görü
şülen üniversite bütçesinde ilgili fasıldaki tıp 
fakültelerine isabet eden miktar nedir? En ba
sit hesapla; tesisi, lâboratuvarı, susu busu dü-
şünülmeksizin yalnız bir senelik masrafını dik
kate alarak, bütçeden ayırdığınız miktarı o se
ne mezunlarına taksim ediniz, ne çıkacaktır'? 
İşte o asgari fiyatla o kadara mal olmaktadır, 
kendi hesabına okuyan talebe bu kadara mal 
olmaktadır. Buna ayrıca burs masrafını da 
ilâve ederseniz, kendi hesabına okuyanla burs
lu talebe arasındaki farkın gayet az olduğunu 
göreceksiniz. Aradaki fark belki bir iki san
timden ibarettir. 

Görüyorum ki, ilga teklifinin lehinde bir 
cereyan var. ilgayı kabul edeceksiniz. Mamafih 
ben fikrimi söyledim. 

REİS.— Sıtkı Atanç. 
SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka

daşlar, doktorların mecburi hizmeti hakkmda-
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j ki 5797 sayılı Kanunu kaldırmalı mı, kaldırma

mak mı? Kaldırırsak ne olacak? 
Kaldırdığımız takdirde bir boşluk hâsıl ola

caktır. Bu boşluğu ne ile telâfi edeceğiz? Sayın 
Bakanı yanlış dinlememişsem, bir sene zarfın
da 72 doktor müracaat etmiş ve tâyin edilmiş
tir. Biz serbest meslek eshabını mahrumiyet 
bölgelerinde çalışmaya mecbur etmiyoruz. Hü
kümete müracaat edip vazife isterse o vakit iki 
sene mahrumiyet bölgesinde iş teklif ediyo
ruz. Bir doktor mektepten çıkınca ona iki se
ne mahrumiyet bölgesinde çalışacaksın demiyo
ruz. Bu kanunu kaldırmak bir boşluk tevlide-
der. Bunu kaldırmıyalım. 

Dîğer kısımlara geçmiyorum, Sayın Bakan 
müdahale eder, maddelerde görüşelim. Sakim 

ı olan cihet kur 'a usulüne tâbi tutmaktır. Büt
çe Encümeni kur'a usulünü kaldırmıştır. Bu
nu antidemokratik buluyorduk. Mahrumiyet 
bölgelerinde münhal olan yerlere bu defa ken
dileri seçerek gideceklerdir, ve istedikleri yere 
gideceklerdir. Devlete müracaat edip vazife 
istemezse biz esasen mahrumiyet bölgeesine 
göndermiyoruz. 

REÎS — Madde üzerindebaşka söz istiyen 
olmadığına göre, oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına (249) oy verilmiş, (248) kabul, ve 
(1) ret vardır. Muamele tamamdır, tasarının 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyi
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. (Al-

I kışlar). 
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12. — Maden Kanunu lâyihası İle Ankara es- ' 

ki Mebusu Salâhaddin Âdü'in, Maden Kanunu 
teklifi ve Adalet, Bütçe, İçişleri ve Maliye komis- ı 
yonları düşünceleriyle Ekonomi Komisyonu ra- ı 
poru (î/442, 2/85) [1] 

EKONOMİ VE TİCARET VEKtLÎ FETHİ 
ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, I 
birinci müzakeresi yapılacak işlerin birinci mad
desi Maden Kanunu lâyihasına ait bulunmakta
dır. 

Maden mevzuatı, memleketimizde halen 1322 
tarihini taşıyan bir Maden Nizamnamesi ve ona 
ait talimatnamelerden ibarettir. Halbuki mem
leketin yeraltı servetlerinin gerek aranması, ge
rek işletilmesi veya imtiyaza bağlanmasında hu
susi teşebbüsün daha kolaylıkla iş yapmasını 
mümkün kılacak yeni birtakım hükümler ted
vin etmek zarureti ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Yurdun her tarafından ilgililerin sık sık 
müracaatlarına zaman zaman sizler de muha
tap olmaktasınız. Bugünkü mevzuatın bu müra
caatlara cevap verme imkânını vermemesi se
bebiyle bu vatandaşların arzuları is'af edileme
mektedir. Bunu temin için 3 - 4 encümenin tet-
kikmdan geçmek suretiyle tekemmül etmiş bu
lunan bu lâyihanın, diğer lâyiha ve tekliflere 
takdimen müzakere ve kabulünü, maslahatın 
icabı olarak, arz ve rica etmekteyiz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 2 numarasında bulunan Maden 

Kanunu lâyihası ile Ankara eski Mebusu Salâ
haddin Âdil'in, Maden Kanunu teklifinin diğer 
işlere takdimen müstaceliyetle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
F . Çelikbaş 

REÎS — Takriri oya arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takdimen görüşülmesi 
kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz alanlar : 
Mehmet özbey, (Yok sesleri). 
Şevki Ecevit (Yok sesleri). 
Cemal Hünal.. 
CEMAL HÜNAL (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar, maden kanunu tasarısı esbabı muci-
besi gayet vazıh bir şekilde yazılmıştır, ondan 

[1] 304 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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bahsedecek değilim. Yalnız hemen bir asır za-
manlık bir müddetten beri madenciliğimizin ne 
kadar mühmel vaziyette bırakıldığı, yeraltı ser
vetlerimizin bu memlekette ne kadar mühim va
zifeler görmek iktidarına sahip olduğu husus
larım izah ederek, Maden Kanunu hakkında bâ
zı mâruzâtta bulunacağım. 

Hepinizin malûmu olduğu veçhile madencili
ğimiz saltanat devrinde yalnız mabeyin münte-
siplerine hasredilmiş bir mahiyet arz etmekte 
idi. Hattâ bu menfaatleri sağlamak için made
nin iktisabında bulunan vatandaşların ellerin
den hakları alınır. Ve onlara bahşiş vaziyetinde 
terkedilirdi. Bunun yerini İstiklâl Harbinden 
sonra kurulan Cumhuriyet Hükümetinin 1926 
yılında tesis etmiş olduğu M. T. A. aynı mahi
yette iktisabetmişti. Vatandaşların bulunduğu 
madenler üzerinde istedikleri ruhsatı veya im
tiyaz hakkını verirler, istemediklerini dahi dev
letçilik idaresi altında kendi işletmelerine terk 
ve tahsis ederlerdi. Bu da malûm olduğu veç
hile uzun bir zaman devam etti ve madencilik
ten beklediğimiz inkişaf maalesef bu şekilde 
kösteklendi. Yeni iktidarımız, teessürle kaydet
mek isterim ki, yeraltı servetimize lâyık olduğu 
ehemmiyeti verememiştir. 

Sayın arkadaşlarım, yeraltı servetlerimizin 
kıymet ve ehemmiyeti en az yer üstü servetle
rimiz kadar mühimdir. Bunun tek misalini krom 
madeni olarak arz etmek isterim. Memleketimi
zin ihraç ederek döviz temin ettiği krom satı
şının tutarı Ege bölgemizin tütünden bir sene
de elde ettiği dövize müsavidir. Bu yalnız kro
ma aittir. Diğer madenlerimize bir nazar atfe
decek olursak görürüz ki, bilhassa İkinci Cihan 
harbi esnasında, bunun üstünde daha çok kıy
mette madenlerimiz mevcuttur. Bunların işletil
mesi yurdumuz için bir gelir ve Hükümet için 
muhtaç olduğu döviz kaynağı olacaktır. 

Gönül isterdi ki, iktidara geldiğimiz andan 
itibaren ticaret ve ziraat sahasında nasıl bir fi
nansman sistemi tatbik etmişsek yeraltı servet
lerimizin iştigal mevzuuna giren ve bunlarla 
meşgul olan müessese ve şahıslara aynı şekilde 
yardımlar yapılmış olsun. Maalesef yapılma
mıştır, arkadaşlar. Bugün yeraltı servetleriyle 
meşgul olan firmalar, şahıslar diğer sahalarda 
meşgul olan vatandaşlarımızın gördüğü yar
dımdan tamamiyle mahrum bulunmaktadır. Bu
na mukabil yalnız sene sonlarında maliyece bu 
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servetlerimizin ihracatında bir miktar veya da- 1 
ha fazla resim ve vergi almak suretiyle maden
cilerimizle alâkadar olmaktadır. Halbuki hâdi
se böyle olmamalıdır, arkadaşlar. Yeraltı ser
vetlerimizden olan kromun beş altı aydan beri 
mubayaasının azalma yolunda olduğu malûm
dur. Bunun sebeplerini araştırmak icabeder, 
bunların üzerinde durmak lâzımdır. Bugün bi
zimle münasebatı ticariyede bulunmıyan hariç 
memleketler bizim bu maddelerimize müşabih 
maddeleri satmakta ,biz ise göndermek için mü
saade alamamaktayız. Binaenaleyh, bunun esas
lı çaresine bakmak icabeder. Aynı zamanda 
takdir buyurursunuz ki, yeraltı servetlerinde ça
lışanların memleketin en ağır sahalarında yep
yeni bir hayat yarattıklarını da hesaba katmak 
lâzımdır. 

Arkadaşlar maden işletmesi; dünyanın en 
ağır tehlikesine mâruz olup zararın en büyüğünü 
yapar, bir fabrika işletmesine benzemez. Bir 
fabrika iptidai maddelerini hesabeder, istihlâk 
yerlerini tesbit eder, ondan sonra işletmeyi ya- . 
par. Halbuki madencilik işi böyle değildir. Ma
dencilik dağ başlarında yapılmaktadır, dağ baş
larında başarıldığı için oralarda yepyeni bir ha
yat yaratması lâzımdır. Bu o kadar tehlikelidir 
ki, bu tehlikeli iş için bir finansman, bir yar- I 
dım görmesi lâzımdır. Bu finansman müessese
lerinin kurulması icabeder. I 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmudur, I 
memleketimizin bir yakacak derdi vardır. Ge
rek ev yakacağı ve gerek fabrikalarda kullanı
lan yakacaklar, bugün dahi temin edilmiş du
rumda değildir. Buna mukabil yurdun her ta
rafında çok zengin ve namütenahi gelir kayna- I 
ğı vaziyetinde olan linyit kömürlerimiz vardır. I 
Bunlardan istifade etmek elbette ki, lâzımdır. 
Nitekim yeni kurulacak çimento fabrikalarımız 
için de bunların büyük ehemmiyeti vardır. 

îşte bunların bir an evvel tahakkuk etmesi I 
ve bir finansman mevzuu sağlamak için bu ma- I 
den kanununun bir an evvel çıkması elbette ki, 
zaruri bir vazife halini almıştır. Bunu sizler de 
takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'da, İngil
tere ve Amerika'daki kömür madenciliğinden I 
bahsedeceğim. Avrupa'da bilhassa Almanya'da 
ve İngiltere'de, senede yüz milyonlarca ton kö
mür istihsal edilmektedir. Malûmunuz olduğu 
üzere bizde de son zamanlarda Zonguldak Hav- | 
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zasmda 4,5 milyon #ton kömür istihsaline mu
vaffak olunmuştur. Burada daha fazla istihsal 
mümkün değil mi? Mümkündür. 

Arkadaşlar, bugün memleketin diğer taraf
larında diğer köşelerinde bulunan zengin linyit
ler vardır. Bunların finansmanı yapıldıktan 
ve maden kanunu çıktıktan ve ipotek hadleri te
sis edildikten sonra malî kuvvetler nispetinde 
faaliyete geçilecek ve memleketin ihtiyacı bulu
nan enerji bunlardan temin edilecektir. Bugün 
bu çatı altında dahi millî servet olan kok kö
mürü teshinde kullanılmaktadır, bundan sonra 
tenvir ve teshin işlerinde linyit kullanılacak ve 
ormanlarımızı koruma mevzuu da ortadan kalk
mış olacaktır, 

REİS — Zeki Erataman. (Maddelere sesleri) 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Müsaade 

buyurun efendim. 
Muhterem arkadaşlar, yangından mal kaçı

rır gibi kanun çıkarıyoruz. 
Memleketin hayati ehmmiyti haiz konula

rından biri de şu maden kanunudur. Hiç değil
se bir gün geçmeden bunun konuşulmasını doğ
ru bulmak imkânsızdır. Bunun yarın görüşül
mesi yerinde olur. (Bugün görüşülmesi kabul 
edildi sesleri) Evet kabul ettik, onun için ben 
de şimdi kanaatimi söyliyeceğim: 

Aziz arkadaşlar, ben madenci değilim, dok
torum, ama intisap bölgem maden sahasıdır, 
Tekirdağ mmtakası linyit sahasıdır. Bizim or
manlarımız yoktur, müracaat ederiz, aradan se
neler geçer fakat arkadaşlar her halde teşkilâ
tın kadrosu dar olması, teknik elemanlarımızın 
noksan olması bakımından işlerimiz bir türlü 
çıkmaz. Benim yegâne ricam; imkânı var ise bu 
kanunu yarın müzakereye koyalım. Bunu rica 
edeceğim. 

REİS — Maden Kanununun tevzi tarihi 
13 . 11 . 1953 tür. 

Buyurun Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Yeraltı ser

vetlerimize ait olan bu kanunun hazırlanmasın
da vazifelerini ifa etmiş olan Hükümete ve İh
tisas Komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza 
minnettarım. 

Maadin Nizamnamesi Osmanlı İmparatorlu
ğu zamanından bugüne kadar vazifesini yapmış
tır. Hayli zaman kifayetli olmuştur. Fakat el-
betteki terakkiyatımızm icapları, medeniyetin 
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icapları, sanatın inkişafı dolayısiyle o; nizanına- i 
ine ile bugünkü işlerin tedvirine imkân görüle
memektedir. Bugün çıkarmak istediğimiz kanun, 
da tahmin etmem ki yarının ihtiyaçlarına cevap 
versin. Fakat şüphesiz ki bugün tatbik edil
mekte olan Nizamnameden daha faydalı ve ve
rimli olacaktır. (Bravo sesleri). 

Şahsan bu kanunun müzakeresinde iliştiğim ı 
noktalar vardır. Komisyonda nasıl muarız bu
lunduğum noktalara karşı fikirlerimi söylemiş-
sem burada da arz edeceğim. Osmanlı devrin
den bugüne kadar vazife gören o nizamname
ye göre esasen kurulmuş olan işler son zaman
larda bir devletçilik sistemi ile yürüdüğüne 
göre mülkiyetin elinden, alınması Devlete inti
kali, dolayısiyle bir istimlâk mevzuu gayet ko
laydı ve tabiî idi. Buna rağmen şirketler de 
elbette iş görüyordu. Ama madenciden Hükü
metin almış olduğu bir resimden, resmi nispî-
den hak, adalet dairesinde - mülk sahibini de 
memnun etmek vasfım haiz olarak - beşte bir 
verilirdi. Yeni kanunumuz bu hakkını da mülk 
sahibinden nez'ediyor Yalnız size bilgi vereyim 
ki komisyonda söylediğim zaman dediler ki bu 
kanunun bu hükmü mülk sahiplerine faidebahş 
olmamıştır ve hattâ şimdiye kadar bir misalini 
dahi bulamıyoruz. O halde vazifesini görmemiş 
olan, vazifesini milletin isteğini, mülk sahibi
nin hakkını tatmin etmemiş olan bir kötü mi
salle bu hakkı ortadan kaldırmak mı lâzımdır. 

Şimdi serbest teşebbüse gayet tabiî olarak 
yer vereceğiz, buna can ve gönülden taraftarım; 
ama mülkiyet haklarına ve mülk sahiplerinin 
hakkına âzami itina ve riayet lâzımdır. Acaba 
bu sözümle işi baltalamıyor muyum, kıs
men baltalanmıyor mu arkadaşlar? Evet 
şimdi şirket olorak bir mülkün, sahi
binden, rızası alınması mümkün olmazsa 
Maden idaresi bu işe karışmaz, ihtilâf husu
lünde istimlâk edilir. Hem de nasıl? Bu ferdin 
mülkünü diğer bir teşekkülün nef'ine vermek 
suretiyle bu biraz zor izah edilir, lehinde ve 
aleyhinde çok konuşulur. 

İkinci endişem; dönüp dolaşmakta olduğu
muz yerlerde gördük, alelacele, kaptıkaçtı ma
den işletmeciliği vardır. Nerede krom varsa 
madencilerimiz oraya hüecum etmiştir. Nerede 
kıymetli ve istihsali koloy büyük bir sanayie 
lüzum göstermiyen madenler varsa o madenler j 
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üzerinde konuşmalar mevcuttur. Hattâ bundan 
şahıslar ve .şirketlerin takatinin üstünde birçok 
kapatmalar da vardır. Bunların sehepleri : 

Bunlar içerisinde verimli olan işler bir an 
evvel istimal edilip elde edilen kazançtan son
ra ıterkedilmektedir. Ben bu hususta Hüküme
tin nazarı dikkatini celbedenim. Bu gilbi kaptı 
'kaçtı işletmelere m'eyd'an verilmesin. Memleke
tin faydasınadır. Tıpkı 'bir kâse yoğurdun ikay-
ımağını yiyip gerisini telef etmek kabîlinden
dir. .Millî bir serveti en son damlasına kadar 
işletmek imkân'ları araştırılsın. Bu kifayet 
etmiyorsa _ müeyyideler 'koyaraktan millî ser
vetlerimiz israf edilmesin, en sıon katresine 
/kadar istihracına gayret 'edilsin. Bunların ye
gâne muvaffakiyet sırrı şudur : Madenciler 
derler ki; ver parayı işletelim. Bu doğrudur. 
Bu arkadaşlar sermayesizlik yüzünden, kifa
yetli sermaye elde edemediklerimden dolayı a-z 
sermaye ile işletilmesi mümlkün olan ve hiç 
'bekletmeden hariç piyasaya nakli mümkün olan 
maddeler üzerinde çalışıyorlar. Böyle devam 
ederise madenlerimiz körleşjir, körleşm'iş 'bir ma
deni de işletmeye talip azalır. Bunun gayrisi 
olan madenler verimlidir, isabetlidir, bugün 
için ihtiyacı taanamiyle tatmin edicü durumda
dır, yarın bu vSiraları işgal eden sbu memleke
tin çocukları o günün ihtiyacına göre Kanun 
tedvin ederler. Ben şahsan 'bu arz ettiğim mad
delerin kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyi
nize arz ediyorum. Ka'bul edenler... Btmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi husu
su da mevcuttur. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 
Tasarının müstaceliyetle görüşülmesi ka'bul 
edilmiştir. 

Maden Kanunu 

Birindi Bölüm 

Kısım : 1 
Madenler 

Tarif 
MADDE 1. — Tabiatta sâf, mürekkep veya 

maıhlûit halde bulunan, yeraltı veya yerüstü 
işletmesi ile elde edilebilen ve bu 'kanuna göre 
maden sayılan maddeler aşağıda gösterilmiştir: 
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Altın, Gümüş, Rodyum, Platin, Plâdyuııı, 

İridyum, Osmiyum, Rutenyum. 
Bakır, Kurgun, Kalay, Kadmiyum, Demir, 

Krtom, Manlgenez, Alüminyum. 
Kobalt, Nikel. 
Molibden, Tungsten. 
Vanadyum, Titanyum, Myolbyum (Kolon-

fb'iyum), Tantalyum, Zirkonyum. 
Antümuan, Cıva, Arsenük, Bizmut. 
Berilyum, Lityum, Rubidyum, Sezyum, 

Fransiyum. 
Seryum, Lanta'lyum, Didim, Neodin, Ger

manyum, İtriyum. 
Uranyum, Toryum. 
Anltrasit, Taşkömürü, Linyit, TüHb. 
Siyalh Kehribar, Grafit. 
Petrol ve müştakları, bitüm ve bitümlü mad

deler, tabiî hidro'kar'bür gazları ve Helyum. 
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Kayatuzu veya tuzla tuzu ol<arak çıkarılan 

Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Bor ve Fos
for tuzları, Şap. 

Kükürt, Selenyum, Tellür, Pirit, Baryum, 
Borasit, Muorit, Apatit, Lösit, Amyant (Ate-
post), Mika, Lületaşı, Manyezit, Zımpara. 

Beril, Topaz, Korondon, Turkuaz, Oniks, 
Opal, Agat, Kehribar, Kuarzt Kristalleri, Ame
tist, Kniaopraz, Krizoberil, Krizolit, Spinel, 
Türmalin. 

Elmas, Zümrüt, Yakut. 
İçerisinde işlenecek miktar ve keyfiyette 

yukardaiki maddeleri ihtiva eden alüvyon, 
elüvyon ve sular. 

REİS — Vakit ge«ikmÜşltir. Yarın saat 15 
te ıtk>planılmak üzerce Birleşime nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,55 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUALLER 

1. — Çorum Mebusu Baka Koldaş'm, kız 
talebeler için haç lisede pansiyon mvcut olduğu
na ve bu liselere her sene yeniden kaç talebe 
kabul edildiğine dair sualine Maarif Vekili Rıfkı 
Salim Burçak'ın tahrirî cevabı (6/1393) 

15 . I I . 1954 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımızın Maarif Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederiz. 

Çorum Mebusu 
Baha Koldaş 

1. Kendi paraları ile lise tahsili yapmaık 
istiyen kız taleibeler için Maarif Vekâletinin kaç 
lisesinde pansiyon mevcuttur? Talebe adedi ne
dir? 

2. Bu liselere her sene yeniden kaç talebe 
kabul edilmektedir? 

ı3. Kuruluşu itibariyle gayet müsait yerde 
bulunan Çamlıca ve Kandilli Kız liseleri ile 
diğer kız liselerinin pansiyon kısımlarının tev
sii düşünülmekte midir? Böyle bir karar var
sa durum ne safhadadır ? 

T. C. 
Millî Eğitim Vekâleti 26.11.1954 
Orta öğretim Genel 

Müdürlüğü 
Hesap Ş. Sayı : 1, 3793 

özet: Çorum ıMebusu Baha Kol-
fdaş ve Dr. Sedat Baran'in yazılı 
(soru önergeri H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtip, Kanunlar Müdürlüğü «özü 

ile alınan 16 Şubat 1954 tarihli, 6.1393/6471-
14980 «ayılı yazıları karşılığıdır : 

Kız talebeler için kaç lisede pansiyon bu
lunduğu 'hakkında Çorum M'dbusu Baha Kol
daş ile Dr. Sedat Baran tarafından müştereken 
verilen yazılı soru önergesinin cevaibı ilişik 
olarak sunulan notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Vekili 
Rıflkı Salim Burçak 

T. B. M. Meclisi Reisliğinin 16 Şubat 1954 
tarihli, 6.1393/6471-14980 sayılı yazısına ilişik 

— 09 — 
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olarak alınan ve kız talebeler için kaç lisede 
resmî pansiyon bulunduğu, talebe sayısının ne 
kadar olduğu, bu pansiyonlara her sene kaç 
ikiz talebe 'kabul edildiği, İstanbul - Çamlıca, 
Kandilli Kız liseleri ile diğer kız liselerinin pan
siyon kısımlarının tevsiinin düşünülüp düşü
nülmediği haıkkmdaki Çorum Mebusu Baha 
Koldaş ve Dr. Sedat Baran'ın yazılı soru öner
gesinin cevabıdır : 

1. Kız öğrenciler için 5 ikiz lisesinde pan
siyon teşkilâtı vardır. 'Bu pansiyonlarda pan
siyoner kız öğrenci sayısı 844 tür. 

2. Bu liselerin pansiyonlarında, 1950 - 19'51 
öğretim yrlı başından' 1953 - 1954 öğretim yılı 
sonuna kadar .mevcut pansiyoner talebe sayısı 
ilişik listede gösterilmiştir. 

3. Pansiyonlu kız liselerine bütçenin mü-
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saadesi nispetimde efe p'aviıyonlİia.r ilâvesd suretiyle 
daha fazla öğrenci kabul etmek imkânlarının 
sağlanmasına çalışılmaktadır. 

a.) (istanbul Çamlıca Kız Lisesi esas bina
sı ile bahçesindeki ahşap bina 1952 Bütçesin
den ayrılan ödenekle esaslı surette tamir etti
rilmiş ve bu okulun pansiyon kısmı genişletil
miştir. 

ıb) İstanbul Kandilli Kız Lisesi bahçesinin 
bitişiğindeki şahsa ait olan bir bina 1954 Büt
çesinden ayrılacaık ödenekle satınalınacak bu 
suretle gelecek yıllarda bu okula daha fazla 
öğrenci alınabilecektir. 

c) Adana Kız Lisesine 19'52 Bütçesinden 
ayrılan ödenekle bir paviyon yaptırılmış ve bu 
okulun pansiyon teşkilâtı imkân nispetinde ge
nişletilmiştir. 

Pansiyonlu kız liselerinde yıllara göre paralı yatılı öğrenci sayısı 

Yıllar Okulun adı Orta kısmı Lise Toplam 

1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-İ954 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1951-1952 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 

Adana Kız Lisesi 
» 
» 
*» 

Bursa 
s> 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kız Lisesi 
» 
» 
» 

Çamlıca Kız 
» 
» 
> 

îzmir 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
Kız 
•» 
» 
•» 

Kandilli Kız 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
Lisesi 
» 
» 
» 
Lisesi 
» 
» 
» 
Lisesi 
» 
» 
» 

10 
22 
25 
25 
13 
14 
21 
23 
82 
92 
77 
74 
64 
50 
69 
88 
48 
75 
61 
50 

28 
41 
52 
67 
17 
40 
71 
81 
142 
155 
181 
157 
63 
80 
116 
159 
62 
85 
104 
120 

38 
63 
77 
92 
30 
54 
92 
104 
224 
247 
258 
231 
127 
130 
185 
247 
110 
160 
165 
170 

— 60 -
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2. — Konya Mebusu Murad Âli Ülgen'in, 

Konya Ereğli'si Mensucat Fabrikası Müdürlü
ğünden uzaklaştırılmış olan Fahri Fuat Orsan 
hakkındaki sualine İktisat ve Ticaret Vekili Fet
hi Çelikbaş'ın tahrirî cevabı (6/1323) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Seçim bölgem olan Konya'nın Ereğli Kazasm-

daki Sümerbankm Mensucat Fabrikası Müdür
lüğünden uzaklaştırılmış ve halen Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu üyelerinden 
bulunduğu anlaşılan «Fahri Fuat Orsan» hak
kında, Ereğli işçi Postası Gazetesinin bir ya
zısı üzerine Yüksek Riyasetlerine alâkalı veka
letlerce cevaplandırılmak üzere sunmuş oldu
ğum 1 Haziran 1953 tarihli yazılı soruma Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince verilen cevaplar, 
noksan olduğundan, 7 Temmuz 1953 tarihli öner
gemle sorularımı teyit ve tafsil etmiştim. 

Mezkûr Vekâletin bu kere IX Dönem 4 ncü 
Toplantıya ait Tutanak Dergisinde okuduğum 
6 . V i n . 1953 tarih ve özlük işleri ve gereç mü
dürlüğü ifadeli 4525 sayılı yazısında; 

Sorularımın bâzılarının yine tam cevapla
rının verilmediğine, bâzılarının ise adı geçen 
Fahri Fuat Orsan'a tevdi olunarak onun soru
larımla, kısmen ilgili fakat mestur ve noksan, 
kısmen de sormadığım ve mevzuyla hiç münase
beti bulunmıyan hususata mütaallik beyanları
nın aynen dercile iktifa edildiğine muttali ol
dum. 

Bu suretle sorularımın cevapları noksan ve 
meşkûk kalanları ilişikte tekrar ve tafsilen te
barüz ve adı geçenin beyanları muvacehesinde 
bu kere sormak lüzumunu duyduğum hususlan 
dercettim. 

Bu sorularımın muhatabı, siyasi ve idari me
suliyetleri deruhde etmiş bulunan (Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti) olduğundan sorularıma İçtü
züğün 149 ve 150 nci maddeleri hükümlerine 
tevfikan ve mütaakıp önergelere mahal kalma
ması için mezkûr vekâletçe tetkik, tahkik ve 
tevsik edilerek tam ve sarih cevaplar itasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

28 Aralık 1953 
Konya Mebusu 
M. Âli Ülgen 

I - Otomobilleri ne suretle ve kaçar liraya 
iktisabettiği : 

1 Haziran 1953 tarihli önergemin 8 nci mad-

.1954 0 : 2 
I desiyle, Fahri Fuat Orsan'm 2160 Ankara Plâ

ka numaralı hususi otomobilini ne suretle ikti
sap ve bunun kaç liraya mal olduğunu sormuşr 
tum. 

Verilen 12 . VI . 1953 gün ve 3224 sayılı ya
zıya ekli cevabın 8 nci maddesiyle «otomobile 
ne suretle tesahubettigine dair Vekâletimiz ka
yıtlarında bilgi yoktur.» Dendiği, fakat 7 nci 
maddeye verilen cevaplar meyanında Fahri Fu
at'ın 5440 sayılı Kanun gereğince vermiş oldu
ğu 31 . VIII . 1949 tarihli mal beyannamesinin 

I kendisine ait kısmının (e) bendinde (Küçük bir 
I aded Desoto Otomobili) göstermiş olduğu gibi, 

adı geçenin 1 . I I . 1952 tarihiyle verdiği bildi
rilen beyannamesinin de yine kendisine ait mal
ların (c) bendinde (bir aded küçük Desoto oto
mobil) bildirmiş olduğunun işarı üzerine, 
7 Temmuz 1953 tarihli önergemin II nci madde
sinin (B) fıkrası ile bu otomobilin her iki beyan
namede bu isimle ve kendi şahsi emvali meya
nında göstermiş olduğunun nazarı dikkati çek
tiğini, çünki soru mevzuu otomobilin mukadde
ma (Şevrole) ve mütaakıben (Desoto) marka 
ve Jale Orsan namına kayıtlı, cesametinin büyük 
olduğu ve 14 bin Türk lirasına alındığının söy
lendiğinden bahsile keyfiyetin tahkiki 'ile arada
ki mübayenetin ve bu otomobilin sureti iktisabı
nın izahını istemiştim. 

Buna karşı, 6 . VII I . 1953 tarih ve 4525 
sayılı yazıya ekli cevabın I I nci maddesinin B 
fıkrasiyle beyannamelerin tekrar tetkik olunarak 
her iki beyannamede gösterilen Desoto otomobi
lin karısının malları hizasında göstermiş oldu
ğu görülmüştür bu hususta sicil dosyasında faz
la bir malûmat olmadığından keyfiyet adı geçen
den yazı ile sorulmuş verdiği cevapta aynen: 
(Bu sualde 'iki zühul vardır evvelâ 5440 sayılı 
Kanun icabı verdiğim beyannamede eşim tara
fından kullanılmış olarak alınan bir Desoto oto
mobili bildirilmiştir bilâhara bu otomobili zev
cem bir Şevrole ile değiştirmiştir fakat ikinci 
beyannamemde sehiv olarak eski otomobil marka
sını göstermiştir. Ne ben ne eşim aynı mamanda 
iki otomobil sahibi olmadık iki otomobil de ay
nı numaranın takılı olması imkânsızlığı da bu
nu teyideder. Ne eski Desoto ne de onun yerine 
kaim olanın fiyatı 14 000 lira değil çok daha 
ucuzdur bugün memlekette otomobil fiyatları 

I yükseldiği için bu rakam bundan galat olsa ge-
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rektir ve piyasaya göre çok daha ucuza derhal I 
satmaya amadedir) dediği nakledilmektedir. 

Bu beyanata nazaran : 
I - Evvelâ, 31.VIII.1949 tarihli beyannamesin

de, 3224 sayılı yazıya ekli cevapta işar kılındı
ğı üzere.«Küçük bir aded Desoto otomobili» ola
rak mı beyanda bulunmuştur? Yoksa (Kullanıl
ma, olarak alman bir Desoto otomobili) mi bildi
rilmiştir? 

Saniyen, ikinci 1.11.1952 tarihli Beyanname 
Fahri Fuat Orsan tarafımdan ımı, eşi tarafından 
mı yazılıp 'imzalanmıştır. Yani beyanda bulunan 
hangisidir? «Sehiv olarak eski otomobil markası
nı göstermiştir» den maksat kimdir? 

Zühul sualin neresindedir? 
II - Ne eski denilen desotonun ne de onun 

yerine kaim olanın fiyatı 14 bin lira değil çok 
daha ucuzmuş. 

Ucuzmuş ama acaba kaçar lira imişler? 
I I I - 5440 sayılı Kanun hükmüne göre veri

len beyannameler matbu ve ne suretle tanzim 
edileceği üzerlerinde gayet acık ve misallerle 
izah edilmiş bulunduğuna gmre, bu «Sehiv» di
ye tavsif edilen yanlış beyanda kasıt da olabile
ceğinden meydana çıkan bu hareketten dolayı, 
'ilgililer hakkında kanuni takibata tevessül edil
miş midir? 

IV- Mevzuubahis 2 160 Ankara palâkalı hu
susi otomobil hakkındaki bilgim, Fahri Fuad'-
ın, beyanı hilâfına 7 Temmuz 1953 tarihli öner
gende de belirttiğim üzere evvelâ Şevrole iken 
sonra Desotoya tebdil edilmiş, 1948 modeli ve 
25 beygir kuvvetinde müceddeden alınmış lüks 
büyük otomobildir. 

Mezkûr otomobilin plâka numarasından 
Ankara Belediyesi Seyrisefer idaresindeki mev
cut olması iktiza eden kaydından başlıca vasıf
larınım tes'biti ve model, oto fabrika numara
larının bildirilmesi suretiyle İstanbul'daki De
soto otomobilleri acentasından bunun kimin ta
rafından hangi tarihte kime satıldığının', satış 
bedelinin kaç lira olduğunun veya bir aynının, 
tesahubedildiği tarihte kaça alınıp satıldığı
nın öğrenilmesi kabil olduğundan hakikati ha
lin anlaşılması bakımından bu hususların tesbi- I 
tiyle Fahri Fuad Orsan veya eşinin bu otomo
billeri ne suretlerle ve kaçar liraya iktisabet-
miş bulunduklarının açıklanmasını, 

2. Evi ne suretle yaptırdığı ve vaktinde ' 
neden beyanda bulunmadığı: I 

1954 C : 2 
Fahri Fuat Orsa'nm Bahçelievlerde 4 ncü 

caddede inşa ettirdiği 5 No. lu evin «dört odalı 
sayılıdğı, 3 - 5 amele celbederek bizzat inşa 
ettiği, inşa,atı inşaat malzemesinin en ucuz ol
duğu tarihlerde yaptığı ve maliyetinin 26 bin 
liradan ibaret olduğu, evin kıymetinin de Ta
dilât Komisyonunun takdir ettiği gayrisâfi ira
da göre 25 600 lira etmesi lâzımgeldiği» hakla
rındaki beyanları tatmin edici değildir ve hilafı 
hakikat olsa gerektir çünki, 

Ev, 7 Temmuz 1953 tarihli önergemle de bil
dirdiğim üzere bahçe ortasında garajlı ve en 
az iki kat ve beş odalı müstakil binadır. 

Kıymetinin 40 000 liradan fazlaya malolmuş 
olacağı daha natamam iken aylığı 400 liradan 
kiracı girdiğini adı geçenin itiraf eylemesinden 
bellidii'. 

Mukayyet kıymetinde beyan, veçhile 25 600 
lira değil, 33 600 lira olduğu söylenmektedir. 
Buutla da hakikatin resmen açıklanması için; 

I - Evin in sasını u uzun sürdüğünü ve 3 - 5 
amele ile bizzat inşa ettiğini bildirdiğine na
zaran, evin inşası, (memurların izinlerini kulla
nabilecekleri bir ay gibi) kısa zamanda bitme
diğine göre inşaat müddetince vekâletteki vazi
fesine mesai zamanlarının bütün saatlerinde 
devam etmiş olup olmadığının, devam etmiş 
ise aynı zamanda evinin bizzat inşasını nasıl 
yapabileceğinin, almış ise senelik mezuniyeti 
dışında vazifesi başından gaybubetinden dolayı 
hakkında kanuni muamele yapılıp yapılmadı
ğının, 

II - Ankara'da evlerin kayıtları bulunması 
icabeden özel Saymanlık Mülürlüğünün ilgili 
şubesinden bu evin halen (itibari değil fiilî 
olarak) kaç kat ve odalı ve müştemilâtının ne
lerden ibaret bulunduğunun senelik gayrisâfi 
irad miktarının kaç lira ve bu miktara göre 
mukayyet kıymetinin kaç bin lira olduğunun 
sorularak bildirilmesini, 

III - Fahri Fuat Orsan'm kendisine hudutsuz 
krediler açabilecek müesseseler yardımı ile biz
zat daha büyük binalar yapabileceğini ifade et
tiği bildirilmektedir. 

Hayli manidar olan bu ifadesine göre adı 
geçene hudutsuz kredileri açabileceklerin hangi 
müesseseler olabileceklerinin ve en muteber eş
has ile müesseselere bile açılan kredilerin hu
dutları olduğuna göve adı geçene uelerden do-
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layı hudutsuz krediler açılabileceğinin tesbit 
ve îşannı, 

IV - Mevzubahis evin inşası en çok Eylül 
1950 sonuna kadar bitmiş olduğuna, 5440 sayı
lı Kanuna göre menkul ve gayrimenkul mallar 
üzerinde vukua gelen önemli değişikliklerin bir 
ay içinde beyanname ile bildirilmesi icalbettiği-
ne göre, Fahri Fuat Orsan'm kendine ve zev
cesine ait emval meyamnda önemli birer deği
şiklik sayılmaları taniî bulunan «ev» ile «oto-

9 

mönü» değişikliklerini lbi-r ay zarfında bildir-
meyip de bir seneden hayli zaman geçtikten 
sonra bildirmeleri ve üstelik otomobil hakkında 
yanlış beyanda bulunmalarından hakkında 5440 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre neden 
dolayı muamele yapılmadığının izahını, 

3. Avrupa seyahatleri: 
1 Haziran 1953 tarihli önergemin 10 ncu 

maddesiyle (Fahri Fuat Orsan'm 1991 ve 1952 
takvim yılları zarfında yurt dışına gitmiş olup 
olmadığını, ıgitmiş ise her seyahati içki ayrı 
ayrı olmak üzere - mezkûr önergemin I, II, III, 
IV ve V nci fıkralarında zikretmiş olduğum -
hususlara cevap verilmesi ricasında bulunmuş
tum. • 

'Buna karşı, 12. V I . 1953 tarihli ve 3224 
sayılı yazıya ekli cevabın 10 ncu maddesiyle 
(Falhri Fuat Orsan'in sadece 1951 yılı iznini 
26.11.1951 tarihli dilekçesiyle Stokholm 'de 
•tahsilde bulunan hasta oğlunun yanında geçi
receğini 'bildirdiği ve adı geçenin bu iznini 26. 
I I I . 1951 - 26 . IV . 1951 tarihleri arasında kul
landığı) bildirilmiş, fakat sorumun II, III, IV 
ve V nci fıkraları haklarında bilgi verilme
miştir. 

7 Temmuz 1953 tarihli önergemin III ncü 
maddesinin (OB) fıkrasında bu ciheti teyidet-
mekliğime rağmen, buna karşılık olması gere
ken 4525 sayılı yazıya ekli cevaibm III ncü mad
desinde Fahri Fuat ' ın .beyanı nakledilerek, B 
fıkrasında (1951 de Stokholm'e gidip gitmedi
ğinden bahsetmiyerek) ancak aynen: «1952 de 
Fransa'da ikamet e'den eniştesinin davetti üze
rine zevcemle beraJber gittim geldim, bu seya
hat de takriben 3 hafta sürmüştür. Uçak pa
rasını burada Türk parası olarak ödedim, Av
rupa'da bana hiç masraf yaptırmadılar. Karı
mın eniştesi Mr. Buison'dır ve kendisi zengin 
bir avukattır.» demektedir. 

.1954 O : 2 
i Bu ifadeler vazıh ve asla tatmin edici olma-
I dığı gibi sorularımın da tam cevapları değildir. 

Bu itibarla: 
A) 1951 takvim yılınkla: 
I - Fahri Fuat Orsan, 322£ sayılı yazıya ek-

ı li cevapta bildirildiği üzere, 1951 senesi izni
ni 2 6 . I I I . 1951 den 2 6 . I V . 1951 tarihleri ara
sında dilekçesindeki beyanı veçjhile munihasıran 
Stoklh'oltm^de tahsilde ve hasta oğlu Rasin Or
san'm nezdinde mi geçirmiştir? 

II - Bu seyahati için pasaportu nereye veya 
nerelere gitmek üzere hanigi makamdan almış
tır? Yalnız mı, zevcesi ile mi gitmiş? 

IIT - St'Oİkftıom'e gtti ise hangi vasıta ille ve 
hanigi tariki takilbederek gitmiş ve oradan ke-

I za hangi vasıta ile ve hangi yoldan dönmüşt/ür? 
I IV - Güderken veya gelirken doğruca mı 

gidip gelmiş, yoıksa başka şehirlerde tevakkuf 
etmiş midir? Etti ise hangi şehirlerde kalmış
tır? Meselâ, Münih, Amsterdam, Brüksel, Lon
dra ve Paris şehirlerinde tevakkuf etmişler mî, 

I etmemişler midir? 
I V - Maliye Vekâletince bu seyahati için 

kendisine döviz verilmediği bildirildiğine na-
I zaran bir ay sürdüğü anlaşılan yabancı mem-
I leketlierdeki zaruri masrafların] acaJba ne su

retle karşılıyabilmiştir ve bu masrafın miktarı 
I ne tutmuştur? 

B) 1952 Takvim yılında : 
I I - Fahri Fuat Orsan 4525 sayılı yazıya ekli 

cevapta 1952 de eşi ile yurt dışına yaptığını bil-
I dirdiği seyahat için Ekonomi ve Ticaret Vekâ-
I letinden senelik iznini almış mıdır?. 

II - Bu seyahati yapabilmek için 5682 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin (D) fıkrası hük-

I müne göre - 1951 senesinde olduğu gibi Vekâ
letinden resmî müsaade vesikası almış mıdır?. 

I Aldı ise tarih ve numarası kaçtır?. 
I III - 1952 de pasaportu nerelere gitmek için 

hangi makamdan almıştır?. 
I IV - 1952 de üç hafta kadar sürdüğünü bil-
r dirdiği bu seyahati 1952 senesinin hangi ayının 
I kaçında başlamış?. Giderken uçak biletini neresi 
I veya nereleri için hangi acantedan almış?. 
I Nereye gitti ise doğruca mı yoksa başka 
I şehirlerde tevakkuf ederek mi gitmiş ve dönüşü 
I hangi tarihte hangi tarik ve vasıtalarla, doğru-
I mu başka şehirlere uğrayıp tevakkuf ederek mi 
I gelmiştir?. 
I V - 1952 deki, bu seyahatinde Fransa'ya 

— es — 
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gitmiş ise, hangi şehrine gitmiştir?. Fransa'da I 
olduğu ve eşinin eniştesi bulunduğu bildirilen 
Avukat Mr. Buison, Fransa'nın hangi şehrinde 
ikamet etmektedir?. 

VI - Fahri Fuat Orsan, 1951 ve 1952 takvim 
yılları zarfındaki Avrupa seyahatleri için almış 
olması iktiza eden uçak veya vapur veyahut 
tren biletlerini hangi aeantalardan ve pasaport
larını da hangi makamlardan aldığını hatırlamı
yorsa biletler için memleketimizdeki başlıca ha
va, deniz ve. karayolları yolcu bileti satan acan-
ta ve idarelerden pasaportlar için de Ankra ve 
îstanbul valilikleri emniyet müdürlüklerinden 
soruşturulmak suretiyle tevsikan cevap veril
mesini 

4. 1952 de daire dışı gördüğü vazifelerle al
dığı harcirahları : 

Fahri Fuat Orsan'm 1952 takvim yılı zarfın
da üyesi olduğu tetkik kurulu dairesi dışında 
gerek dairesinin ve gerek vekâletin sair dairele
ri ve vekâlet haricindeki kooperatif ve emsali 
müesseseleri işleri için hangi tarihlerde ne gibi 
vazifelere memur edildiği ve bu muvakkat va
zifelerden dolayı yol masrafı, zaruri masraf ve 
harcırah âlâ... namlariyle her vazife ve seyaha
ti için ayrı olmak üzere gerek Devlet Bütçesin
den ve gerek müessesattan veya fon hesapların
dan kendisine kaçar lira verilmiş ve bu vazife
leri ne müddetler zarfında görmüş bulunduğu
nun evrakı müspitelerinden çıkartılarak işa
rım, 

Ve bu sorularım münasebetiyle gerekli tet
kik, tahkikler icrasiyle lüzumu olanlar tevsik 
edilerek Sayın Ekonomi ve Ticaret Vekili tara
fından madde numara ve fıkralarına mütana-
zıran ve mütaakıp % sorulara ihtiyaç duyulmıya-
cak vuzuh ve sarahatle yazılı olarak cevap ve
rilmesini rica ederim. 

28 Aralık 1953 
Konya Mebusu 

M. Âli Ülgen I 

T. C. 
iktisat ve Ticaret Vekâleti 25.11.1954 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

özel : 1/305 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine | 
Konya Mebusu Murad Âli Ülgen'in, Vekâ- I 

let Tetkik Kurulu üyesi Fahri Fuat Orsan hak- I 

1954 C : 2 
kındaki 26 . X I I . 1953 tarihli yazılı sorusu mad
de, numara ve fıkralarına mütenazıran aşağıda 
cevaplandın Imıştır : 

1. Otomobil hakkında, 
I - 5440 sayılı Kanuna göre 3 1 . V I I I . 1949 

tarihinde Fahri Fuat Orsan tarafından verilen 
beyannamede «küçük Desoto otomobili» denil
mektedir. Kullanılmış olduğu hakkında bir not 
ve meşruhat, ibare yoktur. Karısının malı ola
rak gösterilmiştir. 3 . I I . 1954 tarih ve 13/3 sa
yılı yazıya cevalben gönderdiği 7 . I I . 1954 ta
rihli mektubunda; pek az kullanılmış olarak 
11 000 liraya satmalmdığını bildirmiştir. 

ikinci defa verdiği" 1 . I I . 1952 tarihli be
yannamede, Fahri Fuat Orsan'in imzası vardır. 
imzası tasdiksizdir, inzibat Kurulunun tasdi-
kından geçmediği, özlükişleri ve gereç müdür
lüğünün 11 . I I . 1954 tarihli yazısından anlaşıl
mıştır. Bu beyannamede, sehiv yoktur. Ve 
evvelce verilen cevapta da bu defa sorulan şe
kilde (göstermiştir •)' 'kelimesine rasl an anlamış
tır. Her iki beyannamede yer alan otomobil, 
Desoto markalı otomobildir. Chevrolet oto
mobil 26 . IV . 1952 tarihli fatura ile 12 000 li
raya alınmıştır. Bunun imal yılı 1951 dir. Mo
tor numarası 998055 tir. Tipi Poverglid 2103 
tür. 

II - Desoto otomobil, 11 000 liraya istan
bul 'da adı hatırlanamıyan bir şoföre satılmış
tır. Yeni otomobil Chevrolet için 11 760 lira 
ödenmiş, ayrıca radyo dalga ilâvesine 40, ka
lorifer tesisatına 200 lira tediye edilmiştir. (Ra
pora bağlı fatura). 

III - 'Beyannamelerdeki beyanı, doğru oldu
ğundan kasıt mevzuu incelenmemiştir. 

IV - 2160 plâka numaralı ve Desoto mar
kalı otomobilin, normal yollarla iktisaibedil-
diği, 31 . VII I . 1949 tarihli beyannamesini in-
celiyen inzibat kurulunun 4237 sayılı Kanuna 
göre tahkikat yapılmamasiyle sabittir. Halen 
kullanılmakta bulunan Chevrolet marka oto
mobilin iktisap şekli de yukarda izah edilmiştir. 

2. 'Evi ne suretle yaptırdığı ve vaktinde ne
den beyanda bulunmadığı, 

I - Evin inşaatı sırasında 14. VIII 1950 ta
rihinde başlayıp 4 . IX . 1950 tarihine kadar de
vam eden müddet içinde 20 gün iznini kullan
mıştır. Ayrıca izin almadığı dosyası kaydiyle 
sabittir, imzaya tâbi memur olmadığından de
vamsızlık hususu tesbit edilememiştir, 
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II - Ev, İmar Kanunu gereğince taşdan 

bir bodrum üzerine dört oda, bir nişden iba
rettir. Helası, banyosu ve mutfağı vardır. Ka
lorifer yoktur. Küçük bir bahçesi olup garajı 
mevcut doğildir. Buna mu'kaJbil inşaat artığı 
tahtalardan yapılmış bir 'baraka vardır. Du
varlar tek tuğladır. T. C. Emlâk ve Kredi Ban
kasınca 4.4.1950 tarihinde yapılan ekspertiz 
neticesinde inşa bedeli olarak 24 200 lira kıy
met takdir edilmiştir. Takdiri Kıymet Komis
yonunca da 16.2.1951 tarih ve 1146 sayılı ka
rarla 4 200 lira gayrisâfi irat takdir edilmiştir. 
Vergi Usul Kanununun 289 ncu 'maddesi göz 
önünde tutulursa evin kıymeti 33 600 lira ol
maktadır. Kendisi, 25 600 liraya malolduğunu 
bildirmiştir. 

III - Hudutsuz krediden mubayaatta ıbulu-
nu'r'ken limit tâyin edilmemiş olması, murad 
edilmiştir. Şerif Çapan müessesesinden başika 
Fethi Oral'dan da kredi ve malzeme alabilece
ğini 'bildirmiştir. Vekâlete intisabından evvel 
bu müesseselerin bacında bulunanları tanıdığı
nı 'beyan eylemiştir. 

IV - Otomobilde fiyat farkı olmadığından 
sadece marka değişikliği olarak mülâhaza edil
miş ve bildirilmemiştir. Ev de borçlu olarak ya
pıldığından ve kendi malı telâkki edilmemesin
den ötürü 5440 sayılı Kanuna göre bildirilme-
diğini beyan etmiştir. Verdiği ikinci beyanna
mesinde evin inşa tarihi gösterlmediği için 
5440 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan beyanname, İnzibat Kurulunun tetik i-
kına arz edilmemiş ve haikkmda hiçbir muame
le yapılmamıştır. 

3. Avrupa seyafhatları, 
A) 19.51 takvim yılı. 
I - 1951 yılında İsveç'e ğidemeyip^Fransa'-
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ya gitmiştir. 

I I - Pasaport, her memlekete gitme yetkisi 
verdiğinden muayyen bir yer için alınmamıştır. 
Seyahati için Vekâlettin izni vardır. Pasaport 
Ankara'dan alınmıştır. Seyahati zevcefeüıyle be-
ra'ber yapmıştr:\ 

III - Stokholm'e gitmemiştir. 
IV ve V - Gitmediği için bu konuların in

celenmesi mümkün olamamıştır. 
B) 1952 takvim yılı. 
I - 1952 yılmlda Yurt dışına çıkmamıştır. 

Fransa seyahati 1951 yılında yapılmıştır. 
II - Seyahati olmadığırtdan izin bahis mev

zuu 'eidilmemiştir. 
III - Pasaport mevzuu yukarda incelenmiş

tir. 
IV - Seyahat 29.3.1951 tarihinde başlamış 

ve 26.4.1951 tarihinde (bitmiştir. P. A. A. dan 
alman 16.2.1954 tarihli yazıdan da istanbul -
Londra - Paris, Brüksel - İstanbul gidiş ve dö
nüş yolunun takip edildiği anlaşılmıştır. 

V - Seyahat doğruca Fransa'ya yapılmıştır. 
Karısının öz teyyzesinin ikamet etmekte bulun
duğu St. Etienne Şehrine gitmişlerdir. Teyze
sinin kocası Mr. Boison avukat olup adresi (Mr. 
•H. Buison, St. Etienne No: 5 place Marengo, 
Frence) dır. 

VI - Uçak bileti P. A. A. dan alınmıştır. Ken
di biletinin numarası 264 P. A. 181 734, eşi
nin biletinin ise 264 P. A. 181735 tir. Şahıs 
başına 1 041 lira olmak üzere yukarda göste
rilen yol için ceman 2 082 lira ödenmiştir. 

4. Fahri Fuat Orsan 1952 yılında Zongul
dak, İstanbul, Rize ve Adapazarı'na seyahat et
miştir. Bu seyahatlere ait cetvel aşağıdadır. 

Seyahat 
yeri Tarihleri 

Zonguldak 14 . I I . 1952 - 28 . II 
İstanbul 5 . V I . 1952 - 5 . V I I I . 

Rize 14 . VI I I : 1952 - 23 . VIII 
Adapazarı henüz cevap almamamı 

.1952 
1952 

1952 
ştır. 

Süresi 

15 gün 
61 » 

10 » 

Harcırah 

127,50 
678,75 

93,75 

Yol 
masrafı 

330,00 
90,80 

194,00 

Mülâhazat 

iktisadi tetkik 
Gümrük tarifesi tadi
lâtı 
iktisadi tet. 
Fabrika kuruluş yeri 

Olmak üzere ceman 1 514,80 lira almıştır. Bunlardan Zonguldak ve istanbul seyahat masraf
larını Devlet Bütçesinden, Rize seyahat masraflarını K/838 sayılı Koordinasyon Kararı ile Halk 
Bankasına verilen ve sarf şekli K/853 sayılı Kararla gösterilen fondan almıştır. Adapazarı seya-
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hati için vesaik henüz gelmemiştir. Diğer hususları müsbit evrak ve vesaik düzenlenen rapora 
bağlanacaktır. 

Soru sahibine bu yolda cevap verilmesine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 
fktisa.it ve Ticaret Vekili 

Fethi Çelikbaş 

3. — Çorum Mebusu Baha Koldaş'm, nahi
ye müdürlerinin ikdar ve taltifleri hakkında ne 
düşünüldüğüne- dair sualine Dahiliye Vekili 
Etem Menderes'in tahrirî cevabı (6/1388 

7 . İT . 1954 
Yüksek Başkanlığa 

Muhtelif bölgelerdeki nahiye müdürlerinden 
almakta olduğumuz mektuplarda : (Geçen yıl 
Erzurum Mebusu Sabri Erduman tarafından ya
pılan teklif üzerine Barem mahrutu üzerinde 
değişiklik yapılmak suretiyle terfileri için mah
dut bir imkân sağlanması derpiş edilmiş ise de 
emirlerinde çalışan zabıta memurları, gedikli
ler, bilhassa öğretmenlere - mazideki mahrumi
yetlerini gidermek için - bahş buyurulan inti
bak imkânlarını sağlıyamadığı ve yaşları 45-50 
yi aştığı halde her birinin 2-3 terfi devresini 
aynı kadroda geçirdikleri) belirtilmektedir. 
Bu kere de İzmir nahiye müdürlerinden aldı
ğım ve sureti Başbakanlık Yüksek Makamı ile 
İçişleri Bakanlığına gönderildiği anlaşılan müş
terek ve şayanı dikkat temenniyi de bilece su
nuyorum. 

Bütün ömürlerini bu arada gençlik ve dinç
lik anlarını en kıymetli çağlarım eser yarat
mak heyecanı içinde köylüleriyle elele vererek 
geçiren bu. çok mahdut ve hakikaten her tür
lü huzur ve terfiden mahrum feragatkâr nahi
ye müdürlerimizin öğretmenler ve hattâ öğret
menlikten ayrılıp Millî Eğitim Bakanlığında 
idari vazife alan personeller hakkında müzake
re edilmek üzere bulunan intibak tasarısı esas
larına mütenazır bir prensip dâhilinde ikdar ve 
taltifleri hakkında Muhterem İçişleri Bakanı
mız ne düşünmekteedirler? Bütün Devlet mu
amelâtının başladığı ve her türlü vasfı iktisa-
bettiği nahiyede bu işlerin sonsuz mesuliyet yü
küne tam feragat ve asaletle katlanan, bütün 
ömrünü ve istikbale ait her türlü ümidini, ayrıl
mak imkânını bulamadığı bu sandalyanın en 
son Barem haddi bulunan o da Meclisçe kabul 
edildiği takdirde 23 ü geçmiyen 40 liralık kad
roya bağiıyan 940 nahiye müdüründen 15-20 

yıldan beri bu mesleke hasrı hayat eden ve İl İda
resi Kanunundaki haklardan istifade edemiye-
cek olan yarısından fazlasını vazife aşk ve gay
retlerini artıracak onları malî yıldan önce her 
türlü endişeden azade kılacak mânevi ve mad
di varlığa kavuşturabilmek üzere emirlerinde
ki alâkalı teşkilâtın esaslı bir tetkik ve hazırlı
ğı var mıdır? Hükümet olarak Sayın Vekili
miz çok yerinde ve kadirbilir böyle bir teklif
le Meclise gelmek tasavvurunda mıdırlar? De
ğillerse bu mânevi zaruret ne ile ve ne suretle 
telâfi olunabilecektir. Yazılı olarak bildirilme
sini Sayın İçişleri Vekilimizden rica ediyorum. 

Çorum Mebusu 
Baha Koldaş 

Pek Sayın 
Baha Koldaş 

Çorum Mebusu 
Uzun senelerden beridir biz nahiye müdür

lerinin normal hakları sağlanmamış ve tamamen 
ihmal edilmiştir. Bu mağduriyetimizin telâfisi 
maksadiyle Erzurum Milletvekili Sayın Sabri 
Erduman tarafından bir kanun lâyihası hazır
lanmış ve Bütçe Encümenine tevdi edilmiş bu
lunduğunu sevinçle öğrendik. Tasarının metni
ne göre son terfi devresi içinde kadrosuzluk yü
zünden mağdur olan nahiye müdürlerine kadro 
verilmek suretiyle terfilerinin sağlanacağı, geç
miş yıllarda kadrosuzluk yüzünden en aşağı iki, 
üç terfi kademesi kaybetmiş mağdur nahiye mü
dürlerinin durumlarının tasarıda yer almadığı 
anlaşılmaktadır. Diğer vekâletler memuriyetleri 
arasında hattâ âmir olmıyan sınıfta dahi 35 li
ra asli maaşlı yirmi yıllık memurun bulunma
dığı kanaatindeyiz. Gerek İller İdaresi Kanunu 
ve gerekse diğer adlî ve mülki kanunlarda 
mevkiinin ehemmiyeti kabul edilmiş olan biz 
nahiye müdürleri bugün murakabe ve teftişi
miz altında çalışan memurların dûnunda maaş 
almaktayız. Bizler gibi mağdur edilmiş bulunar. 
öğretmenler şimdiye kadar birkaç intibak ka
nunu ile tatmin edilmişler ve son olarak yeni-

i den bir intibak kanunu ile de bu arkadaşları-
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mızm geçmiş yıllardaki haklarının tamamen 
sağlanmak üzere bulunduğu da haber alınmıştır. 
Ordu ve jandarma gediklileri ile emniyet men
supları da çıkarılan muhtelif kanunlarla kaybet
tikleri haklarına kavuşmuşlardır. Bugün için 
vazife görmekte olan 940 nahiye müdürünün 
adeden ancak yarısını teşkil edecek olan mağ
dur kısımlarının en aşağı otomatikman olarak 
iki derece terfi ettirilmek suretiyle müktesep 
haklarının tanınması şeklinde tasarıya bir mad
de eklenmesi, tasarı Bütçe Encümenince kabul 
edilerek Büyük Meclise sunulmuş ise müzakere
si sırasında Sayın milletvekillerimizin bu husu
su göz önüne almalarını feragat ve fedakârlıkla 
çalışan biz mağdur nahiye müdürleri ve aileleri 
topluluklarının da Büyük Meclisimizden çıka
cak tatminkâr bir kanunla sevindirilmelerini 
saygı ile arz ve istirham ederiz. 

18 . I . 1954 
İzmir Vilâyeti 

Buca Nahiye Md Bornova Nahiye Md. 
Fehmi İnanç Şevket Senar 

Cumaova Nahiye Md. Değirmendere Nahiye Md. 
Adil Güneş Cevdet Kunter 

Kızılbahçe Nahiye Müdürü 
Hicri Seçkiner 

T. C. 
içişleri Vekâleti 

öz. İş. G. M. 
2. Ş. M Sicil 

Sayı : 521/2215/5014 

özü : Nahiye müdürleri
nin terfileri hakkındaki 
Çorum Mebusu Baha 
Koldaş tarafından veri
len yazılı soruya dair. 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
19 . 2 . 1954 tarih ve Umumi Kâtip. Kanun

lar Müd. 6-1388/6446/14907 sayılı yazıları kar
şılığıdır : 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'm teklifi 
üzerine Yüksek Meclisçe kabul buyurulan ve 
19 . 2 . 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6248 sa
yılı Kanun daha müzakere safhasında iken alâ
kalı teşkilât hazırlıklarını yapmış alman 25, 30, 
35 ve 40 liralık kadrolar dolayısiyle 634 nahiye 
müdürümüze derhal kadro tahsisi yapılmış, 
bunlardan almakta bulundukları maaşlarda ter

fi müddetlerini doldurmuş bulunanların terfi 
muamelelerine girişilmiş bulunmaktadır. 

5442 sayılı i l idaresi Kanunundaki vasıfları 
haiz olarak ve bu kanuna göre tâyinleri yapıl
mış olup geçici 2 nci madde hükmüne uyularak 
40 liralık kadro verilmesi icabeden hiçbir nahiye 
müdürümüz için kador sıkıntısı çekilmediği gibi 
25 liralık kadroda 35 lira maaş alan nahiye 
müdürlerimize dahi 40 liralık kadro verilmek 
suretiyle 60 liraya kadar yükselmeleri temin 
edilmiştir. 

Bu mevzu üzerinde muhtelif makamlara mü
racaatlar yapan izmir'in bâzı nahiye müdürleri
nin durumuna gelince: 

Cumaovası Nahiyesi Müdürü Adil Güneş : 
28 . 3 . 1955 te 40 liraya, Değirmendere Nahi
yesi Müdürü Cevdet Kunter; 20 . 10 . 1955 te 
50 liraya terfi edeceklerdir. Bu defa alman 
kadrolardan kendilerine tahsis yapılmış olup 
zamanı gelince terfileri cihetine gidilecektir. 

Buca Nahiyesi Müdürü Fehmi inanç, Borno
va Nahiyesi Müdürü Şevket Senar ve Kızılbah
çe Nahiyesi Müdürü Hicri Seçkiner'e de yeni 
kanunla alınan kadrolardan tahsis yapılmış 
olup müddetlerini de ikmal etmiş olduklarından 
terfileri derdesttir. 

Devre sonunun yaklaşmış olması 'esasen mah
mul bulunan Meclis mesaisine bütçe çalışmaları
nın da inzimam etmiş bulunmasından *intibak 
mevzuu üzerindeki tekliferimizi önümüzdeki 
devrede Yüksek Meclis'e getirmek düşüncesin
deyiz. 

Keyfiyeti saygılarımla arz eylerim. 25 . 2 . 
1954 

içişleri Vekili 
E. Mendees 

4. — 'Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Konya Vilâyeti Merkezi ile bâzı 
kaza ve nahiyelerinde adalet teşkilâtının tak
viyesi hususunda ne düşünüldüğüne, Ankara, 
Kırşehir, Yozgad ve Konya vilâyetlerinin Ada
let kadrolarına dair sualine Adliye Vekili Osman 
Şevki Çiçekdağ'ın tahriri cevabı (6/1318) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki suallere Adalet Vekâletince yazılı 

olarak cevap verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla... 24 . X I I . 1953 

Konya Mebusu 
A. Fahri Ağaoğlu 
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A) 1953 senesi Ekim ayı içerisinde Konya 

ve kazalar ında arkadaşlar ımızla toplu olarak 
yaptığımız seyahat le : 

1. Beyşehir ve Bozkır kazalarımızın halkı, 
mesafenin Konya 'ya nazaran daha yakın olması
na r ağmen ; ikt isadi münasebet ler in yokluğu yü
zünden Seydişehre gidip gelmenin fuzuli ve güç 
o lduğundan ve bilhassa Bozkır - Seydişehir ara
sında otomobil seferleri bulunmadığından dola
yı, Konya 'ya birer lira ile her gün gidip gelmek 
mümkün olduğu halde Seydişehir 'e hususi oto
mobil ile ve sırf muhakeme için ancak 70. lira
ya gidip geldiklerinden ve bu hal davacı, şahit 
ve maznun veya maznunun yakini sı fa tiyle hal
kı müteessir et t iğinden, t e k r a r Konya Ağır Ce
zasına bağlanmalar ın ı istemişler ve devamlı ola
rak Vekâlete yapt ık lar ı haklı müracaat lar ın ve 
müfettişlerce mahall inde yapı lan te tkikler in de 
semeresiz kaldığını söylemişlerdir. 

a) Bu hususta Vekâletin düşüncesi nedir?. 

b) Halkın haklı ve devamlı müracaa t la r ına 
karşı daha ne zamana k a d a r kayıtsız kalınacak
t ı r? . 

c) Ara lar ında Vekâlet Teftiş Heyeti Reisi 
de bulunan müfett iş ler ta raf ından mahall inde 
yapılan te tk ika t sonunda nasıl bir rapor veril
miştir ve tar ih i nedir? . 

2. Seydişehir 'de Ağır Ceza M alı kem esi ku
rulmuş olduğu halde Konya Ağır Ceza Mahke
mesinde işlerin (•okluğundan mevkuflu muha
kemelerin dahi bir aydan fazlaya talik edildi
ğinden şikâ.yet edilmiş ve Konya 'da ikinci bir 
ağır ceza mahkemesi kurulması istenmiştir . 

Vekâletin düşüncesi nedir? 
3. Ilgın ve Cihanbeyl i 'de tek hakimli As

liye Mahkemesi bu lunduğundan işlerin çokluğu 
sebebiyle muhakemelerin üç - dört ay gibi ta
savvuru dahi adalet hislerini rencide edecek ve 
halkın adalete güvenini sarsacak müddetler le 
talik edildiğinden şikâyet edilmiştir. 

a) Varidesi daha az olan Haymana , Cülşe-
hir, Yerköy, Seyitgazi, Bozdoğan ve Tercan gi
bi kazalarda. 1953 senesi içinde çift hakimli 
mahkemeler kurulduğu halde Ilgın ve Cihan
beyl i 'de bu şekilde mahkemeler kurulmaması
nın sebebi nedir? 

b) Daha ne zamana kada r bu iki kaza hal
kının şikâyet ve ıstırabı devam edecekt i r? 

4. Seydişehir ' in Gencek, Ermenek ' in Fa-

. 1954 O : 2 
. riska ve Ilgın' ın Çiyil nahiyeleri kaza merkez

lerine 35 ilâ 50 kilometre mesafede ve nüfııs-
i l an da 10 bini mütecaviz olduğu ve bunlar-
I dan C.eneek ve Far iske 'n iu kışın yol larnun ka-
| p.-mmasııvdan dolayı aylarca müna'kalenin inki-
| taa uğradığı ve Gencek ' ten ancak Beyşehir 
! yolu ile ve birçok tehlikeler içinde 75 kilomet

relik yol geçildikten sonra Seydişehre gelmek 
; mümkün oh;bildiği ve Ilgın ve Çiyil ' in de işle-
; rinin çokluğu sebebiyle bu üç nahiyemizde 
| sulh m alık em es in in kurulması zaruri bulunduğu 
; 1953 Bütçesinin kabulünü mütaakrp tarafımız-
I dan söylenmiş olduğu halde, işleri hiç nıesa-
; besinde ve nüfusları da 4 000 - 6 000 arasında 
j birçok nahiyelerde sulh maJh'kemesi k u r u l u p bu 

teşkilât vapılırken hak ika t ta asgari dört vilâ-
| yete muadil olan Konya 'n ın yalnız bir vilâyet 
j olarak kabulü suretiyle mezkûr ııahiyelerimiz-
! de sulh mahkemesinin kuru lmamış olması üzün-
: tü ile karşı lanmışt ır . 

I Bu nahiyelerde sulh mahkemesi kurulması 
; hususunda vekâletçe ne düşünülmektedi r? 

| 5. Konya Sulh Ceza, Akşehir ve Karaman 
I Sulh mahkemelerinin yıllık varideleri 2 100 -
i 2 300 arasındadır . Bu mahkemelerin birer 

hâkim taraf ından idare edilmesine mukabil 
âzami varidesi 1 400 kadar olan Kırşehir 'de 
1953 senesinde ikinci ıbir sulh mahkemesi ve 
âzami varidesi 1 700 k a d a r olan Diya rbak ı r ' da 
da ikinci bir sulh ceza mahkemesi kuru lmuştur . 

a.) Bunlardan daha evvel işleri daha çok 
olan yukarda yazılı mahkemelerin takviyesi 
icabetmez mi idi? 

b) Akşehir ve K a r a m a n ' d a îkinci Sulh 
Mahkemesinin ve Konya 'da ikinci bir sulh ce
za mahkemesinin kurulması hususunda vekâle-

I tin düşüncesi nedir? 

B) Ankara , Kırşehir, Yozgad ve Konya 
j vilâyetlerinin adalet kadrolar ı (hâkim, hakim 

muavini. Cumhuriyet müddeiumumisi ve mu
avinleri , sorgu hâkimleri , başkât ip , kâ t ip ler 
ve mübaşir ler ve saire) nedir? 

B u kadrolardan her- biri hangi tar ihlerde 
verilmiştir; ' 

C) B fıkrasında yazılı vilâyetlere ve ka
zalarına 1953 senesi Bütçesinden mefruşat ve 
demirbaş tahs isa t ından kaçar lira veri lmişt ir? 

I D) Ağır ceza, Cumhuriyet müddeiumumi-
! lerine demirbaş olarak 1952 senesinde gönderil-
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iniş olan kadro dağıtım defterinin beşinci say
fasında not olarak: 

('Bundan sonra kadro dağıtım defterinde 
vuku'bulacak değişiklikler, Adalet Dergisiyle, 
bildirilecek ve Cumhuriyet müddeiumumi]ik-
lerinee bu değişiklikler kadro dağıtım defterin
de tashih edilmek suretiyle ehemim iye tle taki-
bedilecektir.) 

Denildiği halde bugüne kadar neşredilmiş 
olan Adalet, dergilerinin hiçbirisinde kadro da
ğıtım defterindeki değişikliklerin baldirilmedi-
ği iddia edilmektedir. 

a) Bu iddia doğru mudur? 
b) Doğru ise sebebi nedir? 
c) Vekâletin resmî beyanının yerine geti

rilmemesi bir suç değil midir, mesulleri kim
lerdir ve ne gibi muamele yapılmıştır? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 1 . I I I . 1954 

Müdürlüğü 
Sayı.: 

Genel : 1511 
Özel : 302 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
29 . XII . 1953 tarih ve 6182-14201/6-1318 

sayılı yazımıza bağlı olarak gelen Konya Mebu
su Abdürrahman Fahri Ağaoğlıı ve arkadaşları 
tarafından verilen yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek cevapları aşağıda arz edilmiştir. 

1. Seydişehir'de mürettep ağır ceza mahke
mesi kurulması hakkında vekâletimize müraca
atlar vâki olması ve Konya mahkeme ve adalet 
dairelerinin teftişi neticesinde müfettişler tara
fından tanzim edilen 2 . III . 1952 tarihli lâ
yihada «Cihanbeyli, Kadınhanı, Çumra, Beyşe
hir, Seydişehir, Bozkır ve Hadım kazaları dâ
hil olmak üzere 8 kazanın ağır ceza işlerini ni
yet etmekte bulunan Konya Ağır Ceza Mahke
mesinin işleri azaltılarak teraküme meydan ve
rilmemesini sağlamak için Seydişehir'de bir mü
rettep ağır ceza mahkemesi kurulması, Beyşe
hir ve -Bozkır ağır ceza işlerinin de Seydişehir 
Ağır Ceza Mahkemesine bağlanması» lüzumu
nun belirtilmesi ve Konya Valiliğinden vekâle
timize yazılan 29 . II . 1952 tarih ve 1-131/ 
145 - 855 sayılı yazıda ise : «Bozkır Kazasının 
Konya merkezine 105, Seydişehir Kazasının 123, 
Beyşehir Kazasının ise 90 kilometre mesafede 
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j bulundukları, bu kadar uzak mesafelerden ve 

bu kazaların köy ve nahiyelerinden bilhassa 
sonbahar ve kış günlerinde vatandaşların işle
rini, güçlerini terkederek Konya merkezine ge
lip gitmelerinin en aşağı 3 - 4 güne mütevak
kıf bulunduğu ve bu suretle burada otel ve han
larda sıkıntılı bir duruma düştükleri ve ağır 

I ceza dâvalarının sürat ve suhuletle görülmesi 
J de müstelzem bulunduğu ve ayrıca Konya Ağır 

Ceza Mahkemesinin işlerinin hafifletilmesi de 
icabettiği cihetle Bozkır, Beyşehir, ve Akseki 
kazalarını ihtiva etmek üzere Seydişehir'de bir 
ağır ceza mahkemesi kurulması muvafık olaca
ğının» yazılı bulunması üzerine vekâletimizce 
yapılan tetkikat neticesinde : Konya Ağır Ceza 
Mahkemesine 1951 senesinde 476 ve 1952 sene
sinde ise 482 dâva intikal ettiği ve bunlardan 
161 inin Seydişehir, Bozkır ve Beyşehir kaza
larından geldiği, Beyşehir Kazasının Konya 
merkezine 90, Seydişehir'e 33, Bozkır Kazasının 
Konya merkezine 105 ve Seydişehir'e ise 52 ki
lometre mesafede bulunduklarının anlaşılması 
ve adaleti vatandaşlara biraz daha yaklaştırarak 
ve işlerin daha çabuk ve külfetsizce görülmesi
ni temin hususundaki prensip, teftiş lâyiha-
siyle Konya Valiliğinin gösterdikleri lüzum na
zara alınarak ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi
nin işlerinin de nispeten azalmasını sağlamak 
maksadiyle Beyşehir ve Bozkır ağır ceza işleri 

i de buraya bağlanmak suretiyle Seydişehir'de 
mürettep ağır ceza mahkemesi kurulmuştur. 

2. Beyşehir ağır ceza işlerinin Seydişehir'e 
bağlanmasının isabetli bulunmadığı hakkında 

i vekâletimize bâzı müracaatlar yapılması üzeri
ne, keyfiyet mahallinde tetkik edilerek neticesi-

I nin bir raporla bildirilmesi için Vekâlet Teftiş 
Heyeti Reisi ile iki adalet müfettişi mahallerine 

i gönderilmiştir. Bu yerler ayrı ayrı gezilerek 
yapılan tetkikat neticesinde; bu heyet tarafm-

j dan verilen 17 . VI . 1953 tarihli raporda : 
j «Beyşehir Kazasının 94 kilometrelik bir yol-
j la Konya'ya bağlı olup 33 kilometrelik munta-

zam bir vilâyet şosesiyle de Seydişehir'le de
vamlı irtibatı bulunduğu, bu kazaya ait ağır 
ceza mevaddmın 1951 de 46 ve 1952 yılında 53 
olduğu, Bozkır Kazasının, 83 kilometrelik kıs» 

i mı toprak tesviyesi halinde olmak üzere, 126 
kilometrelik bir yolla Konya'ya bağlı olduğu 

I Bozkırla Seydişehir arasında ise 53 ki'lomeftre-
I li'k bir sosa mevcut bulunduğu, Suğla gölünün 
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bu ssneki anormal feyezanı dolayısiyle bozul
muş olan ve halen tamir edilmekte bulunan 
20 kilometrelik Saray - Gökçehöyük arasındaki 
kısmın Konya valisinin ifadesine göre birkaç 
ay zarfında ikmal edildiği taıkdirde mezkûr 
yolun, senenin ıher mevsiminde ve he? türlü 
vesaite geçit veren bir şose halini almış olacağı 
kaydedildikten sonra : Her birisi kaza merkezi 
itibariyle Konya'ya 100 kilometre ve daha uzak 
bir mesafede bulunan bu kazalar halikını ağır 
ceza işleri için uzun mesafeler kat etmek ve 
günlerce işlerinden alıkonulmak külfetinden 
kurtarmak ve aynı zamanda Konya Ağır Ceza 
Mahkemesi işlerini de tahfif etmek bakımından 
bu üç kazanm bulunduğu bölgede bir ağır 
ceza mahkemesi tesisindeki faide ve isabet 
izahtan vabeste olduğu gibi Seydişehir'in Boz-
'kırla Beyşehir arasında merkezi vaziyette bu
lunması ve Beyşehire 33 kilometre kadar mun
tazam bor sosa ile ve Bozkırla da Ibirkaç ay 
sonra inşa ve tamiri tamamen ikmal edilerek 
yine muntazam bir sosa hailine ifrağ edileceği 
anlaşılan bir yol ile irtibatı mevcut olması ve 
ağır ceza işlerinin kesafeti bakımından Seydi
şehir'in diğer iki kazadan üstün bi<? vaziyette 
'bulunması hasebiyle ağır ceza merkezinin bu 
•kazada kurulmuş olmasının isaibetli ve yerinde 
olduğu ve mahallinde yapılan temaslarda, her 
ne kadar Beyşehir kazası memur ve halk taba-
ıkasmm ileri gelen zümresi tarafından, Beyşe
hir'in iktisadi münasebetlerinin devamlı olarak: 
Konya ile yapıldığı ve Konya ile irtibatının 
daiha müsait ve kolay olmasına mukaibil Sey-
dişehire giden bir vatandaşın vasıta sıkıntısı 
dolayısiyle aynı günde avdet edebilmesinin 
mümkün bulunmadığı ve hattâ Akdağ ile Kü-
p'sdaği arasında bulunan 18 kilomdt^e kadar 
uzunluktaki (Reze) belinin motorlu vasıtalara 
geçit vermemesi ve senenin yarısının tamamen 
"kapalı bulunması yüzünden Seydişehir'e bağlı 
ıbu'lunan Geneek nahiyesi halkı ile yine bu ci
vardaki Beyşehire ait birkaç köy halkının an
cak Beyşehir yoluyle SeydişeHıire gidebilecek
leri ileri sürülmek suretiyle Beyşehir Ağır Ce
za işlerinin Seydişehir'e bağlanmasının yerinde 
olmadığı iddia ve eskisi gilbi Konya Ağır Ceza 
Mahkemesine bağlı kalnıala-rmın muvafık ola
cağı beyan edilmiş ve Bozkırhlarm da aynı şe
kilde Konya'ya bağlı kalmalarını istedikleri 
anlaşılmış ise de : Yol, coğrafî durum ve iş 
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! bakımı itibariyle bu iddia ve mütalâalarının 
J yersiz bulunduğu ve ileri sürülen sebepler, 
j ciddî birer mâni teşkil etmekten ziyade kazalar 

arasındaki rekabetten ve komşu bir kazanın 
ağır ceza merkezi ittihaz edilerek kendile-rinin 
oraya bağlanmasını o kaza için bir teveffuk ve 
kendileri için bir onur meselesi addetmek gibi 

J basit ve lıi'ssî âmillere istinat etmesinden ileri 
j geldiğinin anlaşıldığı ve âmme hizmetlerinin 

görülmesinde ve hizmetleri ifa edecek teşkilâ
tın tesisinde bu kalbil düşünce ve hislere yer 
verilemiyeceği cihetle halihazır vaziyetin de
ğiştirilmesini icabettirecek mühim ve mâkul 
bir sebep görülmediği ve vasıta bakımından 
ileri sürülen güçlüklerin de zamanla ihtiyaçla-

I rın tesiriyle kendiliğinden halledileceğmin şüp-
| hesiz bulunduğu» bildirilmiştir. 
I Konya Valiliğinin, yukarda tarih ve numa-
i rası arz edilen yazısı münderecatına ve Teftiş 

Heyeti Reisinin Başkanlığı altında mahalline 
gönderilen üç kişilik Heyetin verdiği bu rapor
da izah edilen duruma göre Beyşehir ve Bozkır 
kazaları ağır ceza işlerinin Seydişehirden alı-

ı narak tekrar Konya 'ya verilimesi hususunda 
bir muamele ifasına lüzum görülmemiştir. 

3. Konya Ağır Ceza Mahkemesinin iş duru
muna gelince : Bu mahkemeye 1952 senesi için
de 448 yeni dâva gelmiş ise de Seydişehir'de 
Ağır Ceza Mahkemesi kurulması neticesi olarak 
mezkûr mahkemeye 1953 senesi içinde yeni gelen 

I dâva miktarının 348 e düştüğü anlaşılmış ve 
buna mukabil 1952 istatistiğine nazaran Aydın, 
Afyon, Denizli, Ağır Ceza mahkemelerine gelen 
dâva miktarı, Konya Ağır Ceza Mahkemesine 
1953 yılında gelen dâva miktarından fazla bu
lunmuş ve fakat kadro imkânsızlığı dolayısiyle 
1953 senesi içinde bu mahkemelerin işlerinin ha
fifletilmesini teminen yeni teşkilât ve takviye 
yapılmasına imkân hâsıl olamamıştır. 

Yeniden teşkilât ve takviyeler yapılmak 
üzere bir miktar yeni kadro almak için vekâle-

! timizce çalışılmaktadır. Kadro Kanunu Yüksek 
j Meclis tarafından kabul buyurulduğu takdirde 

işleri çok ve normalin üstünde bulunan mahke-
J melerin takviyesi veya icabında buralarda yeni 
j teşkilât yapılması cihetine gidileceği tabiîdir. 
i 4. 1953 senesi içinde alman mahdut mik

tardaki kadro ile, tetkik edilen istatistik cet-
J velleri, yol ve coğrafi durum ve mahkemelere 

intikal eden dâvaların mahiyeti nazarı dikkate 

— 70 — 



î : 55 2.Î 
alınarak muhtelif yerlerde gerekli teşkilât ve 
takviyeler yapılmakla beraber soruda bahsedi
len beş kaza da dahil olduğu halde 17 kazada 
mevcut tek hakimli asliye mahkemesi, çift ha
kimli asliye mahkemesi haline getirilmiştir. 

Bütün bu teşkilât ve takviyelerin, aynı esas
lar dairesinde hazırlanmış olan program gere
ğince yapılmasına devam edilmiş ve yukarda arz 
edildiği gibi kadro kifayetsizliği dolay isiyle bu 
programın 1953 senesi içinde tamamının tahak
kuk ettirilmesine imkân görülememiştir. 

Filhakika Cihanbeyli ve Ilgın kazalarının ad
li teşkilâtının takviyesi ve program dâhilinde ol
duğundan bu sene içinde alınacak kadrolarla 
icabı yapılacaktır. 

Vekâletimizce üzerinde dikkat ve hassasi
yetle durulan mevzulardan birisi de adaleti va
tandaşlara yaklaştırmak ve vatandaşların mah
kemelere intikal eden işlerinin zahmetsiz ve kül
fetsizce ve en kısa bir zamanda neticelendiril
mesini temin etmekten ibaret olduğu cihetle 
bilhassa nahiyelerde sulh mahkemeleri kurul
ması meseleleri üzerinde ehemmiyetle durul
maktadır. 

1953 yılı Bütçesiyle ancak 35 nahiyede sulh 
mahkemesi kurulması için kadro alınabilmiştir. 
Buna mukabil olarak 200 e yakın nahiyede sulh 
mahkemesi kurulması için resmî merciler ve ma
hallî teşkilât da dâhil olduğu halde vekâletimi
ze mütemadi müracaatlar vâki olmuş ve mah
dut miktardaki kadro ile bu yoldaki müracaat
ların hepsinin birden karşılanmasına bittabi im
kân hâsıl olamamıştır. 

Bu haklı istek ve müracaatlar karşısında ve
kâletimizce iş miktarı, nüfus ve yol durumu ile 
coğrafi vaziyeti nazara alınarak ve mevcut im
kânlar da zorlanmak suretiyle 1953 yılı içinde 
59 nahiyede sulh mahkemesi kurulması temin 
ve bu meyanda Konya'nın Akviran Nahiyesin
de de yeniden bir sulh mahkemesi teşkil edilmiş
tir. Bu suretle son iki sene içinde Konya Vilâ
yeti dâhilinde kurulmuş olan beş nahiyedeki 
sulh mahkemesi faaliyette bulunmaktadır. 

Teklif edilen Kadro Kanunu, Yüksek Meclis 
tarafından kabul Duyurulduğu takdirde 1954 yı
lı içinde de yine bir kısım nahiyede sulh mah
kemesi kurulması mümkün olacak ve o zaman 
mevzuubahis üç nahiyenin durumları da emsali 
arasında ayrıca tetkik edilecektir. 
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ı 5. 1953 senesi bidayetinde Kırşehir'de itki 

sulh hâkimi mevcut olduğu halde sulh huku'k 
ve sulh ceza dâvalarına bakan tek bir sulh 
mahkemesi mevcut bulunmakta idi. Mevcut iki 
sulh hâkiminin vazifelerini ayrı ayrı tâyin ede
rek daha rasyonel çalışmalarını temin maksa-
diyle ayrıca sulh hâkimi kadrosu ilâve edil-

j meksizin mevcut sulh mahkemesi, sulh hukuk 
I ve sulh ceza diye ayrılmış ve Kırşehir'de ikin

ci sulh mahkemesi ihdasınıij mahiyeti bundan 
ibaret bulunmuştur. Bu yerde sulh mahekeme-
lerine intikal eden bütün dâva miktarına göre 
her sulh hâkimine (1 600) den fazla dâva isa-

j bet etmekte idi. 
I 1952 senesi içinde Diyarbakır Merlkez Kaza-
i sında yalnız iki sulh hâkimi mevcuttu. Bun-
J dan 'başka Diyarbakır'a bağlı veya o civardaki 
i kazalarda mevcut münhaller veya bu yerlerde

ki hâkimlerin hastalanmaları ve mazeretleri 
sebebiyle vazifelerinden ayrılmaları halinde 
merkezden salahiyetli hâkim gönderilmesine 
ihtiyaç hâsıl olması da nazara alınarak 1953 
senesinde Diyarbakır merkezine bir sulh hâ
kimliği kadrosu ilâvesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

j Konya Sulh mahkemelerinin durumuna ge
lince : Konya merlkezinde fiilen 4 sulh hâkimi 
mevcuttur. Bu yerin bütün sulh dâvalarının 
miktarına göre her hâkime senede vasati ola-

j rak isabet eden dâva miktarı ise 1 300 radde-
! sindedir. Konya Sulh Ceza Mahkemesindeki 
i işlerden daha fazla sulh ceza dâvalarına bakan 
{ .sulh mahkemeleri de mevcut bulunmaktadır. 
i Halen Seydişehir'de salahiyetli bulunan sulh 
j hâkimi ^buradaki salâhiyeti sona ererek asıl 
i vazifesi başına döndüğünde Konya ıSul'h Ceza 
j Mahkemesinin işine yardım edeceği gibi 1954 
i yılı içinde yeni kadro alındığında Konya mer-
i kez teşkilâtının takviyesi de ayrıca düşünüle

cektir. 
i Filhakika : Akşehir ve Karaman ağır ceza 

i merkezlerinde birer sulh hâkimi mevcut olmak
la beraber bu yerlerde mevcut hâkim muavinle
rinin bu mahkemelere yardımda bulundukları 
da şüphesiz hattâ bu sulh mahkemelerinin İşle
rine muadil dâvalara bakan diğer mahkemeler
de mevcuttur. 

Bütün bu mahkemelerin hepsinin birden tak
viyesini sağlamak arzuya şayan ise de bütçe ve 

I malî imkânlar dolayısiyle 1953 yılı içinde buna 
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imkân hâsıl olamamıştır. Yeni bütçe yılı içinde 
kadro elde edildiğinde diğerleri meyanmda Ak
şehir ve Karaman sulh mahkemelerinin durum
ları üzerinde de ayrıca durulacaktır. 

6. Vekâlet vazifesini deruhde ettiğim tarih
te hâkimlerin kadro sıralarını gösterir cetveller
le yapılan tevziatın neşredilmemekte olduğunu 
müşahede eyledim, Hâkimler Kanunu hükümle
rine ve Ayırma Meclislerince hazırlanmış olan 
listelere göre tanzim edilmiş bulunan kadro sı
ra cetvellerin neşredilmesini ve bu suretle her 
hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumisinin ken
di kadro sırasını bilmelerini ve Dundan sonra 
yapılacak tevziatı da takibedebilmelerinin ne 
kadar faydalı ve yerinde bir hareket olacağını 
düşünerek kadro sıra cetvelleri bastırılıp teşkilâ
ta gönderilmiş ve bundan sonra yapılacak 
tevziatın da ayrıca neşredileceğine işaret edil
mişti. Fakat bundan sonra yapılan bütün kad
ro tevziatı muntazaman resmî gazetelerde neş
redilmekte olduğundan ayrıca Adalet dergisin 
do neşrine lüzum görülmemiştir. 

Bununla da iktifa edilmiyerek en son duru
ma göre hazırlanmış olan kadro sıra cetvelleri 
bastırılarak teşkilâta gönderilmiş ve bir nüsha
sı da bağlı olarak sunulmuştur. 

Netice olarak: Vekâletimizce yapılan her iş
te o]|duğu gibi bütün yeni teşkilât ve takviyeler
de de, iş miktarı, dâvanın mahiyeti, coğrafi va
ziyet, nüfus ve yol durumu ve Adalet işlerinin 
aksatılmadan yürütülmesi zarureti nazara alına
rak yapıldığı ve 1954 senesi içinde maddi ve ma
lî imkânların müsaadesi nispetinde ve yine bu 
hususlar göz önünde bulundurularak gerekli 
yerlerde yeni teşkilât ve takviyelerin yapılacağı 
Adalet cihazımızın bütün noksan ve ihtiyaçları
nın bir hamlede giderilmesi mümkün olmadığı
nın aşikâr bulunduğu, çalışmalarımızın bütün 
hedefi, adaleti vatandaşlara biraz daha yaklaş
tırmak ve adalet İşlerinin biraz daha süratle yü
rütülmesini teminden ibaret olup başkaca hiçbir 
düşünce ve endişe mevcut bulunmadığı saygı ile 
arz olunur. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacığiller'in Adliyeye müdahale edildiğine, 25 
yıllık fiilî hizmetini ikmal edenlerden Adalet 
Vekâletince emekliye sevkedilenlerin sayısına, 
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1952 ve 1953 yıllarında nakil ve tahvil edilen 
hâkim ve savcıların miktarına dair sualine Ad
liye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ'in tahrirî ce-
vebı (6/1342) 

15. I . 195 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanından ya
zılı soru : 
Hâhimlere baskı yapıl
ması ve Adliyeye müda
hale edilmesi ve hâkim 
teminatının ihlâli hk. 

1. Türk Ceza Kanununun 159 ve 161 ncı 
maddelerine muhalefetten maznun Avukat ve 
Millet Gazetesi Başyazarı Nureddin Ardıçoğlu 
hakkında Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından verilen hükmün temyizi üzerine yap-
pılan tetkikat sonunda esastan bozulan bu ka
rarı müteakip Temyiz Birinci Ceza Dairesi Baş
kanı Bay Vehbi'nin Hükümetin arzusuna mu
halif olarak kararın bozulması yüzünden Tem
yiz Mahkemesi Reisine, Adalet Bakanı Osman 
Şevki Çiçekdağ'm verdiği emir üzerine dairesi
nin tebdil edildiği ve mumaileyhin Temyiz 4 ncü 
Daire Başkanlığına nakil ve tahvil edildiği doğ
ru mudur? 

2. Bu haksız muameleden dolayı büyük te
essür duyan ve dürüstlüğü ile tanınan bu zatın 
üç aylık raporla mezuniyet istihsal ettiği doğ
ru mudur? 

3. Balıkesir'de Avukat Zeki Hakgüden'in 
vazifesini ifa ettiği sırada kendisine tecavüz 
eden Erduran Korkut'un bir dâvasında Asliye 
Ceza Hâkimi Osman Kaplangi'nin dâvaya bak
maktan istinkâf ettiği halde, 30 . XII . 1953 
tarihinde Sulh Ceza Hâkimi tarafından tevkif 
edilen maznunun, tevkife itirazı üzerine ayni 
hâkimin itirazı tetkik ve karara raptederek 
maznunun tahliyesine karar verdiği görülmüş 
ve keyfiyet Bakanlığınıza da bildirilmiş olması
na göre bu hâkim hakkında ne muamele yapıl
mıştır? Tahliye kararının usul ve kanuna uy
gun bir şekil ve mahiyet arzetmemesine göre 
yapılan muamele neticesinde Bakanlığınız bu 
zat hakkında bir muamele yapmaya tevessül 
edecek midir? 

4. Memurların 25 yılda emekliye ayrılması 
hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
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ten soru tarihine kadar Bakanlıkça emekliye 
ayrılmış olanların sayısı ile bunların kimler ol
dukları ve emekliye ayrılış sebeplerinin neden 
ibaret olduğu, bu zevatın bilgi ve tecrübele
rinden istifade etmenin mümkün olmamasından 
mı yoksa particilik yaptıklarından mı emekliye 
ayrılmış olduklarının, 

5. Halen hâkim ve savcı olarak münhal va
zifelerin mevcut olup olmadıklarının, ınünhal-
ler varsa bunun sebep ve saiklerinin neden iba
ret olduğunun, 

6. 1952 - 1953 yıllarında nakil ve tahvil 
edilen hâkim ve savcıların miktarı ile nakil ve 

'tahvil sebeplerinin neden ibaret olduğunu ya
zılı olarak Adalet Bakanı tarafından bildirilme
sini ve yazılı soruma yazılı olarak cevap veril
mesini ve gereken işlemin yapılmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

T.C. 
Adliye Vekâleti 

Sayı : Genel 300 
özel : 1509 

1 . TII . 1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 21 . I . 1954 

tarih ve 6/1342/6315/14573 sayılı yazınıza bağ
lı olarak gelen Zonguldak Mebusu Abdürrah-
man Boyacıgiller'in yazılı soru önergesi tetkik 
edilerek cevapları aşağıda arz edilmiştir. 

1. Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi 
Reisi Vehbi Yekebaş tarafından Temyiz Mahke
mesi Başreisliğine hitaben verilen 4 . XII . 
1953 tarihli dilekçede, 1946 senesinden beri te
davi ettirmekte olduğu gözlerindelki katarakt 
hastalığının tasallüp devresi tamam olduğu ci
hetle ameliyat olacağından bahsile icabeden me
zuniyetin verilmesini istemesi ve filhakika mu
maileyhin gözlerinden rahatsız olduğunun ma
lûm bulunması ve Birinci Ceza Dairesindeki dâ
vaların mahiyetiyle bu daireye intikal eden 
dosyaların mühim miktarının da mevkufluya 
taallûk eylemesi nazara alınarak Temyiz Birin-
ci Başkanlığının gösterdiği lüzum üzerine 2020 
sayılı Kanunun 5839 sayılı Kanunla muaddel 4 
ncü maddesi hükmüne tevfikan adı geçenin ma
hiyet itibariyle işi nispeten daha hafif bulu

nan 4 ncü Ceza Dairesi Başkanlığında vazife 
görmesi uygun görülmüştür. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü madde
si gereğince hâkimler bilcümle dâvaların mu
hakemesinde ve hükmünde müstakil ve her tür
lü müdahaleden azade olup ancak kanun hü
kümlerine tâbi bulunmaktadırlar. Yalnız kanu
nun ve vicdanlarının sesine tâbi bulunan hâ
kimlerimizin rey ve kanaatlerine hiçbir merci ve 
makam asla müdahale edemiyeceği gibi hiç 
kimsenin de böyle esassız ve mesnetsiz bir şe
kilde kaza merciinin en yüksek mertebesine eriş
miş bir zatın güya verdiği bir karardan dola
yı dairesinin değiştirildiğini ileri sürmeye ve 
hâkimlerin teminatı üzerinde en fazla titizlik 
ve hassasiyetle duran Vekâletimizle Temyiz 
Mahkemesi Başreisliği gibi yüksek bir makamı 
bu suretle töhmet altında bulundurmaya as
la hakkı olmadığı şüphesizdir. Böyle bir iddia, 
her zaman ve daima müstakil kalmış ve yalnız 
kanunun ve hür vicdanlarının sesiyle hareket 
etmekte bulunmuş olan mahkemelerimizin mâ
nevi varlığını ve itibarını rencide etmekten 
başka bir işe yaramadığı aşikârdır. Birinci Ce
za Dairesi âzalarının halen vazifeleri başında 
bulunmaları da böyle bir iddianın ne kadar 
yersiz ve mesnetsiz olduğunu ayrıca gösterme
ye kâfidir. 

• 2. Temyiz Dairesi reislerinden Vehbi Ye
kebaş'm gözlerinden rahatsız olduğu için ame
liyat olmak üzere müracaat etmiş olduğunu 
yukarda bildirmiştik. Filhakika mumaileyhin 
Ankara Numune Hastanesi Heyeti Sıhhiyesince 
yapılan muayenesi neticesinde verilen raporda, 
(Sağda daha ileri olmak üzere her iki gözde 
katarak mevcut olup görme sağda beş metre
den parmak sayacak derecede, solda onda iki 
olup iki ay sonra tekrar muayene edilmek üze
re) iki ay istirahati icabettireceği yazılı bulun
muştur. 

3. Soru sahibinin 15 . I . 1954 tarihli mek-
tabuna ilişik olarak gönderilen Balıkesir avukat
larından Zeki Hakgüden imizalı ve 7 .1.1954 ta
rihli istida üzerine Vekâletimiz böyle bir muamele
ye muttali olmuş ve mesele mahiyetinin tetki
ki Balıkesir Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
yazılmıştır. Tetkikat neticesine göre kanunu 
gereğinin yapılacağı tabiîdir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi-
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ne dair olan 6122 sayılı Kanunun meriyetin
den sonra dosyalarına ve meslekî faaliyetleri
ne nazaran kendilerinden istifade edilemiye-
ceğine kanaat getirilen ve ilişik listede yazılı 
bulunan 16 hâkim ve sorgu hâkimi re 'sen emek
liye sevkedilmiştir. Bunlardan beş tanesi esa
sen 30 hizmet yılını ikmaletmiştir. 

Vekâletimizee yapılan bütün muamelelerde 
olduğu gibi bu işte de yalnız vazifenin icap
ları nazarı itibara alınarak hiçbir siyasi düşün
ce asla bahismevzuu bulunmamıştır. 

5. Vekâlet vazifesini deruhte ettiğim ta
rihte 187 münhal mevcuttu. O tarihten beri 
426 hukuk mezunu mesleke alınmış olduğu hal
de halen bir miktar daha münhal mevcut bu
lunmaktadır. Bu da : 

A) Tetkik edilen son istatistiklere naza
ran, işlerin kesafeti ve ağır ceza dâvalarının 
fazlalığı hasebiyle dört yerde mürettep ağır 
ceza mahkemesi kurulması, 

B) 6068 ve 6129 sayılı kanunlarla kaza 
haline getirilen 26 yerde yeniden adlî teşkilât 
yapılması, 

C) 37 kazada mevcut sulh mahkemesinin 
825 sayılı Kanuna tevfikan asliye mahkemesi 
haline getirilmesi, 

D) Yine son istatistiklere nazaran işleri 
fazla bulunan 17 kazada mevcut tek hakimli 
asliye hukuk mahkemesinin çift hakimli mah
keme haline kalbedilmesi, 

E) Tetkik edilen istatistiklere nazaran iş
leri fazla bulunan üç yerde asliye hukuk, on 

. 1954 O : 2 
I yerde sulh mahkemesi ihdas edilmesi, 

F) Adaleti halkın ayağına götürmek husu-
I sundaki prensibe uyularak dâva adedi, nüfus 

miktarı, yol ve coğrafi durumları nazara alına
rak 59 nahiyede yeniden sulh mahkemesi ku-

I rulması, 
G) Yin'e tetkik edilen istatistiklere göre 

işleri fazla olan mahkemelerin kadrolarının tak
viye edilmesi, 

Sebeplerinden ileri gelmiştir. 
Halen 360 hukuk mezunu hâkimlik stajı yap-

I maktadır. Bu itibarla m'evcut münhallerde ya-
I kında doldurulacaktır. 

6. 1952 senesi içinde çıkarılan muhtelif ka
rarnamelerle 1034 hâkim ve Cumhuriyet Müddei 
umumisinin tahvilleri icra edilmiştir. Bunlar
dan 915 şi talepleri üzerine ve 119 zu da Hâkim
ler Kanunu hükümlerine tevfikan yapılan tah
kikat neticesinde tahvil edilmiştir. 

1953 yılında ise; 462 hâkim ve Cumhuriyet 
Müddeiumumisi taleplerine müsteniden, 45 şi 
yapılan tahkikat neticesinde verilen tahvil ka
rarına tevfikan ve 147 si de mesleke yeniden 
alman hâkim muavinlerinin ağır ceza merkez
leriyle çift hakimli asliye mahkemelerinde bir 
müddet tatbikat görmelerini sağlamak maksa-
diyle ve ceman 654 hâkim ve Cumhuriyet Müd
deiumumisi nakledilmiştir. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesi saygı 
ile arz olunur. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
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6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) b 
15. I X . 1953 tarihli kararla emekliye sevkedilenler 

Sicil 
No. 

4991 
2257 
1296 
4703 
1691 
5688 

33 
5518 
4055 
5936 
5672 
4988 
3493 
4934 
4868 
5448 

Memuriyeti Adı, Soyadı Tahsil d 

İğdır Hâkimi 
Ankara Asliye Ceza Hâkimi 
Burdur Ceza Hâkimi 
Şebinkarahisar Hâkimi 
Ankara Hâkimi 
Beykoz Hâkimi 
'Geyve Hukuk Hâkimi 
Kandıra Hukuk Hâkimi 

•Şirnak Hâkimi 
Malatya Hukuk Hâkimi 
Alanya Hâkimi 
Adıyaman Hukuk Hâkimi 
İsparta Ağır Ceza Âzası 
Korkuteli Sorgu Hâkimi 
Bitlis Storgu Hâkimi 
Yusufeli iSorıgu Hâkimi 

Burhanettin Eneralp 
'Mustafa Pekiner 
Zühtü Aytaıı 
Şevket Algantürk 
Kemal Şatır 
Asım Yazgan 
Ali Galip Tolunay 
Hikmet Yunat 
Halil Soysal 
Rifat Korkut 
Sıtkı Tunçaral 
Cemal Tümer 
Yaşar Suphi Ödemiş 
Ilhami Giray 
Saim Könüman 
Salim Kocaoğlu 

Hukuk 
» 

Mektepsiz 
Hukuk 

Kuzat 
Hukuk 

Meslek mekte 
» » 

Hukuk 

7. — ARÎZALAR VE TELGRAFLAR 

Maraş öğretmenler Derneği adına Coşkun 
Alâeddin Kısakürek tarafından gönderilen ve 
ilkokul öğretmenlerinin kadrolarında intıfbakı 

temin eden Kanunun kabulü m 
yulan memnuniyeti belirten tel 
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Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin tefsirine mütaalik takrire verilen reylerin sonucu 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
250 

9Q 

137 
14 

216 
21 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Abmed Veziroğlu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Mithat Sarı j 
Halûk Şaman I 
Necdet Yılmaz . I 

ÇANAKKALE 
Bedi En üstün 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 

ERZİNCAN 
Şemsettin Gün al tay 
Nahid Pekean 
Sabit Sagıroğhı | 

l Kabul 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
GAZİANTEB 

Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ilamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamıtk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Vanaca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet ITnmdi Başar 

İZMİR 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bildin 
Necdet tncekara 
Halil özyörük 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehm'et Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Rıfat Taşkın 

edenleri 
I KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

| MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir O/.bay 

MANİSA 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Atıf Topaloğlu 

(Takrir reddedilmiştir.) 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Siialp 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğîu 

SİVAS 
İbrahim E'uygun 

TEKİRDAĞ 
Zeki E ra tam an 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Ilamdi Koyutürk 
Mustafa özdpmir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Ilamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

URPA 
Reşit Kemal Timuroğîu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 
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YOZGAD 
Avni Doğan 

î : 55 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

2 . 3 .1954 0 : 2 
ZONGULDAK 

Fehmi Açıksöz 
ttifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

/ Reddedenler] 
AFYON KARAHISAF, 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasım 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurku* 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı . 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Eme; 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nıısret Kirîşcioğlu 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Saip Özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret. Başaran 
Mustafa Gülcügii 
Eyüp Şfıhin 
Refet T;ıvasiıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

' ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
TTâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Sab.ri Erduman 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğhı 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altmel 

Andre Vahram Bayar 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Ekrem ITayri Üstündağ 

KARS . 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Hayri Tosunoğhı 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Biran d 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süru-ri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kıl içi »r 

NIGDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğln 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Mahmut Kibaroğlu 

SIİRD 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Halûk ökeren 
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Muzaffer Önal 
TRABZON 

Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

t : 55 
URFA 

Feridun* Ayalp 
Celâl öncel 

VAN 
îzzet Akın 

2.3.1954 O : 2 
YOZGAD 

Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Ilâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Fuad Seyhun 

BOLÜ 
Fahri Belen 

BURSA 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 

Ömer Mart 

ÇORUH 

Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 

İSTANBUL 
Nazlı Tlabar 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Mehmet özdemir 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 

TUNCELÎ 
Hasan Remzi Kulu 

[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAKÎSAR 
Süleyman Kermaa 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
IIamit Koray 
tsmet Olpraç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
(I.) 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes (Vekil) 
Cevat Ülkü 
l/ûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yünınü Üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (î. Â.) 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesut Güney 

Ali Rıza Sağlar 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalnıaz 
Cemal Köprülü 
Rükneödin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak (Ve
kil) 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren • 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Vekil) 
Kemal Zeytinoğlu (Ve
kil) 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HATAY 
Tayfur Sökmen (t.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiraley 
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Tahsin Tola 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Nihad Reşad Bel ger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsraan 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan M'enderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yanın!' 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎP, 
Halide Edib Adıvar 
Oihad Baban 
Muhiddin Eren er 
Tarık Gürerk 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Latif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

î : 55 2.3 
KAYSERI 

Fikri Apaydın (Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Er kut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokofrlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziynd Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol (1.) 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğit er 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet İnönü 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

1954 C : 2 
Faruk ilker (î.) 
Refik Şevket İnce (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NIODE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hanı di Şarlan 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
tsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlıı 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 

Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

StNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ereüment Damalı 
Halil îmro, 

TEKlRDAÖ 
tsmail nakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu . 
Hasan Saka 

TUNCELî: 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Acanal 
Feridun Ergin 
nasan Oral 

YOZGAD 
Hasan ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpeak 

Amasya 

Ankara 

Bursa 

Denizli 

Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

[Açık mebusluklar] 
"Manisa 
Niğdo 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 

Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
l 

21 
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Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Kanuna veri

len reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
249 
248 

1 

217 
21 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kermarı 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Osman Talât Iltekin 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkü m en 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Müeteba Iştın 

Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Rngıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Ilerkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi En üstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
.Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk San.ıç 
Mehmet Şevki Yazman 
ilâm i t Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samin inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz ÇamlıbeJ 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
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Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

ÎZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Gihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Oürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
îbrahim Kirazoğlu 
Mehmet, ftzdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat fizdes 

KOOAELÎ 
YerednŞ- Kişioğlu 
Saim önhon 
Lntfi Tcknğlu 
Hüsnü Türkand 
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Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdûrrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yigiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet fhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Siilevman Süruri Na-
«mhoğlu 
thsan Şerif öze»en 

MALATYA 
Nuri Of»akf»ınelu 

MANİSA 
Samet A ğaoğlu 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
m an oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıover 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
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Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdûrrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoglu 
Ahmet Mnr«ril 

SAMSUN 
Hasım Alışan 
t^mail T«ın 
Tevfik îlpri 
MnTıif+in Azkpfeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

StîRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardrm 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 

Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

VAN 
Tzzet Akın 
Kâzım fVaİp 

YOZOAD 
NİVR7İ Hnal Altılı 
Yusuf Karslıorflu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoftlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
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[Reye kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Bekir Oynaganh 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
tsmet Olc-aç 

ANKARA 
Muhlis Bayram oğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
TMuhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
d.) 
Abdullah Oedikojrlu 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dnlaman 
Nazi fi Şerif Nabel 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Oodik 
Nail Ceveei 
Cevat Hlkü 

BALIKESİR 
VaHd Asena 
Esat Budakoglu 
Enver Oiireli 
Ali Fahri îşeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğln 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin Tnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Nihat Tyriboz 
ihsan Karasioglu 
Nusret Kirîşcio&lu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud fîüney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tavsı 

EDÎRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

E*7ÎNCA*T 
Cemal Gönenç (î.) 
Şemsettin Ctiinaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Calip Kınoğlu 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Bayluıra 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtırıan 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Kora İtan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilsriç 
Kemal Demiralay 
Tahsin- Tnla 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet TTamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Nihad Resad Belger 
d.) ' • 
Mithat Benker 
Fnad Hulusi Demirellı 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Mnhiddin Erener 
Sadık Giz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
ITehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tupraç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develiojrlu 
Yusuf Ziva Turerut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkir, (t) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Halil Sezai-Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Ziya Atı£ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemeio<rlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

KONYA 
Abdi Cilinsrir 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Cündüz 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet Tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Semi Ergin 

- 82 -



Refik Şevket înce 
MARAŞ 

Abdul ah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Tûrkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 

î : 55 2 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Ham di Şarlan 
Atıf Topal oğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Finiz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

.3 

Hasan Fehmi Ustaoğlıı 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 
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SİİRD 

Şefik Türkdoğan 
StNOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacı koğlu 
Ercüment Damalı 
fbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Moean 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 

Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hâşim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
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S. SAYISI : 6 3 ö ©k 
Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve 2 arkadaşının, Tfp Mensup
larının Devlet Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki 
5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tekli

fi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/567) 

Sütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 17 .11 . 1953 

tsas No. 2/567 
Karar No. 112 

Yüksek Reisliğe 

IGonya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve iki ar
kadaşının, Tıp ' Mensuplarının Devlet teşkilâtın
ca Vazifeye Alınımaaı Şartları hakkında 5979 
sayılı Kantinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kann&ı teklifinin Umumi Heyette müza-
kerasi sırasında verilen takrirler üzerine komis-
y<m^mu«a havais i kâbnl edilmiş olduğundan 
teklif takrirlerle birlikte komisyonumuzca da 
tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Kanun teklifi, tıp mensuplarının Devlet teş
kilâtında vazife alabilmeleri için bidayeten kur 'a 
çekmek suretiyle mahrumiyet bölgelerinde iki 
sene mecburi hizmet ifa etmelerine dair olan 
5979 sayılı Kanunun kısa müddet zarfındaki 
tatbikatı müspet netice vermemiş olduğundan 
dolayı yürürlükten kaldırılmasını ve teklifin 
Umumi Heyette müzakeresi sırasında verilen 
takrirlerde de bu bölgelerde vazifelendirilen 
doktorlara da maaşlarından ayrı olarak tazmi
nat verilmesini istihdaf etmektedir. 

Grerefe kanun teklifi ve gerek verilen tak
rirler üzerinde komisyonumuzda cereyan eden 
uzun müzakerelerden sonra her sene mütezayit 
surette artan tahsisatlarla memleketin her ta
rafında tesis edilen sağlık merkezleri ve has
taneler dolayısiyle personele ihtiyaç olduğu ve 
bundan dolayı ihtiyacı karşılıyacak doktor ade
di olmadığından dolayı bâzı münhallâtm olduğu 
ve doktor adedinin memleket ihtiyacını karşı
lıyacak nispette artırılmasının ancak bursiyeli 
olarak nneveut talebe adedinin ziyadeleştirilme-

• si suretiyle mümkün olabileceği aksi halde neş

ri tarihinden itibaren "henüz kısa bir zaman geçmiş 
olan mecburi hizmet kanununun müspet netice 
vermediği mülâhazasiyle yürürlükten kaldırıl
ması mahrumiyet bölgesindeki münhalâtm zi
yadeleşmesinde sehıebiyet vereceği kanaatine va
rılarak kanun teklifi kabule şayan görülme
miştir. 

Tazminat verilmesi hususundaki takrirler 
ise; Hükümetçe ihzarı son safhaya gelmiş bu
lunan Barem Kanununda mahrumiyet bölgele
rinde vazife gören yalnız doktorlar değil diğer 
mühendis ve sair memurlar hakkında da umumi 
terfih hükümleri derpiş edilmekte olduğu ci
hetle şimdilik hususi bir hüküm tedvininin ye
rine yakında Yüksek Meclise arzedileceği Hü
kümet tarafından ifade ve teyit olunan barem 
Kanununda t u cihetin nazarı dikkate alınması 
komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmiştir. 

Tıp mensuplarının Devlet teşkilâtında vazi
feye alınma şartları hakkındaki 5979 sayılı Ka
nunun birinci maddesinde tâyin muamelesinin 
kur'a ile tesbit edileceği hususundaki hüküm 
tatbikatta, bu bölgeler gençlerinden tıp tahsi
lini ikmal edenlerin kendi bölgelerinde hizmet 
ifasına imkân vermemekte olduğu mütaaddit 
misal ile teeyyüdetmiş ve bu suretle de mün-
hallerin ziyadeleşmesine sebebiyet vermiş ol
masından dolayı müspet netice elde edilmemiş 
olduğu anlaşılmakla mezkûr kanunun tirinci 
maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kal
dırılması ve bu suretle! 2 n,ci maddesinin de ta
dili komisyonumuzca yerinde görülerek kabul 
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edilmiş ve komisyonumuz teklifi bu veçheden 
mütalâa ederek metin buna göre yeniden tan
zim etmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan metin Umumi 
Heyetin 'tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reisvekili Sözcü 
İstanbul Sivas Ankara 

M. EU 
Antalya Çanakkale Eskişehir 

A. Sarıoğlu Müstenkifim A. Potuoğlu 
K. Akmantar 

Giresun Gümüşane Kastamonu 
M. Şener K. Törükoğlu H. Türe 
Kırklareli Konya Mardin 

Ş. Bakay R. Birand R. Erten 
İmzada bulunamadı 

Muğla Seyhan 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur 
İV. özsan 8. Ban 

Siird Sinob 
M. D. Süalp S. Somuncuoğlu 

İmzada bulunamadı 

Etibbanın mecburi hizmetlerinin kaldı

rılması için Büyük Millet Meclisine sunul
muş olan kanun teklifinin Umumi Heyette 
müzakeresi sırasında 5979 sayılı Kanunun 
meriyetten kaldırılması hususunda tezahür 
etmiş bulunan temayül açıktır. 

Kanunun kaldırılması ve mahrumiyet 
bölgelerine tâyin olunacak tabiplere tazmi
nat verilmesine mütedair takririn Umumi 
Heyetçe kabul olunup komisyonumuza ha
vale buyurulmuş olması da mer'i kanunun 
ilgasının Meclis ekseriyetirıce matlup ve 
mültezem bulunduğunu müeyyettir. Bu tak
ririn komisyonumuzda müzakeresi şırasında 

Hükümetçe ve bâzı arkadaşilarca serd olu
nan mütalâalar, tatbikatta aranılan gayeyi 
tahakkuk ettirmemekle beraber aksi tesirler 
bırakarak birçok yerlere doktor temin edi
lemediğinden münhallerin eski yıllara naza
ran artmış olduğunu da teyit etmiştir. Bina
enaleyh tatbiki müspet netice vermiyen bir 
kanunun meriyette kalmasında ısrar göster
mek faydalı olmıyaeağmdan kanunun ilga
sının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Rize Rize Ordu 
İzzet Akçal O. Kavrakoğlu Refet Aksoy 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazife
ye Alınma Şartlan hakkındaki 5979 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin tadiline dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Genel, katıma ve özel bütçeli 
dairelerle iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve 
sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası Dev
lete ait olan müesseselerde ve İşçi Sigortaların
da vazife alacak Türk vatandaşı tabip, diş ta
bibi ve eczacılar (mütehassıslar dâhil); coğra
fi, iktisadi, içtimai ve idari sebeplerle hususi 
vazıyette görülüp İcra Vekilleri Heyetince tes-
bit olunan mahallerde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti tarafından verilecek vazifelerde iki 
yıl müddetle fiilen hizmet etmeye mecburdur
lar. 

Bu suretle tâyin olundukları majıallerde 
mecburi hizmetlerini 'tamamlamıyanlara birinci 
fıkrada yazılı daire,- müessese ve teşekküllerce 
vazife verilmez. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sağ
lık personelinin îcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak yerlerde meslekî durumlarına uygun 
bâr vazife bulunmadığı takdirde, Vekâlet bu 
gibileri diğer bir mahalle tâyine yetkilidir. 

Mecburi hizmet bölgelerinde inhilâl edecek 

vazifelere meslekî durumlarına ve tâyin sırala-
rınıa göre evvelâ bunlar, naklen tâyin olunur. 

Verilen vazifeyi kabulden imliina edenler 
hakkında birinci maddenin son fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Teşkîlâ-' 
tında meslekî durumlarına uygun bir vazife 
bulunmamasından dolayı tâyini icra olusnamı-
yanların, Vekâletçe tâyin edilecekleri vazifeye 
icabetleri şartiyle birinci maddede yazılı diğer 
'teşekküllerde vazife almalarına müsaade edilir. 
Bunlardan, Vekâletçe tâyin edildikleri vazife
lere icabet etmiyenlerin görevlerine, mensup 
oldukları daire ve müesseselerce son verilir. 

Müracaatları tarihinden itibaren »bir yıl 
zarfında Vekâletçe tâyinleri yapılamayanların, 
mecburi hizmet mükellefiyetleri sakıt olur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'iddr. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(S . Sayısı : 63 e ek) 





S. SAYISI : 9 9 
İş Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 

ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /547) 

T. C. 
Başvekâlet 5 .11.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 6/372 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3008 sayılı iş Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkında Çalışma Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 29 . I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

3008 sayılı iş Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun lâyihası mucip sebebi 

8 . VI . 1936 tarihli 3008 sayılı iş Kanuniyle toplulukla iş ihtilâflarını halletmek üzere ihdas 
edilmiş bulunan vilâyet ve yüksek hakem kurulları terekküp tarzları itibariyle başka memleket
lerde mevcut sistemlerden tamamen ayrıldıkları gibi, o tarihten bu yana vâki tatbikatta da bu te
rekküp tarzının doğurduğu çeşitli müşküllerle karşı karşıya. kalınmıştır. Filhakika kanun, vilâ
yet ve yüksek hakem kurullarını teşkil ederken bu kurulların vazifelerinin her şeyden evvel 
işçi ve iş verenin çalışma şartları üzerinde birbirine yaklaştırmak olduğunu unutmuş gibidir. 
Zira, bu kurullar hemen hemen münhasıran işçi ve iş verenler dışındaki şahıslardan teşkil edil
miştir. Her ne kadar tarafsız âza namiyle kurullara ilâve edilen iki âzalık mevcut ise de, bunla
rın memurlardan veya işçilik ve iş verenlik mesleklerinin dışındaki meslekler mensuplarından 
seçilmesini meneden bir hüküm yoktur. Esasen tatbikat da bu yolda cereyan etmiş ve bu tarafsız 
azalar da hemen daima avukatlık gibi iş hayatı dışında meslek mensuplarından tâyin edilmiş
lerdir. 

Memleketimizde olduğu gibi mecburi uzlaştırma sistemini, veya ihtiyari tahkim esasını kabul 
etmiş olan bütün diğer memleketlerde bu hakem kurulları ya bir hâkimin ve yahut tarafsız bir 
kimsenin başkanlığında işçi ve iş veren mümessillerinden teşkil edilmişlerdir. Bu suretle o mem
leketlerde hakem kurulları bir yandan bir nevi ihtisas mahkemeleri mahiyetni almışlar, diğer 
taraftan da ihtilâfları bizzat meslek mensupları mümessillerine hallettirmek gibi uzlaştırma sis
teminin ruh ve esasına tamamen uygun birer tevekkül halini iktisabetmişlerdir. 

Hakem kurullarının tetkik ve hal kararlarına bağlıyacakları ihtilâflar kanunlarla tâyin ve 
tesbit edilmiş olan hak ve vazifelerin kabul ve ifrsmdan mütevellit dâvalar olmayıp, ihtilâfın çık
tığı yer ve zamanda mevcut iktisadi ve içtimai hayat şartlarının, istihsal vaziyetinin, ekonomik 
münasebetlerin hulâsa, bütün çalışma ve istihsal şartlarının ve bunlarla alâkalı olarak karşılıklı 
menfaatlerin ve münasebetlerin tanziminden doğan dâvalardır. Binaenaleyh bu dâvaların bu 
saydığımız şartlarla bizzat alâkalı kimselerin iştirakiyle hal ve karara bağlanması mantiki ve 
zaruri bir keyfiyet teşkil eder. 

işte ilişik kanun lâyihasının hazırlanmasında âmil olan esas fikir, hedef ve gaye bundan iba
rettir. 



Kanun projesinde tasavvur edilen sisteme gelince, umumi hatları itibariyle şöyle hulâsa edile
bilir : 

1. Vilâyet hakem kurulları o vilâyette iş dâvalarına bakan hâkimin yoksa hukuk hâkiminin 
reisliğinde işçi mümessilleriyle işçi ve iş veren teşekküllerince bu teşekküllerin bulunmadığı yer
lerde ticaret ve sanayi odalarınca gene kanunda gösterilen usullere göre seçilmiş ikişer mümessil 
ile vilâyet umumi meclisi daimî encümeni âzalarının aralarından seçecekleri bir âza ve bölge 
çalışma müdüründen teşekkül etmektedir. 

Yüksek hakem kurulu, Temyiz Mahkemesi, Hukuk îcra ve îflâs daireleri başkanlarının kendi ara-
larından seçecekleri bir zatın reisliğinde gene işçi mümessilleriyle işçi ve iş veren teşekkülleri ve 
ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları birliği tarafından kanunda 
yazılı usullere göre seçilmiş mümessillerle Çalışma Genel Müdüründen terekkübeder. 

Bölge çalışma müdürleriyle Çalışma Genel Müdürünün, iş Kanununun tatbikatı ve verilen ka
rarların salim bir şekilde tatbikini temin bakımından hakem kurullarına iştirakleri zaruri görül
müş ve fakat yukarda mâruz prensibe dayanılarak kendilerine rey hakkı tnınmamıştır. 

2. Şimdiye kadar kazalarda vukubulan iş ihtilâflarının vilâyet hakem kurulunda rüyeti sıra
sında murafaaya vâki davete taraflardan birinm gelmemesi halinde iki tarafın gıyabında karar-
verileceğine dair olan hüküm kaldırılmış, gelen tarafın dinlenilmesi cihetine gidilmiştir. 

3. Yüksek hakem kurulu kararlarının daha isabetli ve âdil olmasını temin maksadiyle haleti 
mevcut olmıyan murafaa usulü, tarafların talebiyle mukayyet olarak, ihdas edilmiştir. Bu suret
le hakem kurulları kararlarında dikkat nazarına alınmamış olan hususları hatırlatmak maksat ve 
gayesi takibedilmiştir. 

4. Bu kanunla Çalışma Vekiliyle taraflara, bir defaya mahsus olmak ve 10 gün zarfında vekâle
te müracaat etmiş bulunmak şartiyle yüksek hakem kurulu kararının yeniden tetkikini talebetme im
kânı verilmiştir. 

5. Hakem kurullarının faaliyetine sekte vermemek maksadiyle halen mer'i bulunan nizamnamede 
lüzumlu tadilât yapılıncaya kadar hakem kurullarının bukünkü mevzuat çerçevesi içinde vazifeleri
ne devamları uygun görülmüştür. 

Proje kanuniyet kesbettikten sonra memleketimizde iş ihtilâflarının şimdiye kadar olduğundan da
ha iyi bir sistemle halli imkânı elde edilmiş ve bu suretle bu sahada umumiyetle kabul edilmiş olan 
en mâkul yola girilmiş bulunulacaktır. 

Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 1/547 
Karar No. 7 

Yüksek 

Çalışma Vekâletince hazırlanarak îcra Vekil
leri Heyetinden Başvekâletin 5 . I I . 1953 tarih 
ve 6/372 sayılı yazısiyle gelen î ş Kanununun 
bâzı maddelerinin tadili hakkındaki kanun tasa
rısı Yüksek Riyasetten komisyonumuza havale 
edilmekle Çalışma Vekilinin ve Hükümet mümes
sillerinin huzuriyle müzakere olundu. 

Kanun maddelerinin değiştirilmesinde başlı
ca âmilin, Hakem kurullarımın teşekkül ve terek
küp tarzını değiştirerek kurulun başkanlığına 

15 . 1 . 1954 

Reisliğe 

hâkimi koymak ve iş veren ve işçi mümessillerini 
de kurul azaları meyanma ithal etmek suretiyle 
yeni bir hakem kurulu sisteminde karar kılmak 
ve kurulun işleyiş tarzını da bu yeni sisteme göre 
tanzim etmek olduğu andaşılmış olup memleke
timizde iş hayatının kaydettiği ehemmiyetli in
kişafa ve işçimizin vâsıl olduğu seviyeye muvazi 
olarak, tekâmülün seyri nispetinde sürat ve em
niyetle vazife görebilecek bir hakem kurulu sis
teminin bulunduğuna kanaat getirilerek, madde-

( S. Sayısı : 99 ) 



lerin müzakeresine geçilmiştir. 
Madde 82 : Evvelce hakem kurulu valinin 

veya muavininin başkanlığı altında, vilâyetteki 
en büyük Çalışma Vekâleti mensubu, Vilâyet 
Hukuk İşleri Müdürü veya Mektupçu ile bu üç 
kişinin hususi eşhastan seçeceği diğer iki azadan 
terekkübederdi. Tasarıda ise, hâkimin riyase
tinde iki iş veren ve iki işçi temsilcisi ile Bölge 
Çalışma Müdürü veya tevkil edeceği îş müfetti
şinden teşekkül ve terekkübetmektedir. Tasarıda 
azalar meyanmda Genel Meclisten de bir kişi 
görülmekte ise de Genel Meclisin politik veçhesi 
dolayısiyle kurul da oradan da, bir âzanm bulun
ması komisyonumuzca uygun görülmemiş onun ye
rine Çalışma Vekâleti mensubu âzanm da rey 
hakkı kabul olunmuştur. Bundan başka, iş veren 
ve işçi temsilcileri bulunan âzanm da seçim usul
leri komisyonca değiştirilerek ve bu değişiklik
lere muvafık ve müteferri hükümler de ko
nulduktan sonra maddenin diğer kısımları tasa
rıda olduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 83 : Tasarının bu maddesi Yüksek 
Hakem Kurulunun teşekkül tarzına, çalışma 
usullerine ve kararlarına taallûk etmektedir. 
Yüksek Hakem Kurulu, evvelce, Devlet Şûrası 
ikinci reislerinden birinin başkanlığı altında, 
bir profesör, îş Kanunu tatbikatiyle muvazzaf 
dairenin en yüksek âmiri, İktisat Vekâletinden 
ilgili görülen diğer bir dairenin en büyük âmi
ri, Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdü
rü, Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Hukuk Müşa
viri, Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri ve lü
zumunda Çalışma Vekilinin mühim iş ihtilâfla
rında ayrıca seçeceği bitaraf iki zattan teşek
kül ve terekkübederdi. Tasarıya göre, Yüksek 
Hakem Kurulu, Temyiz Mahkemesi, Hukuk, îc-
ra ve îflâs Daireleri reislerinden birinin başkan
lığı altında, iki iş veren ve işçi temsilcisiyle Ça
lışma Genel Müdüründen teşekkül eder. Bu 

teşekkül esasını kabul ile beraber maddenin 
bâzı fıkraları Komisyonca yeniden tanzim olu
narak ve diğer fıkraları da tasarıda yazılı ol
duğu şekilde kabul edilmiştir. 

Tasarının 84 ncü ve 5518 sayılı Kanunla de
ğişik 89 ncu maddeleri de bâzı değişikliklerle 
kabul olunmuştur. 

îş Kanununun 90 ncı maddesi (Büyük Ha
kem Kurulu) veya (Fevkalâde Hakem Kurulu) 
kurulmasına ve Çalışma Vekilinin salâhiyetleri
ne dair hükümleri ihtiva etmektedir. Yeni ta
sarıda teşkil olunan hakem kurulları sistemiyle 
bu hükümlere artık lüzum ve ihtiyaç kalmadığı 
gibi tasarıda derpiş olunduğu üzere, Yüksek 
Hakem Kurulu kararının Çalışma Vekili veya 
taraflardan birinin bir defaya mahsus olmak 
üzere yeniden tetkikini istiyebilmesine mesağ 
verilmesi fikri de iş ihtilâflarını uzatacak bir 
yol olarak bulunmuş, bu sebeplerle Komisyonu
muzca îş Kanununun 90 ncı maddesinin kaldı
rılması uygun görülmüştür. 

Yüksek Hakem Kuruluna dâhil olacak baş
kan ve temsilci seçimlerinin tekemmül etmesi
ne kadar îş Kanununun bu husustaki hüküm
lerinin tatbikma devam olunacağına mütedair 
olan tasarının geçici maddesi de komisyonca 
değiştirilen şekil ile kabul olunmuştur. 

Umumi Heyetin yüce tasviplerine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Reisi 

Manisa 
N. Körez 
Kâtip 

Giresun 
D. KÖymen 

Urfa 
C. Öncel 

Sözcü 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 

İstanbul 
A. Topçu 
Zonguldak 
C. Kıpçak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3008 sayılı î§ Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası 

HADDE 1. — 3008 sayılı iş Kanununun 
82, 83, 84, 89 ve 90 ncı maddeleri aşağıda göste
rildiği şekilde tadil edilmiştir : 

Madde 82. — A) 81 nci maddenin « B. » 
bendi mucibince kesin uzlaştırma kararma bağ
lanmamış olan « toplulukla iş ihtilâfı » hakkın
da, memurun teklif ettiği uzlaştırma şekli ile 
buna karşı yapılan itirazları da havi olarak ya
zılacak zabıt varakasının bir sureti, yirmi dört 
saat içinde ilgili makam tarafından bölge ça
lışma müdürlüğüne, o vilâyette bölge teşkilâtı 
yoksa vilâyet hakem kurulu başkanına verilir. 

B) Bunun üzerine üç iş günü içinde, ku
rul başkanının daveti ile « iş ihtilâfları Hakem 
Kurulu » toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

Hakem kurulu o vilâyetteki iş dâvalarına ba
kan hâkimin, yoksa hukuk hâkiminin başkanlı
ğında ikişer işçi ve iş veren mümessili ile vilâ
yet umumd meclisi daimî encümen azalanının 
aralarından seçecekleri bir âza, bölge ça^şma 
müdürü veya tevkil edeceği iş müfettişinden 
teşekkül eder. O vilâyetteki iş dâvalarına ba
kan hâkimin veya hukuk hâkiminin birden faz
la olması halinde, hangi zatm asıl, hangisinin 
yedek olarak kurula riyaset edeceği Adalet Ve
kâletince tâyin olunur. Bölge çalınma müdürü 
veya yerine kurula iştirak eden iş müfettişinin 
rey hakkı yoktur. 

Mazereti dolayısiyle kurula gelemiyen isçi ve 
iş veren mümessillerinin yerine yedekleri iştirak 
eder. 

Vilâyet hakem kuruluna iştirak edecek asıl 
ve yedek işçi mümessilleri o vilâyet dâhilinde iş 
Kanununa tâbi iş yerlerinin mümessil iççileri ile 
işçi teşekkülleri, başkanları tarafından gösteri
lecek namzetler arasından Çalışma Vekâletince 
seçilr. 

Vilâyet hakem kurulunun astf ve yedek iş ve
ren mümessilleri ise iş veren teşekküllerinin gös-
terecekleri namzetler arasından aynı vekâletçe 
seçilir. Vilâyet dâhilinde iş veren teşekkülü 
bulunmadığı takdirde namzetler sanayi oda
sınca ve sanayi odası yoksa ticaret.ve sanayi 
odasınca gösterilir. Asıl ve yedek mümessille-

4 — 
ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞl 

îş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
I hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3008 sayılı iş Kanununun 82, 
83, 84 ve 5518 sayılı Kanunla değişik 89 ncu 

I maddeleri aşağıda gösterildiği şekilde tadil edil-
• mistir : 

| Madde 82. — 
A) 81 nci maddenin « B » bendi mucibince 

kesin uzlaştırma kararma bağlanmamış olan 
«toplulukla iş ihtilâfı» hakkında memurun tek
lif ettiği uzlaştırma şekliyle buna karşı yapılan 
itirazları da havi olarak yazılacak zabıt varaka
sının bir sureti, yirmi dört saat içinde, ilgili 
bölge çalışma müdürlüğü tarafından ihtilâfın 
çıktığı mahallin bağlı bulunduğu vilâyetteki ha
kem kurulu başkanına gönderilir. 

B) Bunun üzerine, üç iş günü içinde kurul 
başkanının davetiyle «iş ihtilâfları hakem ku
rulu» toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

| 1. Hakem kurulu o vilâyetteki iş mahke
mesi başkanının, iş mahkemesi kurulmamış 
olan yerlerde ise, iş dâvalarına bakmak üzere 
görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığın
da, iki iş veren ve iki işçi temsilcisi ile bölge ça
lışma müdürü veya tevkil edeceği iş müfettişin
den teşekkül eder. O vilâyette mütaaddit iş 
mahkemeleri mevcutsa, kurula başkanlık edecek 
hâkim Adalet Vekâleti tarafından tâyin edilir. 

2. Hakem kuruluna katılacak iş veren ve 
işçi temsilcileri, kurula başkanlık edecek hâ
kimle bölge çalışma müdürü tarafından, bera
berce, seçilir. Bu temsilcilerin o iş ihtilâfile hiç
bir alâkaları bulunmaması lâzımdır. 

j 3. Kuruldaki işçi temsilcileri kurulun top
landığı günlerde mezun sayılırlar. Bu günlere 
ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında 
gösterilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci 
işçilerle bunların iş verenleri tarafından ödenir. 

I C Hakem kurulu, ihtilâfla ilgili iş vereni 
yahut iş veren vekilini ve o iş yerindeki işçi mü-

j messillerini (şayet mümessiller arasında uzlaş-
I tırma şeklini kabul etmiyen varsa bunu veya 
j bunları ve uzlaştırmayı mümessillerin ittifakla 

kabul etmiş olmaları takdirinde teklif olunan 
I şekle muhalif kalan nisabı haiz işçilerin arala

rından seçecekleri iki kimiyi) çağırarak iki 
tarafm duruşmasını yapar. Bunlardan başka Ha-

( S. Savısı : 99 ) 



— 5 — 
Hü. Ça. K. 

rin ad ve meslekleri mahallî gazete ile neşrolu
nur. 

Seçim suretiyle kurula iştirak edeceklerin 
hizmet müddeti iki senedir. Tekrar seçilmele
ri caizdir. 

Kurula âza olarak iştiratk eden işçi mümes
silleri kurulun toplandığı günlerde mezun sa
yılır ve ücretleri mensup oldukları iş verenler 
tarafından ödenir. 

C) Hakem Kurulu, ihtilfla ilgili iş vereni 
yahut iş veren vekilini ve iş yerindeki işçi mü
messillerini (^ayet mümessiller arasında uzlaş
tırma şeklini kabul etmiyen varsa bunu veya 
bunları ve uzlaştırmayı mümessillerin ittifakla 
kabul etmiş olmaları takdirinde teklif olunan 
şekle muhalif kalan nisabı haiz işçilerin arala
rından seçecekleri iki kişiyi) çağırarak iki ta
rafın duruşmasını yapar. Bunlardan başka ha>-
kem kurulu, ihtilâfın cılktığı iş yerindeki işçi
lerden bâzılariyle, dışardan keyfiyet hakkında 
malûmat veya mütalâasının öğrenilmesine lü
zum gördüğü diğer işçiler veya iş verenleri ya
hut sair bitaraf kimseleri dahi «şahit» veya 
«ehlivukuf» sıfatiyle çağırıp dinler. Bu sıfat
la çağrılan her şahsın hakem kurulu huzuru
na gevrek sorulan hususa cevap vermesi mec
buridir. Bunlar hakkında Hukuk Muhakemele
ri Usulü Kanununun şahitlere ve ehlivukufa 
mütaallik hükümleri caridir. 

Ç) Gerek uzlaştırma toplantılarına ve ge
rek Hakem Kuruluna işiçler ve iş veren yerine 
avukat veya dâvavekili yahut vekâletname ile 
dışardan tâyin edilmiş her hangi bir mümessil 
kabul edilmez. 

D) Hakem Kurulu, reylerin ekseriyetiyle 
karar verir. Reylerin müsavatı halinde başka
nın bulunduğu tarafın kararı muteberdir. Bu 
karar, kendilerine yazı ile bildirildiği günden 
itibaren on iki iş günü içinde taraflardan biri
nin, Bölge Çalışma Müdürlüğüne, o vilâyette 
bölge teşkilâtı yoksa kurul başkanına itiraz lâ
yihasını vermemesi takdirinde, kesinleşmiş olur. 
Kesinleşmiş karar, kurul tarafından münasip 
görülecek bir vasıta ile neşir ve ilân edilir ve 
üzerinden 26 iş haftası geçmiş olmadıkça, bu
nun mevzuu olan mesele için yeniden «toplu
lukla iş ihtilâfı» çükarılamaz: Şu kadar ki iş ye
rindeki işiçlerin çokluğunu ihtiva eden işçi te

kem Kurulu, ihtilâfın çıktığı iş yerindeki işçi
lerin bâzılariyle dışarıdan keyfiyet hakkında ma
lûmat veya mütalâasının öğrenilmesine lüzum 
görüldüğü diğer işçiler veya iş verenleri yahut 
sair bitaraf kimseleri dahi «şahit» veya «ehli 
vukuf» sıfatiyle çağırıp dinler. Bu sıfatlarla ça
ğırılan her şahsın Hakem Kurulu huzuruna ge
lerek sorulan hususa cevap vermesi mecburidir. 
Bunlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun şahitlere ve ehlikukufa mütaallik 
hükümleri caridir. 

Ç) Gerek uzlaştıırma toplantılarına ve ge
rek Hakem Kuruluna işçiler veya iş veren yerine 
avukat veya dâvavekili yahut vekâletname ile 
tâyin edilmiş her hangi bir mümessil kabul edi
lemez. 

D) Hakem Kurulu, reylerin ekseriyetiyle 
karar verir. Reylerin müsavatı halinde başkanın 
bulunduğu tarafın kararı muteberdir. Bu karar, 
kendilerine yazı ile bildirildiği günden itibaren 
on iki iş günü içinde taraflardan birinin Hakem 
Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesini vermeme
si takdirinde kesinleşmiş karar, kurul tarafın
dan münasip görülecek bir vasıta ile neşir ve 
ilân edilir ve üzerinden yirmi altı iş haftası geç
miş olmadıkça bunun mevzuu olan mesele için 
yeniden toplulukla iş ihtilâfı çıkarılamaz. Şu 
kadar ki, iş yerindeki işçilerin çokluğunu ihtiva 
eden işçi teşekküllerinin Borçlar Kanununun 
316 ncı maddesine göre iş verenlerle akdedecekle
ri umumi mukavelelere konulacak hükümlerle 
yirmi altı haftalık müddetin uzatılması caizdir. 
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şekküllerinin Borçlar Kanununun 316 ncı mad
desine göre iş verenlerle akdedecekleri umumi 
mukavelelere konulacak hükümlerle 26 haftalık 
müddetin uzatılması caizdir. 

iMaıdde 83. — A) .82 inci maddenin «D» ben
dinde yazılı mühlet içinde, taraflardan birinin 
Bölge Çalışma Müdürlüğüne, vilâyette bölge 
teşkilâtı yoksa kurul başkanına verdiği itiraz 
(lâyihası Ha'kem Kurudu 'kararı ve taraflardan 
ıher biriyle şahitler veya ehlivukufun zaptolu-
nan İfadeleri ve 'başkaca lüzumdu vesaikim asıd-
ları, tasdikli suretleri adıkonularak, kırk sekiz 
saat içinde Çalışma Vekâletine gönderilmek 
üzere postaya teslim edilir. 

B), Bu evrakın Çalışma Vekâletince alın
dığı günden itibaren sekiz iş günü içinde mez
kûr Vekâletin davetiyle «iş ihtilâfları yüksek 
ıhaikem kurulu» toplanarak meseleyi rüyete 
d>aşlar. Yüksek hakem kurulu Temyiz Mah
kemesi, Hukuk, icra ve iflâs daireleri reisle
rinin kendi aralarından seçecekleri asıl zatın 
veya yedeğinin başkanlığında, ikişer işçi ve 
iş verem mümessiliyle çalışma genel ımüdürün-
'den tevekkül eder. Çalışma genel müdürünün 
rey hakkı yoktur. 

Mazereti dolayısiyle kurula gelemiyen işçi ve 
iş veren mümessil yerine yedeği iştirak eder. 

Yüksek Hakem Kuruluna iştirak edecek asıl 
ve yedek işçi mümessilleri vilâyet hakem kurul
larına seçilen asıl ve yedek azalarla o vilâyet
teki işçi teşekkülleri Başkanlarının gösterilecek
leri Ankara'da mukim namzetler arasından Ça
lışma Vekâletince seçilir. 

Yüksek hakem kurulunun asıl ve yedek iş 
veren azaları ise 5590 sayılı Kanunla kurulan 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Yönetim Kurulunun Ankara'da mukim olmak 
şartiyle gösterecekleri namzetler arasından aynı 
Vekâletçe seçilir. 

Asıl ve yedek mümessillerin adları ve mes
lekleri Resmî Gazete ile neşrolunur. 

Seçim suretiyle kurula iştirak edenlerin hiz
met müddeti iki yıldır. Tekrar seçilmeleri caiz
dir. 

Kurula âza olarak iştirak eden işçi mümes
silleri, kurulun toplandığı günlerde mezun sa
yılır ve ücretleri mensup oldukları iş verenler 

6 — 
f Ça. K. 

Madde 83. — 
A) (82) nci maddenin (D) bendinde yazılı 

mühlet içinde, taraflardan birinin Hakem Kuru
lu Başkanlığına verliği itiraz dilekçesi, dosya-
siyle birlikte, üç iş günü içinde iş İhtilâfları 
Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderil
mek üzere postaya verilir. 

B) Bu evrakın Yüksek Hakem Kurulu Baş
kanlığınca alındığı günden itibaren sekiz iş gü
nü içinde «îş ihtilâfları Yüksek Hakem Kurulu» 
toplanarak meseleyi rüyete başlar. 

1. Yüksek Hakem Kurulu, Temyiz Mahke
mesi Hukuk, icra ve iflâs daireleri reislerinden 
birinin başkanlığı altında, iki iş veren ve iki işçi 
temsilcisiyle Çalışma Genel Müdüründen teşek
kül eder. Başkanlık için Temyiz Mahkemesinin 
bahsi geçen dairelerin reisleri aralarından biri 
asli diğeri de yedek olmak üzere iki kişi seçerler. 
Asli başkanın mazereti dolayısiyle kurula işti
rak edememesi halinde yerine yedek vaziyetinde 
bulunan daire reisi başkanlık eder. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna iştirak edecek 
iş veren temsilcileri (Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği) idare heyetinin gös-

I tereceği namzetler arasından ikisi asli ve dördü 
de yedek olmak üzere Çalışma Vekâleti tara
fından seçilir. Asli ve yedek temsilcilerin An
kara'da oturan ve iş Kanununa tâbi iş yerleri
nin iş vereni veya iş veren vekili durumunda 
bulunan kimselerden olması şarttır. 

3. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak işçi 
I temsilcileri, Ankara Vilâyeti dâhilinde tş Ka

nununa tâbi iş yerlerinin birinci temsilcileriyle 
vilâyet çerçevesindeki işçi sendikaları başkanla
rının müştereken gösterecekleri namzetler ara
sından ikisi asli ve dördü de yedek olmak üze
re Çalışma Vekâleti tarafından seçilir. Asli ve 

I yedek işçi temsilcilerinin Ankara'da oturan ve 
iş Kanununa tâbi iş yerlerinde işçi sıfatiyle ça
lışan kimselerden olması şarttır. 

4. Yüksek Hakem Kurulunun iş veren ve 
işçi temsilcileriyle bunların yedeklerinin adları 

I ve meslekleri Resmî Gazete ile neşrolunur, 
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tarafından ödenir. 
C) Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, ken

disine tevdi edilen evrak üzerinden inceler. Kâfi 
derecede aydınlatılmamış bulunduğu cihetleri 
ilgili yerlerden sorarak veyahut oraca lüzum 
gördüğü kimselerden tamamlayıcı ifadeler aldı
rarak, noksanları ikmal eder. Ayrıca malûmat 
ve mütalâalarını öğrenmek istediği resmî ya
hut hususi sıfattaki kimseleri çağırıp dinler 
veya bunların yazı ile oevaDİarmı getirir. Bu 
suretle Yüksek Hakem Kurulu tarafından malû
mat ve mütalâalarına müracaat olunan kimse
lerin sorulan hususa cevap vermeleri mecburi 
olup haklarında Hukuk Mahkemeleri Usulü Ka
nununun ehlivukufa mütaallik hükümleri tat
bik olunur. 

Ç) Taraflardan birinin vilâyet hakem ku
rulu kararına karşı 82 nci maddeye göre verdiği 
itiraz dilekçesinde bildirilecek talebi üzerine 
Yüksek Hakem Kurulu tarafları duruşmaya 
davet eder. 

Yüksek Hakem Kurulu ihtilâfla ilgili mü
messil işçileri veya sendikanın kanuni mümes
silini ve iş veren veya iş veren vekilini dinler. 

Yüksek hakem kuruluna iki tarafın avukat 
veya dâvavekili yahut vekâletname ile dışardan 
tâyin edilmiş her hangi bir mümessili kabul 
edilmez. 

D) Yüksek hakem kurulu reylerin ekse
riyetiyle karar verir. Reylerin müsavatı halin
de başkanın bulunduğu tarafın kararı muteber
dir. Kurul, kararlarını münasip göreceği vası
talarla neşir ve ilân eder. Bu karar 90 ncı 
maddede derpiş olunan müddetin sonunda ke-
sinleşir. Karar, metninde yazılı tarihten iti
baren tatbik edilir. Üzerinden yirmi altı iş haf
tası geçmedikçe bunun mevzuu olan mesele 
için yeniden «toplulukla iş ihtilâfı» çıkarıla
maz. Şu kadar ki, iş yerindeki işçilerin çoklu
ğunu ihtiva eden işçi teşekküllerinin Borçlar 
Kanununun 316 ncı maddesine göre iş verenler
le akdedecekleri umumi mukavelelere konula
cak hükümlerle 26 haftalık müddetin uzatıl
ması caizdir. 

Madde 84. — A) Kazalarda İş Kanununun 
tatbik edildiği iş yerlerinde çıkacak «topluluk
la iş ihtilâfları», 80 nci madde mucibince ye
rinde ve işçilerle iş veren arasında uzlaşmaya I 

Ça. K. 

5. Kurulun iş veren ve işçi temsilcilerinin 
görev süreleri iki yıldır. Süreleri biten asli ve 
yedek temsilcilerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

6. Kuruldaki işçi temsilcileri kurulun top
landığı günlerde mezun sayılırlar. Bu günlere 
ait sigorta primleri, ilgili sigorta kanunlarında 
gösterilmiş bulunan esaslar dairesinde temsilci 
işçilerle bunların iş verenleri tarafından ödenir. 

C) Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, ken
disine tevdi edilen evrak üzerinden inceler. Kâ
fi derecede aydınlatılmamış bulduğu cihetleri 
ilgili yerlerden sorarak veya oraca lüzum gör
düğü kimselerden tamamlayıcı ifadeler aldıra
rak ,noksanları ikmal eder. Ayrıca malûmat ve 
mütalâalarını öğrenmek istediği resmî yahut hu
susi sıfattaki kimseleri çağırıp dinler veya bun
ların yazı ile cevaplarını getirtir. Bu suretle 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından malûmat ve 
mütalâalarına müracaat olunan kimselerin so
rulan hususa cevap vermeleri mecburi olup hak
larında Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun ehlivukufa mütaallik hükümleri tatbik olu
nur. 

Ç) Yüksek Hakom Kuruluna iş voren ve
ya işçiler, yahut banlaım avukat, iâvavekiU 
gibi her hangi bir mümessili kabul edilmez 

D) Yüksek hakem kurulu reylerin ekseriye
tiyle karar verir. Reylerin müsavatı halinde baş
kanın bulunduğu tarafın kararı muteberdir. Ku
rul, kararlarını münasip göreceği vasıtalarla 
neşir ve ilân eder. Bu karar kesindir; metninde 
yazılı tarihten itibaren tatbik edilir. Üzerinden 
yirmi altı iş haftası geçmedikçe bunun mevzuu 
olan mesele için yeniden toplulukla iş ihtilâfı 
çıkarılamaz. Şu kadar ki, iş yerindeki işçilerin 
çokluğunu ihtiva eden işçi teşekküllerinin Borç
lar Kanununun 316 ncı maddesine göre iş ve
renlerle aktedecekleri umumi mukavelelere ko
nulacak hükümlerle 26 haftalık müddetin uzatıl
ması caizdir. 

Madde 84. — 
A) Kazalarda îş Kanununun tatbik edildi

ği iş yerlerinde çıkacak toplulukla iş ihtilâfları 
(80) nci madde mucibince yerinde ve işçilerle 
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bağlanamazsa, 81 nci maddenin A bendine uy
gun surette keyfiyetin kaza kaymakamına bil
dirilmesi mecburidir. Kaza kaymakamı, vilâ
yette îş Kanunu tatbikatına memur olan maka
mı keyfiyetten yirmi dört saat içinde ve doğru
dan doğruya haberdar etmekle mükelleftir. 

B) Vilâyetteki ilgili makam, kaymakam
dan aldığı malûmat üzerine yirmi dört saat 
içinde, iş ihtilâfının. çıktığı yere bir memur 
göndermek veya kaymakama talimat vermek 
suretiyle meseleye el koyar. Gönderilen memur 
yahut kaymakam, 81 nci maddenin B bendi 
hükmünce ihtilâfı kesin uzlaştırma ile halletme
ye tevessül eder. 

C) îş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararma 
bağlanamadığı takdirde, 82 nci maddenin A 
bendine göre, yazılacak zabıt varakas,nın sure
ti bölge çalışma müdürlüğüne o vilâyette Ça
lışma Vekâleti teşkilâtı yoksa vilâyet hakem 
kurulu başkanına verilerek keyfiyet aynı mad
denin B bendi mucibince «iş ihtilâfları yük
sek hakem kurulu» na sevkedilir. 

Ç) Yine o maddenin C bendine uygun şe
kilde hakem kuruluna kendilerinin gitmeleri 
gerekli olan işçilerle iş veren ve yahut işbu 
iki taraftan yalnız birisi vilâyet merkezine gi-
demezse, hakem kurulu ihtilâfı gelmiyenlerin 
gıyabında, rüyet ederek ve lüzum gördüğü 
kimselerin ifadelerine ve sair malûmatı kayma
kam huzurunda istinabe veya muhabere yoliy-
le topliyarak, aynı maddenin Ç ve D bentlerin
deki hükümler dairesinde kararını verir. 

D) Taraflardan birinin vilâyet hakem 
kurulu kararma itirazı takdirinde, 83 ncü mad
denin hükümleri tatbik olunur. 

Madde 89. — Vilâyetlerdeki hakem kurulla-
riyle Ankara'da Yüksek Hakem Kuruluna gele
cek olan toplulukla iş uyuşmazlıklarının bu 
kurulca kaç gün içinde neticelendirileceği ve bu 
kurulların yazı işlerinin ve sair gerekli muame
lelerinin n'e suretle ve kimler tarafından ifa 
edileceği ve 82 ve 83 ncü maddelerin B bentleri 
mucibince hakem kurullarına iştirak edecek işçi 
ve iş veren mümessillerinin haiz olacakları şart
larla seçmek ve seçilmek haklariyle seçim tarz 
ve usulleri ve vilâyet hakem kurullariyle Yük
sek Hakem Kurulunun başkan ve âzalariyl'e 
raportörlerine ne miktarda huzur hakkı verile-

8 — 
1 Ça. K. 

i iş veren arasında uzlaşmaya bağlanamazsa, (81) 
nci maddenin (A) bendine uygun surette keyfi
yetin kaza kaymakamına bildirilmesi mecburi
dir. Kaza kaymakamı kazanın çevresinde bulun
duğu bölge çalışma müdürlüğünü keyfiyetten 
yirmi dört saat içinde ve doğrudan doğruya ha
berdar etmekle mükelleftir. 

B) Bölge çalışma müdürlüğü kaymakamdan 
aldığı malûmat üzerine yirmi dört saat içinde, iş 
ihtilâfının çıktığı yere bir memur göndermek ve
ya yapılacak işi kaymakama bildirmek suretiyle 
meseleye el koyar. Gönderilen memur veya kay
makam, 81 nci maddenin (B) bendi hükmünce 
ihtilâfı kesin uzlaştırma ile halletmeye tevessül 
eder. 

C) iş ihtilâfı, kesin uzlaştırma kararma 
bağlanamadığı takdirde, (82) nci maddenin (A) 
bendine göre, yazılacak zabıt varakasının sureti 
bölge çalışma müdürlüğüne verilerek keyfiyet 
aynı maddenin (B) bendi mucibince hakem ku
ruluna intikal ettirilir. 

Ç) (82) nci maddenin (C) bendine uygun 
şekilde hakem kuruluna kendilerinin gitmeleri 
gerekli olan işçilerle iş veren veyahut işbu iki ta
raftan yalnız birisi vilâyet merkezine gidemezse 
hakem kurulu ihtilâfı her iki tarafın birden gı
yabında rüyet ederek ve lüzum gördüğü kimse
lerin ifadelerini ve sair malûmatı kaymakam hu
zurunda istinabe veya muhabere yoliyle topliya
rak, aynı maddenin (Ç) ve (D) bentlerindeki 
hükümler dairesinde kararını verir. 

D) Taraflardan birinin hakem kurulu kara
rma itirazı takdirinde, (83) ncü maddenin hü
kümleri tatbik olunur. 

Madde 89. — Vilâyetlerdeki hakem kurul
lariyle Ankara'dakd Yüksek Hakem Kuruluna 
gelecek >olan toplulukla iş ihtilâflarının bu ku
rullarca kaç gün içinde neticelendirileceği, bu 
kurulların yazı işleriyle sair gerekli muamele
lerinin ne suretle ve kimler tarafından dfa edi
leceği, hakem kurullariyle Yüksek Hakem Ku
rulu, iş veren ve işçi temsilcilerinin haiz olma
ları lâzım gelen şartlar, işçi temsilcisi namzet
lerinin (83) ncü maddenin (B) fıkrasında ya
zılı kimseler tarafından ne şekilde ve ne gibi 
usllerle tesbit edileceği, Yüksek Hakem Kuru-

I luna seçilen, işçi ve dş veren yedek temsilcile-
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ÖİIeeeği ve mümessil işçi seçimlerinde veya iş 
uyuşmazlığı dolayısiyle vâki olacak işçi toplan
tılarında gözetilmesi gereken inzibat ve asayişe 
ait şartlar ve tedbirler ile bunlardan başka bu 
fasıl hükümlerinin tatbikına ait olmak üzere tes-
bitine lüzum görülecek usuller ve şartların ne
lerden ibaret olacağı, 78 nci maddenin son fık
rasında bahsolunan «îş Uyuşmazlıklarını Uzlaş
tırma ve Tahkim Nizamnamesi» nde gösterilir. 

Madde 90. — Yüksek Hakem Kurulu kara
rının taraflara tebliğinden itibaren on gün zar
fında Çalışma Vekili veya taraflardan biri bir 
defaya mahsus olmak üzere bu kararın yeniden 
tetkikim istiyebilir. 

Mezkûr kurul, kararında ısrar ettiği takdir
de karar, 83 ncü maddenin D bendinde zikredi
len tarihten itibaren tatbik olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE — Vilâyet hakem kurulla-
riyle yüksek hakem kuruluna iştirak edecek 
işçi ve iş veren mümessilleri hakkında Çalışma 
Vekâletince bir ay zarfında tanzim edilecek 
nizamnamenin meriyete girmesini mütaakıp 
mezkûr nizamname mucibince işçi ve iş veren 
mümessillerinin seçimine kadar vilâyet hakem 
kurullariyle yüksek hakem kurulu 3008 sayılı 
Kanunun 82 ve 83 ncü maddelerinin B bent
lerinde yazılı olduğu şekilde teşekkül eder. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
F, L. Karaosmçmoğlu 

Devtet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Adalet Vekili 
M. Nasuhioğhı 

f fcX 

irin hangi ıhailerde ve ne şekilde asli temsilcile
rin yerine bu kurula iştirak ettirilecekleri, ha* 
kem .kurullariyle Yüksek Hakem Kurulunun 
başkan ve üyelerine ve bu kurulların raportör
lerine ne miktarda huzur hakkı verilebileceği, 
hakem kurullarının iş veren ve işçi temsilcile
rine lüzumu halinde verilecek yolluk miktarı, 
temsilci işçd seçimlerinde veya iş ihtilâfı dola
yısiyle vaka olacak işçi toplantılarında gözetil
mesi gereken inzibat ve asayişe ait şartlar ve 
tedbirlerle bunlardan başka bu fasıl hükümle
rinin uygulanmasına ait olmak üzere teshitine 
lüzum görülecek usuller ve şartlar (78) nci 
maddenin son fıkrasında. bahsi geçen «îş İhti
lâflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» 
nde gösterilir. 

MADDE 2. — 3008 sayılı îş Kaaıununun (90) 
nci maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE — îşbu kanun hükümleri
ne göre tanzim olunacak «îş İhtilâflarını Uz
laştırma ve Tahkim Nizamnamesi» esasları da
iresinde Yüksek Hakem Kuruluna dâhil olacak 
başkan ve temsilci seçimlerinin tekemmül etme
si üzerine, iş ihtilâflarının bu kanunda göste
rilen değişik usuller dâhilinde halline mebde 
teşkil edecek olan tarih Çalışma Vekâleti tara
fından ilân olunur. Bu ilânda gösterilecek ta
rihe kadar 3008 sayılı îş Kanununun iş ihtilâf
larının tahkim yoliyle halline mütedair hüküm
lerinin tatbikına devam olunur. 

MADDE 3. — Bu kanım neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Millî Savunum Vekili 
l H. Köymen 
•^Dışişleri Vekili 
. F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

T. îleri 
Kkonomi ve Ticaret V. 

M. Ete 
Gümrük ve Tekel V. V. 

N. özsan 
Ulaştırma Vekili 

S, Kurtbek 
İşletmeler 

H, Gedik 

içimleri Vekâleti V. 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve Sos. Y. V. 
Dr. E. H. Üstünlağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
N. ö$s<m 

Vekili 
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S. SAYISI 142 
İstanbul mebusları Andre Vahram Bayar ve Hadi Hüsman'm, hu
susi müessese ve ticarethanelerde çalışan memur ve müstahdemle
rin öğle yemek tatilleri hakkında kanun teklifi ve Dâhiliye ve. Ça

lışma encümenleri mazbataları (2 /537) 

~T3 * VI 1953 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hususi müessese ve ticarethanelerde çalışan memur ve müstahdemlerin öğle yemek tatilleri 
hakkında hazırladığımız kanun teklifini esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak takdim ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
İstanbul Mebusu İstanbul Mebusu 
Dr. A. V. Bayar H. Hüsman 

GEREKÇE 

Ankara, istanbul, İzmir ve daha buna benzer büyük şehirlerimizde îş Kanununun şümulüne 
girmiyen ve hususi teşebbüsler eliyle idare edilen müesseselerde çalışan memur ve müstahdemler 
günün erken saatlerinden başlamak üzere her gün geç vakitlere kadar fasılasız çalışmaktadırlar. 

Arasız çalışma mecburiyeti altında bu vatandaşlar öğle vakitleri ne yemek yiyebilmekte, ne 
istirahat edebilmekte ve ne de evlerinin günlük ihtiyaçları ile alâkalı mübrem ve zaruri hizmetleri
ni görebilmektedirler. 

Haklı olarak zaman zaman şikâyetlerini dinlediğimiz bu kabîl iş sahibi vatandaşların da me
murlar ve îş Kanununun tatbik edildiği müesseselerde çalışan emsali müstahdemler gibi öğle ye
meği tatilinden istifade ettirilmesi düşünülerek kanun teklifimiz bu maksatla hazırlanmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 9 VI. 1953 
Esas No. 2/537 
Karar No. 81 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul mebusları Andre Vahram Bayar ve İzmir Mebusu Pertev Arat'in, bu mevzua dair 
Hadi Hüsman'in, hususi müessese ve tîcaretha- kanun teklifi komisyonumuzca reddedilmiştir. 
nelerde çalışan memur müstahdemlerin öğle ye- Evvelce reddedilmiş olan kanun teklifi ile 
mek tatilleri hakkındaki kanun teklifi, teklif sa- aynı mahiyette görülen, müzakere mevzuu tek-
hibinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. lifin de İçtüzüğün 77 nci maddesi gereğince red-

Komisyonumuzun 31 . I 1953 tarihindeki 34 dine karar verildi. 
numaralı Kararında, gösterilen mucip sebeplerle Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna 
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tevdi buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunu-
lur. 
İçişleri Encümeni Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioglu 

Sözcü 
İzmir 

Muhalifim 
P. Arat 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Bursa 
R. Aybar 

Amasya 
K. Eren 
Çoruh 

Z. Vral 

Reisvekili 
Bursa 

N. Yılmaz 
Kâtip 
Muğla. 

Y. Başer 

Balıkesir 
8. Başkan 
Erzurum 
M. Zeren 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kütahya 
B. Besin 

Samsun 
.¥. Özkefeli 

Van 
/. Akın 

A 

Kırklareli 
F. Üstün 

Niğde 
F. Ecer 

Sivas 
E. Damalı 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 

Trabzon 
H. Orhan 

Yozgad 
Avni Doğan 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Yurdabayrak 

Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 

Esas No. 2/537 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

15 . U . 1954 

İstanbul ınebu'slarundan Anıdre Vahram Ba-
yar ve Hadi Hüsman'ın, hususi müessese ve 
ticarethanelerde çalışan memur ve 'müstahdem
lerin öğle yem'ek tatili hakkındaki 2/537 esas 
sayılı kanun teklifi dosyası 9 . V I . 1953 tari
hinde komisyonumuza havale edilmiş olup Ça
lışma, İçişleri vekâletleri temsilcileriyle teklif 
sahiplerimden Istaınbul 'Mebusu Hadi Hüsman '-
m da hazır bulundukları sırada müzakere edildi. 

[Memurlar İle 'İş Kanununun şümulü dâhiline 
giren iş yerlerinde çalışanlar öğle dinlenmesi re
jiminden istifade etmektedir'ler. Hususi mües
sese ve ticarethanelerde çalışan/ memur ve ımüs'-
tahdemler 'bundan mahrumdurlar. 

Arasız veya günün muayyen ol'mıyan saat
lerinde hiçbir usul ve nizamıa uymıyan ara ver
meler gerek işçinin sağlığı ve gerekse psikolo
jisi üzerinde kötü tesirler icra edebileceği ma
lûm 'bir keyfiyettir. 

Bu kanun teklifinin (kabul edilmesiyle öğle 
yemek tatili ve istirahati rejiminde açık flkal
mış olan mühim bir boşluğum doldurulabilmesi 
ve muvazatın temini mümkün görülmüş, vekâ
letler (temsilcilerinin de aynı fikir ve mütalâ
alara işrtirak etmişler, tümü kabul edilerek 
maddelerin görüşülmesine başlanmıştır. 

Teklifteki 1 nci madde, bu rejimin tatbiki 

bakımındaın 50 bin ve daha fazla nüfusu kıstas 
olarak almıştır. Mer'i öğle Tatili Kanununda 
10 bin nüfus; kabul edilmiş olduğundan ve ga
yeye daha uygun bulunduğundan komisyonu
muzca aynı 10 bin nüfus kıstası kabul edilmiştir. 

iGrerek 1 nci ve gerekse 2 nci madde gayet 
umumi ve şümullü bir şeikilde yazılmış olduğun
dan tatbikatta birçok müşküllerin doğabileceği 
ıgöz önünde tutulmuş, bundan dolayı kanun 
teklifinin maksadı ve ruhuna halel gelmeden bu 
iki maddenin mütaaddit maddeler, bentler, fık
ralar haline getirilmesi uygun görülmüştür. 
Vuzuh ve ıkanun tekniği bakımından yapılan 
değişikliğe ilâveten 7 nci madde (olarak bir de 
müeyyide maddesi konmuştur. 

(Bu sureftle teklif 10 maddelik kanun teklifi 
'haline getirilmiş ve bu suretle kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Riyasete sunulur. 
Çalışma Encümeni Reisi ve bu 

Mazbata Sözcüsü Kâtip 
Manisa 

N. Körez 
Kütahya İstanbul 

A. Kavuncu t. Alttnel 
Zonguldak tstanbul 
C. Kıpçak A. Topçu 

( S. Sayım : 142 ) 
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İSTANBUL MEBUSLARI ANDRE VAHRAM 
BAYAR VE EÂDÎ HÜSMAN'IN TEKLİFİ 

Hususi müessese ve tioarethaneUrde çalışan 
memur ve müstahdemlerin öğle yemek tatü-

leri hakkında kanun teklif'i 

MADDE 1. — Nüfusu 50 bin ve daha fazla 
olan bilûmum şehir ve kasabalarda alelûmum 
'hususi fabrika, imalâthane, tezgâh, dükkân, 
mağaza, yazıhane ve ticarethanelerle sınai ve ti
cari bilûmum hususi teşebbüsler elinde işliyen 
müesseselerde çalışan tezgâhtar, kâtip, muha
sip, işçi ve benzeri şair müstahdemler her gün 
öğle vakitlerinde bir buçuk saat yemek tatili 
yaparlar. 

MADDE 2. — Bunlardan gıda jmaddeleri 
»atanlarla eczane, lokanta gibi halkin umumi 
ihtiyaçları ile alâkalı ticarethane ve müessese
lerde çahfanlana yemek tatillerinin zamanı ve 
mevsime göre müddeti mahallin en büyük mül
kiye âmirinin tasvibiyle belediye meclisleri ta
rafından tâyin ve tesbit olunur. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Öğle Dinlenmesi kanunu lâyilum 

MADDE 1. — Nüfusu on bin ve daha faz
la olan şehir ve kasabalardaki fabrika, imalât
hane, mağaza, dükkân, yazıhane, büro ve bun
ların benzerleriyle bilûmum ticari ve sınai mü
esseselerde çalıştırılan işçilere ve diğer müs
tahdemlere bir saatten aşağı olmamak üzere 
öğle dinlenmesi verilmesi mecburidir. 

Dinlenme devresinin başlama ve bitme sa
atleri, mevsimlere göre, o mahallin Belediye 
Meclisi tarafından tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 2. — Dinlenme devresinin deva
mı müddetince iş yerlerinin kapalı kalması 
şarttır. 

Bu devre içinde müstahdem ve işçiler ser
best olup, isterlerse, iş yerlerinden ayrılabi
lirler. 

MADDE 3. — Birinci maddede yazılı yer
lerden : 

a) Halkın yeme ve içmesiyle alâkalı mad
deleri satanların, 

b) Eczanelerin, umumun yıkanıp temiz
lenmesine, yatıp kalkmasına veya eğlenmesi
ne mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, ga
zino, kahvehane ve benzerlerinin, 

c) Garaj, akar yakıt satış istasyonları 
gibi seyrüseferle alâkalı olanların, öğle dinlen
mesini hangi saatlerde ve ne şekilde tatbik 
edecekleri birinci maddede yazılı «nakam ta
rafından tesbit ve ilân olunur. 

Bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında gös
terilen yerlerin dinlenme devresinin devamı 
müddetince kapalı kalmaları mecburiyeti ol-
mayıpı ancak, buralarda çalışan işçi ve müs
tahdemlerin öğle dinlenmeleri, münavebe sure
tiyle temin olunur. 

MADDE 4. — İş Kanununa tâbi bulunan iş 
yerlerinde çalşan «işçiler» hakkındaki öğle din
lenmelerinin tatbikına bahsi geçen kanunda ya
zılı hükümler dairesinde devam olunur. 

. .—, s 

HADDE 5. — Bu kanun hükümlerinin tat
biki müstahdem ve işçi kazançlarının ve bu 

( S. Sayısı : 142 ) 
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feklif 

MADDE 3. 
je girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

— Bu kanunu Dahiliye Vekili 

Ça. E. 

kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere 
indirilmesi için sebep tutulamaz. 

MADDE 6. — Bu kanunda yazılı bulunan 
hükümler işçi ve müstahdemlere öğle dinlen
mesi verilmesi hakkında daha elverişli hak ve 
menfaatler sağlıyan kanun, mukavele, âdet ve 
teamüllerden doğan haklara halel getirmez. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlen
mesi yaptırmıyan veya (2) nci maddede yazılı 
hükme aykırı olarak dinlenme devresinde dük
kân, mağaza ve müesseselerini kapatmıyan iş 
veren veya iş veren vekilleri hakkında yüz li
radan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur. 

Bu kanunun 5 nci maddesine muhalif hare
ket eden iş veren veya iş veren vekiline müs
tahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimse
lere ait sair hakların daha aşağı hadlere indi
rilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğ
radıkları zararın iki misli tutarında hafif para 
cezası hükmolunur. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin nü
fusu on binden az şehir ve kasabalarda dahi 
tatbiki mahallî r.ıelediye meclislerinin karar ve 
ilânına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

» < • « 
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Pilot kıdemli yüzbaşı Mehmet Yakup Smaç'ııı hükümlü olduğu 
.cezanın affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası (5/79) 

Adliye Encümeni maıbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 16 . XI. 1954 

Esas No. 19501/18164 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Pilot kıdemli yüzbaşı Mehmet Yâkup Shnaç, 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim eyle
diği 25 Eylül 1953 tarihli dilekçe ile, Kore yara
lılarını Irak'tan getirmekte iken, yurda kaçak 
eşya ve tekel mevaddmdan çay ithali suretiyle 
kaçakçılık yaptığından dolayı mahkûm olduğu, 
6 ay hapis ve para cezaları ile müebbeden âmme 
hizmetlerinden mahrumiyet cezalarının affedil
mesini talebeylemiştir. 

İşbu talep İçtüzük gereğince Dilekçe Komis
yonunca tetkik buyurulmuş ve komisyon ittihaz 
eylediği 8 . 2 . 1954 tarih ve 19501/18164 sayılı 
kararla ve ittifakla adı geçenin affa mazhar 
edilmesini tensip ederek keyfiyeti yine İçtüzük 
gereğince komisyonumuza bildirmiştir. 

Dâva dosyasının tetkikında, yüzbaşı Meh
met Smaç'ın, Kore yaralılarım Irak'tan getir
mekte iken, yurda kaçak eşya ve tekel mevad
dmdan çay ithali suretiyle kaçakçılık yapma
sından dolayı Ankara 5 nci Asliye Ceza Mah
kemesinden çıkan 20 . 2 . 1953 gün ve 953/67 
esas ve 953/84 karar sayılı ilâmla ve 1918 sa
yılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla tadil olunan 
25/5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince 6 
ay hapis ve müfredatı ilâmda yazılı para ceza
lan ile ve 1918 sayılı Kanunun 51 nci maddesi 
mucibince de müebbeden âmme hizmetlerinden 
mahrumiyet cezalarına mahkûm olduğu ve mah
kûmiyetini çekmek üzere de tevkif edilerek An
kara Askerî Ceza Evine konduğu anlaşılmış ve 
Adalet Vekâletinden Ceza İşleri Umum Müdür
lüğü ifadesi ile yazılan 151 sayılı ve 5 . 1 . 1954 
tarihli tezkere ile de (Mütaaddit defalar kanun 
yollarından geçmek suretiyle kesinleşmiş bulu
nan hükümde adlî bir hata mevcut bulunmadığı) 
ve Mülî Sarunma Vekâletinin, Askerî «Adalet 

Başkanlığı 5 nci kısmından çıkan 53/8025 sayı 
ve 20 . XI i 1953 tarihli yazı ile de (Mumailey
hin 10 Eylül 1953 tarih ve 26306 sayılı karar
name ile, 5484 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin E fıkrasına tevfikan emekliliği tensip edile
rek Hava Kuvvetleri Komutanlığınca ilişiğinin 
kesildiği) müşahede edilmiştir. 

Komisyonda yapılan müzakere sonunda : 
Mumaileyhi Mehmet Sınaç'm, Bağdat'tan he

yeti umumiyesinin değeri 54 lira tutan bir mik
tar Hindistan Cevizi ile 1,5 kilo çayı yurda ithal 
ettiği ve bu cihetin de kendi ikrarı ile sabit oldu
ğu ve bu ikrarın aksini müeyyit bir delil de elde 
edilemediğinden dolayı mahkûmiyet karan ve
rildiği, 

Ve Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başka
nının Dilekçe Komisyonundaki beyan ve izahlan-
na göre, adr geçenin-üstün kalitede bir tayyareci 
olup sicilinde hiçbir menfi kayıt ve mütalâanın 
mevcut olmadığı, haiz olduğu mümtaz vasıflar
dan dolayı mütaaddit defalar taltif edildiği, 

Dosya münderecatına göre sabit olduktan 
sonra; 

Mumaileyhin : 
J% Yurda getirdiği mevaddın kaçakçılık sa

yılacağını ve bu husustaki mevzuatı kanuniyeyi 
bilmediği ve bu bilgisizliğini de kendisini mahkû
miyete götüren ikran ile teyideylediği, 

2. Yurda getirdiği mevaddın cüzi oluşunun 
kendisinin bu işi bir itiyada müsteniden ika ey-
lemediği, 

3. Ordu için mükemmel bir şekilde yetişti
rilmiş bulunduğu ve birçok defalar takdir edil
diği, ve ilerki hizmetlerinden de istifade edilece
ğinin muhakkak bulunduğu, 

4. Mahkûmiyetini tamamlamak üzere bulun-
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Bingöl Çanakkale Çankırı 

M. Nuri Okcuoğlu N. Kiriscioğlu C. Boynuk 
Çoruh Erzurum Gazianteb 

M. Güney E. Karan G. Kmoğlu 
Gümüşane istanbul Kars 
H. Tokdemir Ahuya Moshos L. Aküzüm 

Kayseri Kütahya 
Yusuf 2ı. Turgut Süleyman S. Nasuhoğlu 

Siird Tokad Tokad 
Ş. Türkdoğan H. ökeren M. Önal 

Yozgad 
N. V. Alçılı 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Pilot Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yakup Smaç'm 
Hükümlü Olduğu Cezanın Affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Pilot Kıdemli Yüzbaşı 1334 
İstanbul doğumlu Nureddinoğlu Mehmet Ya
kup Smaç'm, Ankara 5 nci Asliye Ceza Mah
kemesinin, 20 . II . 1953 tarih ve 953/67 
esas ve 953/84 karar sayılı ilâmı ile hükümlü 
olduğu cezalar bütün hukuki neticeleri ile bera
ber affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adalet, Mil
lî Savunma, Maliye, Gümrük ve Tekel Vekâlet
leri memurdur. 

>>m<> 

duğüBa göre de salâhıhal ve mütenebbih olduğu, 
Gibi hususlar nazarı dikkate alınarak husu

si affa mazhar edilmesine'ittifakla karar veril
miştir. 

Yüksek Meclisin şefkat ve atıfetine arzo-
lunm ak üzere hazırlanan kanun öncelik ve ive-
delikle görüşülmesi ricası ile ekli olarak Yük
sek Riyasete takdim olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa 

H. özyörük Ş. Ergin 
Amasya Ankara Aydın 
î. Olgaç Hâmid §. înce C. Ülkü 

(S. Sayısı : 144) 



S. SAYISI : 157 
Astsubay Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde konulmasına ve Astsubay Kanununun 
20 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihaları ile Bingöl Mebusu Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Astsubay Kanununun 12 nci maddesinin tefsirine dair 

takriri ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/535, 613, 4 /315) 

Astsubay Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
konulması hakkında kanun layihası (1/535) 

T. C. 
Başvekâlet 28.1.1953 

Muamelât UmumMüdürİüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2395, 6/178 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde konulması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XI I . 
1952 tarihinde Yüksek "Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
- A. Menderes 

G E R E K Ç E 

Astsubaylar hakkındaki 5802 sayılı Kanunda astsubay yetiştirileceklerin iaşe ve ibate edilme
lerine dair bir hüküm mevcut değildir. 

Astsubay yetiştirilecek adayların Devletçe beslenme ve giydirmeleri gerektiğinden astsubay hazır
lama okulları öğrencileri astsubay adayı olarak kıta stajlarında, astsubay sanat okullarında, 
özel kurslarda ve hava teknik ve uçuş okullarında, ordu birlik ve müesseselerinde muvakkat süre 
ile çalışan ve muvaffak oldukları takdirde astsubay nasbedilen Millî Eğitim Bakanlığı Sanat Ensti
tüsü mezunlarının iaşe ve ibate edilmelerini temin için 5802 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir ek 
madde ilâvesine, ve 5802 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 5. VII . 1951 tarihinden itibaren yukarda 
yazılı maksatlar için yapılan- masrafların da mahsubunu sağlamak gayesiyle 5802 sayılı Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/535 
Karar No. 15 

3 . IV . 1953 

Yüksek Reisliğe 

5802 Sayılı Astsubay Kanununun ikinci 
maddesine t i r fıkra eklenmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde konulması hakkında Millî Sa
vunma Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekille
ri Heyetinin 25 . XII . 1952 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
Riyasetçe 31 . I . 1953 tarihinde komisyonumu
za havale buyurulan ve 1 . IV . 1953 tarihli 
toplantımızda Millî Savunma Vekâletinin sala
hiyetli mümessilleri huzuriyle görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda Hükümetin tekli
fi veçhile lâyihanın tümü aynen kabul edilmiş 
yaln:z dördüncü maddedeki (Bakanlar Kurulu 
yürütür) yerine (îcra Vekilleri Heyeti yürütür) 
şeklinde düzeltilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Savunma 

Komisyonu Reisi 
Bolu 

F. Belen 
Aydın 

A..Baki Ökdem 
İstanbul 

H. Yaman 
Kastamonu 
R. Taşkın 

Muğla 
N. özsan 

Seyhan 

Sözcü 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Kars 

H. Tugag 
Kayseri 

/ . Berkok 
Nilde 

H. N. Yurdakul 
Tokad 

Sinan Tekelioğlu 
Trabzon 
N. Altuğ 

F. Çubuk 

Kâtip 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Edzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
G. Beniz 
Kocaeli 

S. önhon 
Rize 

Kemal Balta 
Tokad 

H. Koyutürk 
Van 

î. Akın 

{ S. Sayısı : 157 ) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi ve bu kanuna geçici bir 

madde konulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 2 nei maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Astsubay yetiştirilecekler okul, staj ve kurs
larda askerî ortaokul öğrencileri gibi Devletçe 
iaşe, ibate, teçhizat, tedavi edilir ve aylık alırlar. 

MADDE 2. — Aynı kanuna, aşağıdaki geçici 4 
ncü madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5802 sayılı Kanuna 
istinaden 5 . VII . 1951 tarihinden itibaren bu 
maksatla, yapılan masraflar aynen kabul edilir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S.Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı ve 

Sağ. ve Sos. Y. B. V. 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Poltkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Eko. ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
8. Yırcalı 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 2 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi ve bu kanuna geçici bir 

madde konulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

( S. Sayısı : 15? ) 



— 4 — 
Astsubay Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası (1/613) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2395, 6/1696 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
13 . 5 . 1953 tarihinde Yüksek Mecliste sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyiha
larının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

(DSBABI MUCİBE 

Halen mer'i bulunan 5802 sayılı Astsubay Kanununun 20 nci maddesine göre astsubaylardan 
ordu mensuplarına ait Beden Kabiliyeti Yönetmeliğinin erlere mahsus sıhhat şartlan aranmak
tadır. 

Halbuki astsubaylar aynı kanunun 1 nci maddesi gereğince astfkomuta kademelerinde eğitim, 
sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaylara yardımcı olarak görevlendirildiklerinden sağlık 
şartları bakımından subaylardan aranan şartların astsubaylardan da aranması icabetmektedir. 

Zira sakat bir ed ordunun geri hizmetlerinde vazifelendirilebileceği halde aynı sakatlıkla ma
lûl bir astsubay için istihdam mevkii yoktur. 

Bu itibarla sağlık durumu bakımından ordudan ayrılması icabeden ıbu kabîl astsubaylar hak
kında, mer'i hü'küm muvacehesinde her hangi bir işlem yapmak kabil olmamaktadır. 

Kanun tasarısı bu ciheti halletmekle beraber ayrıca mezkûr 20 nci madde astsubayların tâbi 
tutulacakları sıhhi izin süreleri hakkında hiçbir hükmü ihtiva etmediğinden bu citfıet de, tasa
rıda astsubayların hizmet süreleri nazara alınarak subaylara muadil bir şekilde düzenlenmiştir. 

Bundan başka 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesindeki sarahate göre bütün 
astsubayların terfilerinin her yılın 30 Ağustosunda yapılması -gerekmektedir. 

Halbuki kanunun neşri tarihinde üstçavuk ve başçavuş rütbesinde bulunanlardan bu rütbe
ye terfi tarihleri, yani naspları eski hükümlere göre 30 Ağustostan sonra olanlar müddet bakı
mından mağduriyete uğramaktadırlar. 

Kanunun 12 nci maddesinin esas gayesi kanunun neşri tarihinden itibaren çavuş nasbedilen-
lerin nasp tarihlerinin 30 Ağustos itibar edilmesidir. 

Bu maddenin bütün astsubaylara tatbiki halinde müktesep hakların ihlâl edileceği tabiîdir. Ni
tekim kanunun 14 ncü maddesine göre hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mahkûm olanların mahkûm 
oldukları sürenin hitamında şartları haiz iseler derhal terfilerinin yapılması icabeder. Şu halde 30 
Ağustostan sonra terfie hak kazanan bir astsubayın terfi işlemi yapılmaz ise bir astsubay her 
hangi bir suçtan ötürü hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olursa cezasını çektikten sonra 
kanunun 14 ncü maddesine göre derhal terfiinin yapılması gerekecek ve bu suretle aynı durumda 
olup da mahkûm olmıyan bir astsubay ise 30 Ağustosa kadar beklemek zorunda kalacaktır ki, ka
nuna nazaran daha iyi bir duruma girmiş olacaktır. Kanun vâ'zıının böyle bir maksadı güttüğü
nü kabul etmeye imkân yoktur. 

Hükümlü olanların dahi terfileri hakkı mükteseplerinin ihlâl edilmemesi için terfileri günü 

( S. Sayısı : 157 ) 
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gününe yapıldığına nazaran kanunun neşri tarihinde üstçavuş ve daha yukarı rütbede bulunan
ların terfilerinin müktesep hakları göz önünde tutularak günü gününe yapılmasında zaruret var
dır. 

Bu itibarla yukarda belirtilen mağduriyetin izalesi için evvelce kanuna konulması unutulan 
geçici madde hazırlanmıştır. 

Millî Müdafaa Encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî jMüdafaa Encümeni 

Esas No. 1/613 
Karar No. 26 

9 . VI u 1953 

Yüksek Reisliğe 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkında Millî Savunma 
Vekâletince hazırlanıp komisyonumuza havale 
buyuruilmuş olan kanun lâyihası ile gerekçesi 
Hükümet mümessilleri de hazır oldukları halde 
incelendi. 

Hazırlanan kanun lâyihasının gerekçesinde 
5802 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre 
Astsubaylardan kabiliyeti bedeniye talimat
namesinin erlere mahsus olan sıhhat şartları 
aranmakta olduğu ve halbuki Ast Komuta ka
demelerinde bulunan bunlardan da subaylar
dan aranan şartların aranması zaruri bulundu
ğu ve çünki sakat bir er geri hizmetlerde va-
zifekndirilebileceği halde aynı sakatlık ile ma
lûl olan bir Astsubay hakkında istihdam mev
kii olamıyacağı gibi diğer cihetten mezkûr 
20 nci maddede bunların sıhhi süreleri hak
kında da hiçbir hüküm bulunmadığı cihetle 
lâyihada astsubayların hizmet süreleri nazara 
alınarak bu cihet de subaylara muadil bir şe
kilde düzenlenmiş olduğu bildirilmekte ve bun
ların terfilerinin de bütün ordu mensupları gi
bi 30 Ağustos tarihine intibak ettirildiği beyan 
olunmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan tetkikler netice
sinde bahis mevzuu olan sıhhat şartlar ve sıh
hî izin meselelerinin tamamiyle varit ve 5802 
sayılı Kanunun hini tedvininde bu cihetlerin 
unutulmuş olduğu görülmüş ve sair ordu men
supları gibi bunların da 30 Ağustosta terfileri
nin tevhiden icrası meselesi evvelce Bingöl Me
busu Feridun Fikri Düşünsel tarafından yapıl

mış olan kanun teklifi üzerine komisyonumuz
ca kabul ve temin olunarak bu bapta hazırla
nan kanun metni gerekçesiyle birlikte Bütçe 
Komisyonuna gönderilmiş olduğundan bu cihet 
mezkûr Bütçe Komisyonunda tevhiden müza
kere edilmek üzere bu kere sevkolunan kanun 

• metninden geçici madde çıkarılmış ve değişen 
mezkûr 20 nci maddenin (a) bendinde unutul
muş olan (üstçavuşlar) ilâve ve (b) bendin
de de (ve aynı hizmet) kelimeleri (veya aynı 
hizmet) suretiyle tashih olunarak cümleler yek-
diğerinden ayrılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ha
vale buyurulmak üzere komisyonumuzca yeni
den tanzim olunan kanun lâyihası ve gerekçe
siyle birlikte Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Millî Sa. Ko. Reisi 
Bolu 

F. Belen 
Kâtip 
Muğla 

N. Payrazoğlu 
Erzurum 
E. Nutku 
Erzurum 

M. Zeren 
Kastamonu 

G. Deniz 
Kocaeli 

8. Önhon 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu F 

Sözcü 
Kastamonu 

R. Taşkın 

Denizli 
E. Şahin 
Erzurum 

Fehmi Çobanoğlu 
Kars 

H.Tugaç 
Kayseri 
/ . Berkok 
Muğla 

N. özsan 
Rize 

Kemal Balta 
Tokad Van 
Çubuk t. Akm 

( S. Sayısı : 157 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir 

madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2 . V I I . 1951 tarih ve 5802 sa
yılı Astsubay Kanununun 20 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık i§lemleri 

Madde 20. — A) Astsubayların sağlık iş
lemleri Ordu mensuplarına ait beden kabiliyeti 
yönetmeliğinin subaylar hakkındaki esaslarına 
göre yürütülür. 

B) Hazarda kıta hizmeti yapamıyacak şe
kilde hastalanan astsubayların bu hastalıkları 
geçici ise (hâd hastalıkların tedavi müddeti ha
riç) : 

a) Çavuş ve başçavuşluk müddetleri mec-
muunda iki sene; 

b) Kıdemli Başçavuşlukta yaş haddine ka
dar iki sene hesabiyle aynı hastalıktan tedavi ve 
hava değiştirme muamelesine ve aynı hizmet dev
relerinin her birinde üç sene iklim değiştirme 
muamelesine tâbi tutulurlar. 

C) Sağlık durumlarından ötürü yurdun her 
hangi bir yerinde şarta muallâk olarak yalnız al
çak veya yalnız mutedil bölgelerde faal görev ya
par şeklinde iklim değiştirilmesi raporu alanların 
ve kıta veya diğer görevlerde çalışması sıhhi he
yet raporile kayıt ve şarta bağlı olanların bu şe
kilde geçirecekleri görev süreleri sıhhi izin süre
sinden sayılır. Ancak bu gibilerin sıhhi izin sü
releri tedavi ve hava değişimi süreleriyle karıştığı 
takdirde, şarta muallâk sürelerin üç günü tedavi 
ve hava değiştirme süresinin iki gününe tekabül 
edecek şekilde hesabedilir. 

Yukarda belirtilen esaslar dâhilinde sıhhi izin 
süresini dolduranlar tekrar muayeneye sevkedi: 
lirler. Muayene neticesinde sıhhi arızaları de
vam ettiği anlaşılanlar hakkımda emeklilik işlemi 
uygulanır. 

6 — 
| MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN 
I DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

5802 sayılı Astsubay Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2 . VII . 1951 tarih ve 5802 
sayılı Astsubay Kanununun 20 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sağlık işlemleri 

Madde 20. — A) Astsubayların sağlık iş
lemleri ordu mensuplarına ait beden kabiliyeti 
yönetmeliğinin subaylar hakkındaki esaslarına 
göre yürütülür. 

B) Hazarda kıta hizmeti yapamıyacak şe
kilde hastalanan astsubayların bu hastalıkları 
geçici ise, (hâd hastalıkların tedavi müddeti ha
riç) : 

a) Çavuş, üstçavuş ve başçavuşluk müddet
leri mecmuunda iki sene ; 

b) Kıdemli başçavuşlukta yaş haddine ka
dar iki sene hesabiyle aynı hastalıktan tedavi 
ve hava değiştirme muamelesine veya aynı hiz
met devrelerinin her birinde üç sene iklim de
ğiştirme muamelesine tâbi tutulurlar. 

c) Sağlık durumlarından ötürü yurdun 
her hangi bir yerinde şarta muallâk olarak yal
nız alçak veya yalnız mutedil bölgelerde faal 
görev yapar şeklinde iklim değiştirilmesi rapo
ru alanların ve kıta veya diğer görevlerde çalışma
sı sıhhi heyet reporiyle kayrt ve şarta bağlı 
olanların bu şekilde geçirecekleri görev süreleri 
sıhhi izin süresinden sayılır. Ancak bu gibilerin 
sıhhi izin süreleri tedavi ve hava değişimi sü
releriyle karıştığı takdirde, şarta muallâk süre
lerin üç günü tedavi ve hava değiştirme süre
sinin iki gününe tekabül edecek şekilde hesab
edilir. 

Yukarda belirtilen esaslar dâhilinde sıhhi 
izin süresini dolduranlar tekrar muayeneye sev-
kedilirler. 

Muayene neticesinde sıhhi arızaları devam 
ettiği anlaşılanlar hakkında emeklilik işlemi uy
gulanır. 

( S. Sayısı : 157 ) 
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MADDE 2. — 2 . V I I . 1951 tarih ve 5802 sa
yılı Astsubay Kanununa aşağıdaki geçici mad
de eklenmiştir : 

Geçici madde 4. — Naspları hangi tarihte 
olursa olsun 5802 sayılı Kanunun neşri tari
hinde çavuş bulunanların çavuşluğa naspları 
•bu kanunun 12 nci maddesine ıgöre io yılın 30 
Ağustosu itibar olunur. 

5802 sayılı Kanunun neşri tarihinde üstça-
vuış ve daha yukarı rütbede (bulunanların üst 
rütbelere yükselmeleri, diğer yükselme şartları 
da mevcut ise, 'bulundukları rütbede asgari 
bekleme süresini ikmal ettikleri tarihte günü 
gününe yapılır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde mer-
W iyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. 31 ender es 
Devlet Vekili 

C. Yardımcı 
Millî Savunma Vekili 

8. Kurtbek 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 
$ko. ve Ticaret Vekili 

E. Güreli 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

T. Üresin 

Devlet Vekili 
F. Çelikbaş 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Tırcah 

M. M. E. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 157 ) 



— 8 — 
Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in, Astsubay Kanununun 12 nci maddesinin tefsirine dair 

önergesi (4/315) 

Yüksek Reisliğe 

5802 sayılı ve Astsubayların Statüsünü Yeniden Tanzim eden Kanunun on ikinci maddesinin bi
rinci fıkrasında astsubayların terfileri her sene otuz Ağustosta yapılır dendiği halde ikinci fık
rasında astsubay çavuşların «ıasbı ne olursa olsun terfileri o yılın otuz Ağustosundan itibar edilir 
demekte bulunması yüzünden tatbikatta birçok farklar ve tereddütler hâsıl olarak astsubay çavuş
larla üstçavuşlar ve başçavuşlarla kıdemli başçavuşlar arasında birçok müddet ziyalar ve tefavüt-
leri ortaya çıkmış ve bu iki ölçü sebebiyle birçok astsubayların bazan hattâ bir yıla yakın zaman 
kaybına uğradıkları vâki birçok müracaatlardan anlaşılmış bulunmaktadır. îşbu maddenin tatbi
katta husule gelen farklar ve bundan mütevellit şikâyetlerin tamamiy.e ve vicdanları tatmin eder 
şekilde önünü almak için mezkûr maddedeki hakiki ve esaslı maksadın ve muhtelif rütbelerin 
müddet hasbmda ve tertilerinde bir fa~k gözetilip gözetilmediğinin iyice anlaşılması mezkûr mad
denin tefsirine mütevakkıf bulunmakta olduğundan işbu maddenin arzettiğim müşküller göz önün
de tutularak tefsirini arz ve rica ederim. 5 . II . 1953 

Bingöl Mebusu 
Feridun F. Düşünsel 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

•Esas No. 4/312 
Karar No. 20 

8 . V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel'in 
Astsubay Kanununun 12 nci maddesinin tefsi
rine dair olup Millî Savunma Komisyonuna ha
vale buyurulmuş olan önergesi kendisinin ve 
Millî Savunma Vekâleti mümessillerinin huzu-
riyle tetkik edildi. 

Yapılan tetkikler ve müzakereler neticesin
de 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci mad
desinde astsubayların yükselmelerinin her yı
lın 30 Ağustos'unda, ve naspları her hangi ta
rihlerde olursa olsun, astsubay çavuşlarının üst 
çavuşluğa yükselmelerinde esas olacak nasp
ları o yılın 30 Ağustos'u itibar olunacağı zik
redilmiş olduğu halde astsubay üstçavuş, ve 
başçavuş, ve kıdemli başçavuşlarının naspları-
nın ne veçhile hesabedileceği mezkûr kanunda 
tasrih edilmiyerek unutulmuş ve bu yüzden tat
bikatta bu üst kademelerdeki çavuşlar aleyhine 
tefavütler vukua geldiği ve birçok astsubayların, 
bâzan hattâ bir yıla yakın zaman kaybına uğ
radıkları anlaşılmıştır. Ancak, yukarıda bahso-
lunan noksanın tefsir yoliyle ıslahı mümkün gö-
rülemeyip Yüksek Meclisin 28 . I . 1928 tarihli 

kararma uyularak bir kanun şeklinde telâfisi
ne ve Yüksek Meclise o suretle arzına komisyo
numuzca Millî Savunma Vekâleti mümessilleri
nin de muvafakatiyle karar verilmiştir. Tanzim 
olunan geçici kanun maddesi ile birlikte hava
lesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi olun
mak üzere Yüksek Riyasete takdim olundu. 
Millî Savunma 

Komisyonu Reisi Sözcü 
Bolu 

F. Belen 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Eskişehir 

A. F. Cebesoy 
Kocaeli 
H. önhon 

Rize 
Kemal Balta 

Tokad 
M'. Koyutürk 

Kastamonu 
R. Taşkın 

Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
G. Deniz 

Muğla 
İV. özsan H. 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 
Trabzon 

N. Altuğ 
Van 

K. Özalp 

Kâtip 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 
Kars 

H. Tugaç 
Kayseri 

/ . Berkok 
Niğde 
N. Yurdakul 

Tokad 
F. Çubuk 

Van 
/. Akın 

( S. Sayısı : 157 ) 



MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

5802 sayılı Astsubay Kanununa geçici bir madde 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5 . V I I . 1951 tarihli ve 5802 
sayılı Astsubaylar Kanununun 6 neı bölümüne 
aşağıdaki geçici 4 ncü madde eklenmiştir : 

Geçici madde 4. — Naspları hangi tarihte 
olursa olsun 5802 saylılı Kanunun neşri tari
hinde çavuş bulunanların üstçavuşluğa yük
selmelerinde esas olacak naspları bu kanunun 
12 nci maddesine göre o yılın 30 Ağustosu iti
bar edilir. 5802 sayılı Kanunun neşri tarihin-

Easas No. 

Astsubay Kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra 'eklenmesi ve 20 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesi 
hakkındaki iki kanun lâyihası ile Bingöl Me
busu Feridun Fikri Düşünsel'in aynı kanunun 
12 nci maddesinin tefsirine dair önergesi Millî 
Savunma Komisyonu raporiyle birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Millî Savun
ma Vekili Kenan Yılmaz ve Maliye Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde tevhiden tet
kik ve müzakere edildi. 

Lâyihalardan biri 5802 sayılı Astsubay Ka
nununda astsubay yetiştirilmek üzere okul, staj 
ve kurslara devam edeceklerin iaşe, ibate, teç
hiz, tedavi ve aylıkları hakkında bir hüküm 
mevcut olmadığından mezkûr kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesini ve geçici bir mad
de ile kanunun meriyeti tarihinden itibaren ge
çen zaman zarfındaki masrafların kabulünü is
tihdaf etmektedir. 

Diğer lâyiha ise aynı kanunun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi suretiyle astsubayların 
gördükleri hizmetlerde subaylara yardımcı ola
rak görevlendirildiklerinden sağlık şartları ba

de üstçavuş ve daha yukarı rütbede bulunan
ların üst rütbelere yükselmeleri diğer yükselme 
şartları da mevcut ise, bulundukları rütbede as
gari bekleme sürelerini ikmal ettikleri tarihte 
günügününe yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu îera Vekilleri He
yeti yürütür. 

kımmdan astsubaylardan da subaylardan aranan 
şartların aranması cihetine gidildiği ve astsu
bayların terfilerinin de her yılın 30 Ağustosta 
yapılmasını temin eden hükmün tedvini lüzu
mu ile Astsubay Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihte nasıpları 30 Ağustostan başka tarihlerde 
olan üstçavuş ve daha yukarı rütbelerde bulu
nan Astsubayların terfileri 30 Ağustosta yapıl
dığı takdirde müddet bakımından mağduriyete 
uğradıkları ve normal bekleme süresinde terfi 
edemedikleri, kanunun evvelce bu durumu mü
talâa etmediği ve bu hususun nazara alınmadı
ğı cihetle geçici bir maddenin kanuna ilâvesi 
suretiyle mağduriyetin izalesinin .temin edile
ceği anlaşılmıştır. 

Bu mevzuda Bingöl Mebusu Feridun Fikri 
Düşünsel'in, Astsubay Kanununun 12 nci mad
desinin tefsiri hakkındaki takriri de bu husus
taki geçici maddenin tedvini suretiyle halledil
miş bulunuyor. 

Komisyonumuz yukarda arzolunan kanun 
lâyihalarını tevhidederek hazırlamış olduğu 
metni kabul etmiştir. 

(Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi-

Bütçe Encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
tçe Encümeni 
1/613, 4/315, 1/535 
rar No. 121 

Yüksek Reisliğe 

19 .11 . 1954 

( S. Sayısı : 157 ) 
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kası, Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Ankara 
M. Ete 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
S. Oran 
Bu Rapor Sözcüsü 

(Kırşehir -
R. Özdeş 

Reis V. 
İstanbul (*) 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Giresun 
1. Tüfekcioğlu 

İstanbul 
F. Sayımer 

Sözcü 
Sivas 

• H. İmre 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Giresun 
M. Şener 

Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Seyhan 
8. Ban 

(*) Bir kanuna müstenit bulunmadan 
Hükümet organları tarafından masraf yapıl
ması malî kanunlarımızın ve bilhassa Muha-
sebei Umumiye Kanunu ile bu mevzua mü
tedair 2518 sayılı Kanunun kabul ettiği esas 
ve prensiplere külliyen aykırıdır. Hele bu 
suretle salâhiyet harici yapılan masrafların 
(aynen kabul edilip) şeklinde bir kanun tek
lif ve istihsali ise teşriî hayatını da asla tec
viz edilemiyecek bir hareket olur. Ve malî 
işlerimizde kötü bir misal teşkil eder. Bu 
itibarla lâyihanın (geçici beşinci madde) ye 
muhalifim. H. Hüsman 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞt 

5802 sayılı Astsubay Kanununun Bâzı Madde-
terinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad

deler Eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2 . VII . 1951 tarihli ve 5802 
sayılı Astsubay Kanununun (2) nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Astsubay yetiştirilecekler okul, staj ve 
kurslarda askerî ortaokul öğrencileri gibi 
devletçe iaşe, ibate, ilbas, teçhiz ve tedavi edi
lir ve onlar gibi aylık alırlar.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 20. — Astsubayların sağlık muame
leleri subaylar hakkındaki hükümlere göre yü
rütülür. 

Ancak hazarda kıta hizmeti yapamıyacak 
şekilde hastalanan astsubayların bu hastalıkla
rı geçici ise : (had hastalıkların tedavi müd
detleri hariç) 

a) Çavuş, üstçavuş ve başçavuşluk müd
detleri mecmuu için iki sene, 

b) Kıdemli başçavuşlukta yaş haddine ka
dar iki sene, 

olarak tedavi ve hava tebdili muamelesine 
tâbi tutulurlar. 

(a) ve (b) fıkralarında yazılı olanların hiz

met devrelerinin her birinde üç sene müddetle 
iklim değiştirmelerine ve şarta muallâk olmak 
üzere istihdamlarına müsaade olunur. 

MADDE 3. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci 4 ve 5 nci maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Naspları hangi ta
rihte olursa olsun 5802 sayılı Kanunun neşri 
tarihinde çavuş bulunanların çavuşluğa nasp
ları bu kanunun 12 ncü maddesine göre o yı
lın 30 Ağustosu itibar olunur. 

5802 sayılı Kanunun neşri tarihinde üstça
vuş ve daha yukarı rütbede bulunanların üst 
rütbelere yükselmeleri, diğer yükselme şartla
rı da mevcut ise, bulundukları rütbede asgari 
bekleme süresini ikmal ettikleri tarihte yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 5802 sayılı Kanuna 
istinaden 5 . VII . 1951 tarihinden itibaren bu 
maksatla yapılan masraflar aynen kabul edilir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 5. —• Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 157 ) 



S. SAYISI 166 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına Bağlı İşçilere 
Mesken Yaptırmaları için Borç Para Verilmesine dair olan Ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrasının tadili hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/707) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2670, 6/3538 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 6096 sayılı Kanunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili hakkın
da Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve îc ra Vekilleri Heyetince 21 . XI . 1953 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı "mucibe lâyihalarının sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

6096 No. lu Kanunla Millî Savunma Vekâletine bağlı iş yerlerinde çalışan işçilere mesken yap
tırmak üzere - 5 000 liraya kadar borç para verilmesi kabul buyurulmuş idi. Kanunun meriyetin
den sonra gerek talimatın hazırlanmasında ve gerekse sair teferruatı hakkında yapılan tetkikat, 
arsa bedeli dâhil 5 000 lira ile gerek medeni bakımdan ve gerekse işçilerin ekseriyetini teşkil 
eden çok çocuklu aile bakımından (yapılacak evlerin) esas itibariyle karşılıyamıyacağı kana
atine varılmış ve nitekim aynı esasları, nispetleri gösteren Devlet Demiryolları işçilerine verilecek 
5 000 liranın da maksada kâfi gelemiyeeeği anlaşılması üzerine 6173 numaralı Kanunla bu miktar 
7 500 liraya iblâğ edilmiştir. 

Devlet Demiryolları işçileriyle Millî Savunma Vekâletine bağlı işçilerin mahiyet itibariyle 
bir farkları olmıyacağmdan ve 7 500 lira ile ancak ihtiyacı karşılıyacak mâkul had olarak görül
düğünden ek kanun lâyihası ile bu ihtiyacın normal hadde iblâğı gayesiyle ilişik kanun lâyiha
sı tanzim olunmuştur. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/707 
Karar No. 9 

7.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırılmasına 
dair olan 6096 sayılı Kanunun birinci madde
sinin son fıkrasının tadili hakkında Millî Sa
vunma Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihası ve 'esbabı mucibe lâyi
hası komisyonumuza havale buyurulmuş olmak
la mezkûr Vekâlet mümessilleri huzuriyle key
fiyet müzakere edildi. 

Esfoabı mucibe lâyihasında zlkrolunduğu 
üzere 6096 sayılı kanunla mesken inşası için 
•tesb.it edilen 5 000 liranın kifayetsizliği, komis
yonumuzca da varit görülmüş ve aynı mucip 
sebeplerle Devlet Demiryolları işçilerime veri
lecek 5 000 Mranın 6173 sayılı Kanunla 7 500 
liraya iblâğ edilmiş olduğu anlaşılmış oldu
ğundan teklif veçhile 6096 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin son fıkraismda gösterilen 5 000 

liranın 7 500 liraya iblâğını tazammun eden 
kanun lâyihası komisyonumuzca ittifakla ay
nen kabul edilmiştir. 

'Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî 'Savunma 

!Ko. Reisi Sözcü 
Bolu Kaistamor.u 

F. Belen R, Taşkın 
Aydın 

A. Baki ökdenı 
imzada bulunamadı 

Kocaeli Kütahya 
8. önhon B. Besin 

Rize 
K. Balta 

Kâtip 
Elâzığ 

M. Ş. Yazman 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 

Toikad 
H. Koyutürk 

Niğde 
/ / . N. Yurdakul 
Tokad 

F. Çubuk 
Van 

îzaelt Akın 
îm-md® bulunamadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. î/707 
Karar No. 129 

M» . U . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırılmasına dair 
olan 6096 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkında Millî Savunma 
Vekâletince hazırlan in ve îcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılıp 
Başvekâletin 21 . II . 3953 tarih ve 6/3538 sa 
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Mil
lî Savunma Komisyonu raporu ile birlikte Ko
misyonumuza havale olunmakla Millî Savunma 
Vekili Kenan Yılmaz ve Maliye Vekâleti mü
messili hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Esbabı mucibe lâyihasında zikrolunduğu üze
re *6096 sayılı Kanunla mesken inşası için tes-
bit edilen (5 000) liranın kifayetsizliği, Komis
yonumuzca da varit görülmüş ve aynı mucip 
sebeplerle Devlet Demiryolları işçilerine verile
cek (5 000) liranın 6173 sayılı Kanunla (7 500) 
liraya iblâğ edilmiş olduğu anlaşılmış olduğun
dan teklif veçhile 6096 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasında gösterilen (5 000) li
ranın (7 500) liraya iblâğını tazammun etmek
tedir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra Hükümetin lâyihası aynen kabul edil
mişti)?. 

Kanun lâyihası, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçal 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
$. Bakay 
Malatya 
M. 8. Eti-

Siird 
M. D. Süalp 

İmzada bulunamadı 

Reis V. 
istanbul 

H. Hüsman 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
İstanbul 

F. Sayımer 
İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Altsoy 

Zonguldak 
H. Bahk 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu Eskişehir 

B. Türe A. Potuoğlu 
Rize Çanakkale Gazianteb 

O. Kavrakoğlu K. Akmanlar E. Cenani 

(S. Sayısı : İ66 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 6096 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6096 Sayılı Kanunun birinci 
maddesinin son fıkrasındaki (5 000) lira kaydi 
(7 500) liraya yükseltilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE — Bu Kanunun neşri ta
rihine kadar (5 000) lira ile inşaata girişilmiş 
olup ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebebiy
le bitirilmiyen inşaat için lüzumuna göre muad
del birinci maddedeki miktara kadar ve aynı 
esaslar dairesinde ikrazata devam olunur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Savunma ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
Sıtkı Yırcalı 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytincğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

ÜTÇE BENCÜMENlNlN DEĞIŞTÎRlŞl 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 6096 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasının tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 n,ci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci ımaddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 166 ) 



S. SAYISI : 167 
Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş 
ve kabul süresince nakil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlan
ması hakkında kanun lâyihası ve Milli Müdafaa ve Bütçe encü-

* menleri mazbataları (1/438) 

T.C. 
Ba§bakanlık 5. VIII. 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

8oy% : 71 - 2397, 6/2363 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, ia§e 
ve yatırımlarının Devletçe sağlanması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 16. VI. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1. Hava kuvvetlerine alınacak personelin sıhhi muayeneleri ile ihtiyaca göre müsabaka im
tihanı ve deneme kamplarının Hava Harb Okulunda ve Eskişehir'deki hava sıhhi muayene ko
misyonunda yapılması zaruridir. 

2. Bugün hava kuvvetlerinin yılda en az 100 pilota ihtiyacı vardır. Hava Harb Okulunda 
plotaja başlatılan öğrencilerden ancak % 48 i muvaffak olduğuna göre 100 pilot için okulda 
plotaja başlıyan öğrenci adedinin 212 kişi olması gerektir. 

Sıhhi muayenelerde ise Hava Harb Okuluna istekli öğrenci adedinin % 28 i muvaffak ol
maktadır. Bu hesaba göre Hava Harb Okulunun yılda yetiştireceği 100 pilot için yurdun muhte
lif bölgelerinden Eskişehir'e 757 öğrencinin gelmesi gerekmektedir. Bu-duruma göre Hava Harb 
Okuluna istekli öğrencilerden muayenede muvaffak olamıyan % 75 nin memleketlerine dönmele
ri mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

Bu vaziyet ise öğrencileri maddi bakımdan zarara sokmakta ve bilhassa malî durumu mü
sait ohmyan hevesli ve kabiliyetli öğrencilerden hava kuvvetleri bu sebeple faydalanamamakta
dır. Diğer taraftan malî durumu müsait olan öğrencilerde, en çok % 25 ihtimalle girebilecekleri 
Hava Harb Okulu için bu külfete katlanmayı göze almamaktadırlar. 

3. Yurdun en önemli ihtiyaçlarından biri olan hava sınıfı personel ihtiyacının, müracaat sa
hiplerinin sarf bu sebeplerle kaybedilmiş olması gerek memleket ve gerekse memleket gençliği
nin istikbali bakımından doğru görülmemektedir. 

Bu maksatla : 
Teklif edilen kanun kabul edildiği takdirde bütçeye tahmil edilecek gayet cüz'i bir miktara 

mukabil yurdun savunmasını ve gençliğin istikbalini temin bakımından uygun ve âdil olarak 
mütalâa edilmektedir. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa' Enciiuu ai 

Esas No. 1/438 
Karar No. 16 

14. IV .1953 

Yüksek Reisliğe 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil 
öğrencilerin geliş, gidiş ve kabul süresince na
kil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlanması 
hakkiıiıda Millî Savunma Vekâletince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16. IV. 1952 
tarihli toplantısında Yüksek 'Meclise sunulması 
kararlaştırılan ve Riyasetçe 1 . Xi . 1952 tari
hinde komisyonumuza havale 'buyurulan kanun 
lâyihası 27 . III . 1953 tarihinde komisyonumuz
da Millî Savunma Vekâleti temsilcileri huzu-
riyle müzakeresine başlanmıştır. 

Uzun görüşmelerden sonra Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiş, ancak, ikinci ve üçün
cü maddelerin tertibi kanun tekniğine uydu
rulmuş, Hükümetin ikinci maddesindeki (ba
kanları) kelimesi (vekilleri) olarak ve komisyo
numuzun üçüncü maddesi 'haline konulmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî ıSavunma 

Sözcü 
Elâzığ 

M. i$. Yazman 
Erzurum 

F. (jobanoğlu 

Ko. Reisi 
Bolu 

F. BelC7i 
Aydın 

.1. B. Ökdem 
İstanbul 

Hüsnü Yaman 
İmzada 'bulunamadı 

Kâtip 
'Muğla 

Ar. Poyrazoglu 
Krzurum 
M. Zeren 

Kars 
II. Tugav 

Kastamonu 
(L Deniz 
Kocaeli 
»S'. Önhon 
Seyhan 

il Tekelioğlv ' 
Trabzon 

N. Altuğ 

Kastamonu 
H. Taşlın 
Niğde 

//. N. Yurdakul 
Tokad 
F. Çubuk 

Kaysori 
/. Herk ok 

Rize 
K. Balta 
Tokad 

H. Koy ut ürk 
Van 

/. Akın 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/438 
Karar No. 127 

Yüksek Reisliğe 

22 . II . 1954 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli sivil öğ
rencilerin geliş, gidiş ve kabul sürelerince na
kil, iaşe ve yatırılmalarının Devletçe sağlan
ması hakkında Millî Savunma Vekâletince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 5.VIIL 
1952 tarihli ve 6/2365 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası, Millî Savunma Komis
yonu raporu ile birlikte Komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla Millî Savunma Vekili 
Kenan Yılmaz ve Maliye Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Hava Harb Okuluna girmeye istekli, üniver
site, yüksek okul ve sivil lise öğrencilerinin ta
lip oldukları yerlerden Hava Harb Okuluna ge
lip de kayıt kabullerine kadar geçen sıhhi mu
ayene, müsabaka imtihanını ve deneme kurs
ları süresince ve bunlardan muvaffak olamıyan-
ların da geldikleri yerlere kadar nakil, iaşe ve 
ibateleri, Harb Okulu öğrencileri istihkakları 
üzerinden Devletçe ödenmesi uygun görülmüş
tür. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
den sonra Millî Savunma Komisyonunun birin
ci maddesi aynen, 2 ve 3 ncü maddeleri ise şek-

(S . Sayısı : 167) 
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len değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Lâyiha öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçat 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Reis V. 
istanbul 

H. Hüsman 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Sürd 

B. Erden 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 

İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
Ş. BaJcay 
Malatya 

M. S. Eti 
Sürd 

M. D. Süalp 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Türe 

Çanakkale Gazianteb 
K. Akmantar E. Cenanı 

İstanbul 
F. Sayımer 

İmzada bulunamadı 
Konya 

R. Birand 
Ordu 

R. Aksoy 
Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 
Rize 

O. Kavrakoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

m»m 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hava I^arb Okuluna girmeye 
istekli sivil öğrencilerin, geliş, 
gidiş ve kabul süresince nakil, 
iaşe ve yatırılmalarının devletçe 
sağlanması hakkında kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Hava Harb 
okuluna girmeye istekli, üni
versite, yüksek okul ve sivil li
se öğrencilerinin talip olduk
ları yerlerden Hava Harb Oku
luna gelişte ve kayıt kabulleri
ne kadar geçen sıhhi muayene, 
müsabaka imtihanı ve deneme 
kursları süresince ve bunlardan 
muvaffak olamıyanlarm da gel
dikleri yerlere kadar nakil, ia
şe ve ibateleri Harb Okulu öğ
rencileri istihkakı üzerinden 
devletçe sağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
hükümlerini Millî Savunma ve 
Maliye bakanları yürütür. 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Hava Harb Okuluna girmeye is
tekli sivil öğrencilerin, geliş, gi
diş ve kabul süresince nakil, iaşe 

ve yatırılmalarının Devletçe 
sağlanması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen kabul e'dil-
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Hava Harb Okuluna girmeye 
istekli sivil öğrencilerin, geliş, 
gidiş.ve kabul süresince nakil, 
iaşe ve yatırılmalarının Devlet
çe sağlanması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul «dil-
mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşni tarihinden itibaren mer'-
idir. 

( S. SayiM : 167 ) 
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MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı gününde yürürlüğe girer. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakam 
B. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakam 
S. Köymen 

İçişleri Bakam 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. heri 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
MuHis Ete 

Sağlık ve So. Yardım Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Bakam 
8. Ytrcah 

Tarım Bakam 
N. ölçmen 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

Çalışma Bakanı ve İşletmeler 
Bakanı V. 
2f. özsan 

_ 4 -
M. M. E. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Savunma ve 
Maliye vekilleri yürütür. 

B. E. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
'hükümlerini icraya Millî Sa
vunma ve Maliye vekilleri me
murdur. 

(S. Sayısı: 167 ) 



S. SAYISI : 170 
Bâzı hallerde memleket içinde izinli gönderilecek eratın yol mas
raflarının Devletçe ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü

dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /651) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . VIII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say* : 71/2605, 6/2479 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bâzı hallerde memleket içinde izinli gönderilecek eratın yol masraflarının Devletçe ödenmesi 
hakkında Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 . V . 1953 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci)be lâyihasiyle 'birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYÎHASI 

Cari mevzuata göre; celp, terhis, hava değişimi ve diğer vazifeli eratın muayyen tarifeli ve
saitle Devlet hesabına sevk muhtırasiyle, karayollariyle nakilleri halinde M. S. Vekâletince ta
şıma giderleri bölümünden tahsis edilen ödenek ile gidiş ve dönüşleri temin edilmektedir. 

(Mevzuat dışında kalan, su baskınına uğrayan, zelzele ve 'geniş yangın zuhur eden bölıgeler hal
kı eratına vakit vakit hâsıl olan zaruretler karşısında Muhasebei Umumiye Kanunu hükümle
rine uyularak Veıkâletimizce gidiş ve dönüşleri sevk muhtırası ile temin edile gelmektedir. 

Birleşmiş 'Milletler emrine verilen birlikler eratının aileleriyle vedalaşmak üzere mezuniyet 
verilmesi halinde vakit ve hali müsait olmıyan erat bu izinden istifade edemedikleri görülmüş 
hu halin de eratın moralleri üzerinde fena tesirler icra yaptığı ve gidenlerin bir kısmının da dö
nüşleri için para bulamadıklarından kıtalarına zamanımda iltihak edemedikleri görülmektedir. 

Yukarda izah edilen mahzurları önlemek üzere, su baskınına uğrıyan, zelzele ve geniş yan-
gm zuhur eden bölgeler halkı eratı ile Birleşmiş Milletler emrine verilen birlikler eratının 
aileleriyle vedalaşmak nmksadiyle mezuniyetleri halinde adedleri mahdut bulunma dolayısiyle 
bütçeye ağır bir yük de teşkil etmiyeceği düşünülerek bu eratın gidiş ve dönüş nakil masrafları
nın Devletçe ödenmesinin uygun olacağı mütalâa edilerek ilişik lâyiha hazırlanmıştır. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/651 
Karar No. 4 

30 . XI. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Bâzı hallerde memleket içinde izinli gönderi
lecek erata-yol masraflarının Devletçe ödenmesi 
hakkında Millî Savunma Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 18 . V . 1953 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte havale 
buyurulmuş olmakla komisyonumuzca davet olu
nan Millî Savunma Vekili de hazır olduğu halde 
tetkik edildi. 

Adı geçen esbabı mucibe lâyihasında Millet
lerarası taahhütler icabı Birleşik Milletler emri
ne verilerek yurt dışına gönderilen erlere ailele
ri ile vedalaşmak üzere ve keza su baskını, zel
zele, geniş yangın zuhur eden bölgeler halkından 
olan erata bu âfetler dolayısiyle mezuniyet veril
mesi halinde vakit ve halleri müsait olmıyan er
lerin bu izinden istifade edemedikleri, bir kısmı
nın da dönüşleri için para bulamamaları yüzün
den zamanında kıtalarına iltihak edemedikleri 
beyan ve adedleri mahdut bulunan bu erlerin gi
diş ve dönüş nakil masraflarının Devletçe öden
mesinin uygun olacağı mütalâa edilmiş olduğu 
ve bu maksatla mezkûr kanun lâyihasının sevk 
edildiği anlaşılmıştır. 

Esbabı mucibe lâyihasında zikredilen mütalâa 
komisyonunca da tamamen musip ve varit görül
müş ve ancak bunun yalnız erlere inhisar ettirile
rek diğer ordu mensuplarının istisnasının ve ara
larında bir tefrik yapılmasının ordu maneviyatı 
bakımından doğru olamıyacağı kanaatine varıl

mış ve bu kabîl verilecek izinler Millî Savunma 
Vekâletinin takdirine mütevakkıf olduğu için bu
nun zuhur eden geniş veya yalnız alâkalıyı mü
teessir eden münferit bir yangın doJayısiyle 
verilmiş olması arasında bir fark görülememiş 
olduğundan mezkûr kanun lâyihasının birinci 
maddesi 'bu izahlar dairesinde tadil ve tashih 
edilmiş ve yeniden tertip olunan metin bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Ha/valesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyuru'lmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Savunma Komis

yonu Reisa Sözcü 
Bolu Kastamonu 

F. Belen R. Taşkın 
Kâtip 
Elâzığ Erzurum 

M. Ş. Yazman F. Çobanoğlu 
Erzurum Eskişehir 
M. Zeren A. F. Cebesoy 
îstaribul Kars 

H. Yaman H. Tugaç 
Kayseri Kütahya 

/. Berkok B. Besin 
Muğla Niğde 

N. Poyrazoğlu H. N. Yurdakul 
Seyhan Tokad 

S. Tekelioğlu F. Çubuk 
Trabzon Van 
N. Altuğ t. Akın 

( S. Sayısı : 170 ) 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/651 
Karar No. 128 

22 .11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Bâzı hallerde izinli gönderilecek eratın yol 
masraflarının Devletçe ödenmesi hakkında Millî 
Savunma Vekâletince hazırlanıp, Başvekâletin 
24 . VIII .1953 tarih ve 6/2479 sayılı tezkere
siyle birlikte Millî Savunma Komisyonu rapo
ru komisyonumuza havale edilmekle, Millî Sa
vunma Vekili Kenan Yılmaz ve Maliye Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Milletlerarası taahhütler icabı hariçte ve
ya yurt içinde vâki olacak geniş tabiî âfetler 
neticesinde vekâletçe izne gönderilecek eratın 
yol masraflarının Devletçe karşılanması mak
sadını istihdaf eden lâyiha komisyonumuzca da 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş birinci madde Hükümetin teklifi veçhile 
aynen, 2 ve 3 ncü maddeler şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze

re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 
Rize 

1. Akçal 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
imzada bulunamadı 

Kâtip 
Siird 

B. Erlen 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Kıklareli 

Ş. Bakay 

Bu rapor sözcüsü 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Eskişehir Elâzığ 

A. Potuooğlu ö. F. Sanaç 
İstanbul istanbul 
8. Oran F. Sayımer 

imzada bulunamadı 
Konya Malatya Ordu 

R. Birand M. S. Eti R. Aksoy 
Siird Zonguldak 

M. D. Süalp H. Balık 
imzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Kastamonu Gazianteb Çanakkale 
H. Türe E. Cenanı K. Akmantar 

Riza 
O. Kavrakoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLlFl 

Bâz% hallerde memleket içinde 
izinli gönderilecek eratın yol 
masraflarının Devletçe öden
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Milletlerarası 
taahhütler icabı yurt dışına gön
derilecek birliklerin astsubay
lardan gayrı eratına aileleriyle 
vedalaşmak üzere yahut su bas
kını ve zelzele gibi büyük tabiî 
âfetlerle geniş yangın zuhur 
eden bölgeler halkından olan 
astsubaylardan gayrı erata Mil
lî Savunma Vekâletince izin ve-

MlLLl MÜDAFAA ENCÜ
MENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞl 

Bâzı hallerde memleket içinde 
izinli gönderilecek subay ve 
*,rattn harcırah ve yol masraf
larının Devletçe ödenmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Milletlerarası 
taahhütler icabı yurt dışına gön
derilmeleri ve keza su baskınla
rı, zelzele ve yangın gibi âfetle
re mâruz kalan yerler halkın
dan bulunmaları doalyısiyle izin 
istiyen subay, astsubay ve erle
re Millî Savunma Vekâletince 
izin verildiği takdirde memle
ket içindeki gidiş ve dönüş har-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞlŞTÎRlŞt 

Bâzı hallerde memleket içinde 
izinli gönderilecek eratın yol 
masraflarının Devletçe öden
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi ayen kabul edilmiş
tir. 

(S, Sayısı : 170), 



Hü. 

rildiği takdirde memleket için
deki gidiş, ve dönüş nakil mas
rafları Devletçe ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu bamınun 
hükümlerini Millî Savunma ve 
Maliye Vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Fethi Çelikbaş 
Devlet Vekili 
C. Yardtmct 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savuma Vekili 
S. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Sağlık ve So. Yardım Vekili 
Dr. E. H. Üstündrğ 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Tarım Vekili 

N. ökmen 
Ulaştırma Vekili 

7. Ürenin 
Çalışma Vekili 

İT. Erkmen 
îşletmelor Vekili 

Sıtk% Ytrcah 

HVL M. E. 

cırahları ve erlerin yol masraf
ları Devletçe ödenir. 

MADDE 2. 
ikinci maddesi 
olunmuştur. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

B. E. 

MADDE 2. — Bu kanun neg-
ri tarihinden, itibaren aner'iclir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Sa
vunma ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

(S. Sayı» : 170) 



S. SAYISI 171 
Askerî Tayınat ve Yem Kanununun bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki 2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/302) 

T. C. ' " "" "^ 
Başbakanlık 26 . XII . 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -2185, 6/4088 ""•'•'" 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

14 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayınat ve Yem Kanununun bâzı maddelerinin tâdili hakkında
ki 31 . V . 1933 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair olup Millî. Savunma Bakanlığınca hasırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6 . XII . 1951 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

'' * Başbakan 
A. Menderes 

GEKEKÇE 

1. 12 Eylül 1930 tarihli Ordu Tayınat ve Yem Kanununun Bâzı maddelerini Değiştiren 31 Ma
yıs 1933 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde tümenden aşağı birliklerin aydınlatma 
ihtiyaçlarının mevcut er istihkakını aşmamak üzere sağlanacağı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
konu içinde mütalâa olunan tugay karargâh kadroları ise bu kanunun neşrinden sonra ihtiyaca 
göre tümen, karargâh kadroları kadar büyümüş ve daire odaları da o nispette artmıştır. Bu iti
barla tugay karargâhlarının aydınlatma ihtiyaçları er mevcutlarının gaz ihtiyaçları ile sağlanamı-
yacak duruma girmiştir. 

2. Bugünkü harb, silâhlarının ve vasıtalarının eğitimi için birliklerde açılan çeşitli kurs ve ta
limgah, bu kurumlara mensup veya misafir edildikleri birlik erlerinin kanuni gaz istihkakı ile 
aydınlatılması da mümkün bulunmamaktadır. Baitibarla gerek tugay karargâhlarının ve gerekse kurs 
ve talimgahlarının diğer büyük karargâhlar gibi ihtiyaca göre aydınlatılması gerekli görüldüğün
den bu maksadı Bağlıyacak surette 2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının deği§f 
tjrîlmesi hakkında ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır, 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/302 
Karar No. 9 

11 . I , 1952 

Yüksek Başkanlığa 

14 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayınat ve 
Yem Kanununun bâzı maddelerinin tadili hak
kındaki 31 . V . 1933 tarihli ve 2247 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair Millî Savunma Bakanlığın
ca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun karariyle 
Başbakanlıktan Yüksek Meclise sunulan ve ko
misyonumuza havale Duyurulmuş olan kanun 
tasarısı ve gerekçesi Bakanlık mümessilinin 
huzuriyle incelenip görüşüldü. 

Gerekçeden ve Bakanlık mümessilinin izah
larından anlaşıldığına göre tümenden aşağı 
birliklerin aydınlatma ihtiyaçlarının mevcut 
er istihkakını aşmamak üzere sağlandığı ve bu 
konu içinde mütalâa olunan tugay karargâh 
kadrolarının adı geçen kanunun neşrinden son
ra tümen karargâhı kadroları kadar büyümüş 
ve daire odalarının da o nispette artmış bu
lunduğu ve bu itibarla tugay karargâhlarının 
aydınlatma ihtiyaçlarının er gaz ihtiyaçlariy-
le sağlanmasının mümkün olmadığı ve bu se
beple tugay karargâhlariyle tümen ve talim
gahlarının da diğer büyük karargâhlar gibi 
ihtiyaca göre aydınlatılmasını temin için bu 
maddenin dördüncü fıkrasına (Tugay) birlik
lerinin ilâve edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmeler
de müstakil veya müfrez bölük, tabur ve alay 
karargâhlarında dahi aynı mucip sebeplerin 
varit ve aynı ihtiyacın mevcut olduğu, ve bu 
birliklerde aydınlatma ihtivaçlarımn temini 
için bizzarure erlerin istihkaklarından istifade 
gibi arzu edilmiyen çarelere tevessül edilmekte 
olduğu ve binaenaleyh bu fıkra hükmünün yu
karda adı geçen birliklere de teşmili iktiza 
edeceğine kanaat getirilmiş ve Hükümet tem
silcisinin de muvafakati ile, maddenin bu bir

likleri d'e içine almak suretiyle tadiline; 
Ve üyelerden Muğla Milletvekili Nâtık Poy-

razoğlu maddenin metnine (müstakil tugay) ke
limesinin de ilâvesi ve bu suretle ilerde vukuu 
muhtemel her hangi bir tereddüdün önüne ge
çilmesini teklif etmişse d'e madde metninde 
mutlak olarak yazılı olan (Tugay) mefhumunun 
müstakil olan ve olmıyan her tugay şümulü 
içine alacağı şüphesiz bulunduğundan bu tekli
fin kabulüne mahal olmadığına oy birliğiyle 
karar verilmiş ve komisyonumuzca yeniden tan
zim olunan madde m'etni dosyaya bağlanmıştır. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
yerine Sözcü 
Kastamonu 
B. Taşkın 

Sözcü Kâtip 
Kastamonu Niğde 

R. Taşkın H. N. Yurdakul 
İmzada bulunamadı 

Denizli Elâzığ 
F. Karabudak M. §. Yazman 
Eskişehir İstanbul 

A. F. Cebesoy 8. Yaver 
Kastamonu Kayseri 

G. Deniz t. Berkok 
Kırşehir Konya 

B. özdeş Z. Barlas 
İmzada bulunamadı 

Kütahya Muğla 
B. Besin N. Poyrazoğlu 
Bize Trabzon 

K. Balta N. Altuğ 

( S. Sayısı : 171) 



Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/302 
Karar No. 26 

16.1.1952 

Yüfesek Başkanlığa 

Askerî Taymat ve Yem Kanununun bâzı 
maddelerinin 'tadili 'hakkındaki 2247 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millî Savun
ma Bakanlığı temsilcisi huzurunda görüşüldü. 

'Millî Savunma Komisyonu raporu okunduk
tan ve temsilci dinlendikten sonra; 

1. Kısa ve vazııh olmak maksadiyle başlı
ğın kısaltılması, 

2. Millî Savununa Komisyonunca kanun ta-
samsıına yapılan ilâvefeir, er sayısı faızla olan bir
liklilerde aydınlanma ihtiyacına temomıe kâfi geilen1 

hükümleri tevsi eder mahiyette görüldüğün
den komisyonumuzıca kaldırılmış ve Hükümet 
tasarısı, bâzı ifade değişikliği ile ve ittifakla 
ıkabul edilmiş'tir. 

Havalesi ıgereğince Bütçe Komisyonuna tev

di ibuyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Maliye Ko. 
Başkanı 

Rize 
/. Akçal 

Amasya 
H. Koray 

Ha/tay 
C. 8. Sinen 

Sözcü Kâtip 
Kocaeli Urfa 

L. Tokoğlu N. Açanal 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
İmzada bulunamadı 

'Samsun 
§. Uluçay 

îmaada bulunamadı 
Seyhan Siird Sivas 
Z. Akçalı M. D. Süalp Ş. Ecevit 

Yozgad Zonguldak 
H. Tatltoğlu R. Sivişoğlu 

(S . Sayısı : İ7İ^ 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

t . B. M. M. 
Bütçe Encümeni 22 .II. 1954 

Esas No. 1/302 
Karar No. 126 

Yüksek Reisliğe 

14 Eylül 1330 tarihli Askerî Taymat ve Yem 
Kanununun bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 
3 1 . V . 1933 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 3 
neü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair olup, Millî Savunma Vekâletince hazırlanan 
kanun lâyihası Başvekâletin 26 . X I I . 1951 ta
rih ve 6/4088 sayılı tezkeresiyle birlikte Millî Sa
vunma Komisyonu raporu, komisyonumuza ha
vale edilmekle, Millî Savunma Vekili Kenan Yıl
maz ve Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukla
rı halde tetkik ve müzakere edildi. 

2247 sayılı Kanunun 3 neü maddesi tümen
den aşağı birliklerin aydınlatma ihtiyaçlarının 
mevcut er istihkakını aşmamak üzere sağlanaca
ğını tesbit etmiş bulunmaktadır Bu konu içeri
sinde mütalâa olunan tugay karargâh kadroları 
ise bu kanunun neşrinden sonra ihtiyaca göre tü
men karargâh kadroları kadar büyümüş ve daire 
odaları da o nispette artmıştır. 

Bu itibarla tugay karargâhlarında açılan çe
şitli kurs ve talimgahlara gelen birlik erlerinin 
kanuni gaz istihkakları ile bu ihtiyacın karşılana-
mıyacağı hakkındaki mütalâalara iştirak eden 
komisyonumuz Maliye Komisyonunun değiştir
miş olduğu metin üzerinde maddelerin müzake
resine geçmiştir. 

Maddeler, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Dahi
lî Nizamnamede yapılan tadillere muvazi olarak 

( S . Sayısı : İ t İ j ı 

yeniden kaleme alınmıştır. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni

siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 

Bu rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
istanbul 
S. Oran 

Kırklareli 
§. Bdkay 
Malatya 
M. 8. Eti 

Siird-
M. D. Süalp 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
H. Türe 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
. Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
İstanbul 

F. Sayımer 
İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Birana, 

Ordu 
E. Aksoy 

Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Gazianteb Eskişehir 
E. Cenani A. Potuoğlu 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem 
Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadili hakkında
ki 31 . V . 1933 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 

.3 ncü Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değiştirilme
sine dair kanun tasarısıdır. 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1933 tarihli ve 2247 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tugay, tümen, kolordu ve muadilleri; ordu 
ve daha büyük komutanlıklar karargâhları, 
ordu müfettişlikleri ile Genelkurmay, Millî Sa
vunma Bakanlığı dairelerinde ve askerî okul, 
kurs, talimgah ve hastanelerde tenvirat lâmba 
hesabı ile olup bu karargâh devair ve mües
seselerde elektrik ve hava gazı yakıldığı su
rette akdolunan mukaveleler hükümlerine ve
ya tahakkuk edecek ihtiyaca göre masrafları 
alelusul tahakkuk ve tediye edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H% KÖymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. ÎUri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Tırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

işletmeler 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

içişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı ve 
Eko. ve T. B. V. 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
N. özsan 

Bakanı 

MlLLl SAVUNMA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRIŞI 

14 Eylül 1330 tarihli Askerî Tayinat ve Tem 
Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadili hakkında
ki 31 . V . 1933 tarihli ve 2247 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin dördüncü fıkrasının değişti

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 Mayıs 1933 tarihli ve 2247 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Müstakil veya müfrez bölük, tabur, ve alay 
karargâhlariyle tugay, tümen, kolordu ve mu
adilleri, ordu ve daha büyük komutanlıklar 
karargâhları, ordu müfettişlikleri ile Genel
kurmay, Millî Savunma Bakanlığı dairelerin
de ve askerî okul, kurs, talimgah ve hastane
lerde tenvirat lâmba hesabı ile olup bu karar
gâh devair ve müesseselerde elektrik ve hava
gazı yakıldığı surette akdolunan mukaveleler 
hükümlerine veya tahakkuk edecek ihtiyaca 
göre masrafları alelusul tahakkuk ve tediye 
edilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 171) 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2247 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Tugay, tümen, kolordu ve benzerleri, ordu ve 
daha büyük komutanlıklar ve ordu müfettişlikleri 
karargâhlarında; Genelkurmay ve Millî Savun
ma Bakanlığı dairelerinde; askerî okullar, kurs
lar, talimgahlar ve hastanelerde aydınlatma için 
lâmba hesabı ile elektrik ve havagazı yakıldığı 
takdirde tahakkuk edecek ihtiyaca göre sarfiyat 
yapılır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

2247 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2247 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Tugay, tümen, kolordu ve benzerleri, bu 
ve daha büyük kumandanlıklar ve ordu müfettiş
likleri karargâhlarında, Erkânı Harbiyei Umumi
ye ve Millî Savunma Vekâleti dairelerinde; as
kerî okullar, kurslar, talimgahlar ve hastanelerde 
aydınlatma için lâmba hesabı ile elektrik ve ha
vagazı yakıldığı takdirde tahakkuk edecek ihti
yaca göre sarfiyat yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Savunma ve Maliye vekilleri memur
dur. 

(S . Sayım : 171) 





S. SAYISI : 175 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi
ne bir fıkra ve aynı kanuna muvakkat bir madde eklenmesine da
ir kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/643) 

T.C. 
Başvekâlet 14. VII. 1333 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2617, 6/2115 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir fıkra ile geçici bir madde eklenmesine dair 
Millî Savunma Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20. VI . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

Uçuş şehitleri ile denizaltı ve dalgıç şehitleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun neşrin
den evvel şehit sayılmakta ve Tekaüt Kanunu ile şehit yetimlerine verilmiş bulunan türlü hak
lardan istifade etmekte idiler. 

Yeni Emekli Sandığı Kanununun 1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra gerek uçuş 
şehitleri ve gerek denizaltı ve dalgıç şehitleri kendilerine ait hususi kanunlarında şehit sayılmak
ta olmasına rağmen 5434 sayılı Kanunun 69 ncu maddesi dışında bırakılmış olmalarından dola
yı 1 . I . 1950 den sonra şehit yetimleri haklarından istifade edememek durumunda kalmışlardır. 

B. M. Meclisinin Uçuş ve Denizaltı Şehitleri hakkındaki 9 . VI . 1949 tarih ve 1651 sayılı Ka
rarının 5434 sayılı Kanun muvacehesinde nasıl mütalâa edilmesi gerekeceğinin tefsir yoliyle hal
ledilmesi için B. M. Meclisine arz edilmişti. 

B. M. Meclisinin 2 Haziran 1952 tarih 1803 sayılı Kararı ile uçuculuğun zamanımızın en ile
ri ve en çok tehlikeli bir meslek ve vatan müdafaası bakımından bu meslekin rağbet görmesini 
temin etmenin şart olduğu kabul edilerek barışta ve seferde uçuculardan kazaya uğrıyarak ter
ki hayat edenlerin dul ve yetimlerine tatmin edici hak ve tazminat tanınmasına şiddetle taraf
tar olduğu belirtilmiş ancak bu mevzuun yorum yoliyle değil meveut adaletsizliği gidermek için 
tesis yoluna gidilmesi istenilmiştir. 

Dumlupmar Denizaltı Faciası dolayısiyle kabul edilen 6083 sayılı Kanun B. M. Meclisi komis
yonlarında ve Umumi Heyette müzakeresi sırasında her hâdise dolayısiyle bir kanun çjkarıjnıa-
staû lüzum kalmaması için Eüküm*tçt umumi bir banım getirilmesi temtsai olunmuştur. 

Hazırlanmış olan ilişik kanun lâyihası ile,hem uçuculuk re denizaltıeılık ve dalgıçlık teşvik 
edilmiş olacak ve hem de bu meslek sahiplerinin yetimleri tatmin edici bir maaşa nail kılınmış 
olacaklardır. Bu maksatla da evvelce şehit olmuş olanlara tanınmış bulunan hakkın bundan sonra 
da şehit olacaklara tanınması suretiyle de adaletsizlik de bertaraf edilmiş olacaktır, 



— 2 — 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/643 
Karar No. 3 

20 .XI . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa bir fıkra ile geçici bir madde 'eklenme
sine dair Millî Savunma Vekâletince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 20 . V . 1953 tari
hinde Yüksek Meclise sunulmasına karar veri
len kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte 
komisyonumuza havale buyurulmuş olmakla 
Millî Savunma ve Maliye Vekâletleri ve Emekli 
Sandığı mümessilleri huzuriyle tetkik edildi. 

Uçuş* denizaltı ye dalgıç şehitleri 1683 nu
maralı eski Tekaüt Kanunu mucibince şehit sa
yılmakta iken 5434 sayılı yeni Emekli Sandığı 
Kanununun 69 ncu maddesinin dışında bırakıl
mış olmalarından dolayı bu kanunun meriyete 
girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra bu kabîl 
şehit yetimleri harb malûlü sayılmıyarak, harb 
malûlü ailelerine bahşedilmiş olan haklardan 
istifade edememek durumuna düştükleri ve 
Dumlupmar Denizaltı Gemisi faciası gibi her 
münferit vaka şehitleri hakkında münferit bi
rer kanun çıkarılmak zaruretinde kalındığı ve 
Yüksek Meclisin 2 Haziran 1952 tarihli ve 1803 
sayılı kararı ile en çok tehlikeli ve memleket 
müdafaası noktasından o derece lüzumlu olan 
bu mesleke rağbetin temini zımnında barışta ve 
seferde bu meslek sâliklerinden kazaya uğra
mak yüzünden terki haytat edenlerin ailelerine 
tatmin edici hak ve tazminatın tanınması şid
detle iltizam edilerek bu1 mevzua mütaallik ola
rak talebedilen bir yorum teklifi, reddolunarak 
mevcut adaletsizliğin tesis yoliyle giderilmesi 

hususunun tensibedildiği anlaşılmış ve bu mak
satla evvelce şehit olmuş olanlara tanınmış bu
lunan hakkın 1950 tarihinden sonra şehit ol
muş ve olacaklara da tanınmasını temin için 
teklif edilen kanun lâyihasının ve geçici mad
denin hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır. 

Mezkûr kanun lâyihası ile geçici madde 
Hükümetin gerekçesinde arz u yukarda bah-
solunan mucip sebepler dolayısiyle komisyonu
muzca ve Hükümet mümessillerinin muvafaka
tiyle aynen kabul edilmiş ve havalesi gereğin
ce Maliye Komisyonuna verilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
Millî Savunma Ko. Reisi N. 

Sözcü Sözcü 
Kastamonu Kastamonu 
R. Taşkın R. Taşkın 

Kâtip 
Elâzığ Denizli Erzurum 

M. §. Yazman E. Şahin Emrullah Nutku 
İmzada bulunamadı 

İstanbul Kayseri 
Hüsnü Yaman İsmail Berkok 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kocaeli Kütahya Niğde 
8. önîıon B. Besin H. Nuri Yurdakul 

İmzada bulunamadı 
Rize Seyhan Tokad 

K. Balta 8. Tekelioğlu F. Çubuk 
Trabzon 

N. Altuğ 

( S. Sayısı : 175 ) 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/643 
Karar No. 22 

7.1.1954 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 64 ncü maddesine bir fıkra ve 
aynı kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası, Millî Savunma ve Maliye Vekâ
letleri ile T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin 
iştiraki ile komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu. 

Kanun lâyihası ile; hazarda ve fevkalâde hal
lerde emir veya vazife ile uçuş yapan uçucular
la emir veya vazife ile dalış yapan denizaltıcı ve 
dalgıçların vazifelerinin hususiyetleri icabı malûl 
veya şehit olmaları halinde 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununda harb malûllerine 
tanınan hak ve menfaatlerden istifadelerinin te
min olunmak istendiği anlaşılmıştır. 

Lâyihanın tümü üzerinde yapılan müzakere
de gerek uçucuların ve gerekse denizaltıcı ve 
dalgıçların gördükleri hizmet sırasında karşı kar
şıya bulundukları tehlikenin diğer hizmetlere uy
madığı ve bu mesleklere rağbeti artırmak bakı
mından harb malûllerine tanınan hak ve menfa- . 
atlerin mezkûr mesleklerde hizmetleri sırasında 
şehit ve malûl olanlara da teşmilinin muvafık 
olacağı kanaatine varılmıştır. 

Esasen 3485 ve 3486 sayılı kanunlarda uçu
cular, denizaltıcı ve dalgıçların 5434 sayılı Ka
nun yürürlüğe girmeden evvel şehit veya malûl 
olmaları halinde harb şehit ve malûlleri gibi mua
mele görecekleri kabul edildiğine göre evvelce 
tanınan bir hakkın temadisinin uygun olacağı 
neticesine varılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinde, 5434 sayılı 

Kanunun 64 ncü maddesine eklenen fıkra ile 
yukarda belirtilen husus yani emir veya vazife ile 
uçuş yapan uçucularla dalış yapan denizaltıcı 
ve dalgıçların harb malûllerine tanınan hak ve 
menfaatlerden faydalanmaları derpiş olunmak
tadır. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında esasa mü
essir olmıyan kelime değişiklikleri yapılmak su
retiyle madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın geçici maddesi ile de 1.1.1950 
tarihinden itibaren birinci maddede yazılı sebep
lerle şehit olan ve malûl kalanlara da bu hak ta
nınmış olmakta ve 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun yürürlüğe girmesinden önce ta
nınan hakkın temadisi temin edilmiş bulunmak
tadır. 

îkinci ve üçüncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere, Yüksek 'Reisliğe sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi 

Amasya 
H. Koray ı 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Mardin 

A. Kalav 

Sözcü 
Zonguldak 
F Açıksöz 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Çorum Erzurum 
Ş. Gürses 8. Erduman 
Niğde Samsun 

H. Arıbaş Ş. TJluçay 
îmzada bulunamadı 

Siird Zonguldak 
C. Yardım (Söz hakkım mahfuzdur) 

R. Sivisoğlu 

( S. Sayısı : 175 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/643 
Karar No. 134 

23 .11 . 1954 

Yüksek Reiiliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bir fıkra ile gemici bir madde eklenmesine 
dair Müdafaai Milliye Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılıp Başvekâletin 14 . VII . 1953 
tarihli ve 6/2115 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası, Millî Müdafaa ve Maliye encü
menleri raporlariyle birlikte Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Millî Müdafaa Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; 5434 sayılı Türkiye Cumhu-
•Hveti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi suretiyle hazarda ve 
fevkalâde hallerde emir veya görevle uçuş ya
pan uçucularla vazifeli olarak tayyarede bulu
nanlardan ve yine vazife ile dalış yapan deniz-
altıcı ve dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan 
olursa olsun denizaltı gemisinde veya dalgıç 
kıtasında bulunup da denizaltıcılığm veya dal
gıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle malûl kalan 
ve ölenlerin 64 ncü madde hükmünden istifa
delerini ve ilâve edilecek bu fıkra hükmünün 
5434 sayılı Kanunun neşri tarihi olan ,1.1.1950 
tarihinden' sonra aynı sel.'ep ve tesirlerle nrîlftl 
kalan ve şehit olanların dul ve yetimlerine de 
teşmilini temin maksadiyle hazırlanmış bulun
maktadır. 

Lâyihanın gerekçesinde şevkini mucip sebep

ler tafsilen arz ve izah edilmiş olup vazifeleri 
daimî tehlike arz eden bu meslek sahiplerinin 
dul ve yetimlerinin terfihleri ve aynı zamanda 
bu hizmete de rağbeti artırmak maksadiyle ha
zırlanmış, Millî Müdafaa ve Maliye encümenle
rince kabul edilmiş bulunan kanun lâyihası En-
cümenimizce de muvafık mütalâa olunarak 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş, başlık ve 
birinci madde redaksiyon bakımından değiştiril
mek suretiyle, mütaakıp maddeler Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunular. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 
Bu rapor Sözcüsü 

Ordu 
R. Aksoy 

Ankara 
M. Ete 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

M. 
Çanakkale 
K. Akmantar 

istanbul 
S. Oran 
Kırşehir 
B. Özdeş 
Malatya 

M. 8. Eti 

Sözcü 
Sivas 

H. îmre 

Ankara 
Bayramoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

( S. Sayısı : 175 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir fıkra ile 
geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. 
C. Emekli sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (Ç) fıkra
sından sonra maddeye aşağı
daki (D) fıkrası eklenmiştir : 

D) Hazarda ve fevkalâde 
hallerde emir veya görevle uçuş 
yapan uçucularla hangi meslek 
ve smıftan olursa olsun emirle 
ödevli olarak tayyarede bulu
nanlardan uçuşun havadaki ve 
yerdeki türlü Sebeplerinden ve 
yine vazife ile dalış yapan deniz-
altıcı ve dalgıçlara hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun deniz
altı gemisinde veya dalgıç kı
tasında bulunup da denizaltı-
cılığm veya dalgıçlığın çeşitli 
sebep ve tesirleriyle; 

GEÇİCİ MADDE — D fık
rası hükmü 1 . I . 1950 tari
hinden sonra aynı sebep ve te
sirlerle malûl kalan ve şehit 
olanlar hakkında da tatbik olu
nur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 

Devlet d i r i l i 
C. Yardımcı 

- 5 -
MALİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine bir fıkra ve aynı kanuna 
geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine aşağıdaki (d) fıkrası 
eklenmiştir : 

d) Hazarda ve fevkalâde 
hallerde emir veya vazife ile 
uçuş yapan uçucularla hangi 
-meslek ve sınıftan olursa olsun 
emir ve vazifeli olarak tayyare
de bulunanlardan uçuşun hava
daki ve yerdeki ve yine emir 
veya vazife ile dalış yapan de
nizaltı ve dalgıçlarla hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun emir 
ve vazifeli olarak denizaltı ge
misinde veya dalgıç kıtasında 
bulunanlardan denizaltıcılığm 
veya dalgıçlığın, sebep ve tesir
leriyle; 

GEÇİCİ MADDE — Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 175 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEGİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (Ç) fıkrasın
dan sonra bir (d) fıkrası ve bu 
kanuna geçici bir madde eklen

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin (Ç) fıkrasın
dan sonra maddeye aşağıdaki 
(d) fıkrası eklenmiştir : 

d) Hazarda ve fevkalâde 
hallerde emir veya vazife ile 
uçuş yapan uçucularla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun 
emirle vazifeli olarak tayyarede 
bulunanlardan uçuşun hava
daki ve yerdeki sebepleri ile ve 
yine emir vazife ile dalış ya
pan dalgıçlarla hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun emirle 
vazifeli olarak denizaltı gemi
sinde veya dalgıç kıtasında bu
lunanlardan denizaltıcılığm ve
ya dalgıçlığın çeşitli sebep ve 
tesirleri ile. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen k^bul edil
miştir. 



Hü. 

Adalet Vekili 
0.'£. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Folatkan 

Milli Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Gümrük ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

isletmeler Vekili 
8. Ytrcalt 

( S. Sayısi : 1?5 ) 



S. SAYISI : 183 
Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesine bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Ticaret, Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1 /742) 

T. C. 
Başvekâlet 22.1.1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2711, 6/209 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5.1.1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesi, belediye hudutları içinde satılan 
deve, manda, sığır, öküz, beygir, eşek, katır, kuzu ve oğlak gibi hayvanlardan nispî ve maktu 
miktarlarda resim alınmasını âmir bulunmaktadır. Ancak bu maddede ihracat mevzuu olan 
hayvanlardan* bu resimlerin alnnıp almamıyacağına dair sarahat yoksa da kazai mercilere intikal 
eden ihtilâflar bu vergilerin ihracat mevzuu hayvanlardan da alınacağı yolunda karara bağlan-
mıış ve tatbikat bu yola teveccüh etmiştir. Filhakika maddedeki (her ne şekilde olursa olsun) 
kaydı dahilî veya haricî satışlar arasında fark gözetilmesine mâni bir hüküm mahiyetindedir. 
Diğer taraftan belediye gelirlerini artırmak mülâhazası bu resimlerin belediyelerce âzami hadler 
üzerinden tâyin edilmesine müsait bulunmaktadır. 

Ancak »bu vaziyet, fiyat yüksekliği sebebiyle »esasen güçlük çekilen üuracatiünuzı daha güç bir 
duruma sokmakta ve canlı hayvan ihracatımızın seneden seneye azalmasına sebebiyet verdiği 
gibi eskiden beri devamlı bir pazarımız olan Yunanistan'ın kaybedilmesi gibi memleketimiz ihra
catı aleyhine bir halin tahassuluna âmil olmaktadır. 

Nitekim Atina Ticaret Ataşeliğinden alman bir yazıda, ihraç edilen hayvanlardan izmir Be
lediyesince istenilmektıe olan resim dolayısiyle Yunanistan piyasasının kaybedilmesi tehlikesi
nin belirdiği ve Ibu memleketin Yugoslavya'ya teveccüh etmesinin (kuvvetle muhtemel bulundu
ğu 'belirtilmiştir. 

Diğer taraftan Yunanistan'a yapılan canlı hayvan ihracatımızda aşağıdaki rakamlardan da 
anlaşılacağı veçhile bir azalma müşahede edilmektedir. 
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1950 - 1952 seneleri itibariyle Yunanistan'a canlı hayvan ihracatımız : 

Miktar Kıymet 
Sene (baş) (T. L. 1000) 

1950 140 450 11 704 
1951 116 6.82 9 266 
1952 40 040 4 484 

Yukardaki izahat muvacehesinde, canlı hayvan ihracatımızı güçleştiren durumun izalesi için 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü maddesine canlı hayvan ihracatına taallûk eden 
alım ve satımlarda bu verginin almmıyacağım belirten hükümler ilâvesine lüzum görülmüş ve 
ilişik tasarı hazırlanmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi 5237 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine eklenecek hükümleri tesbit 
etmektedir. 

Bu hükümde vaz'ı derpiş olunan muafiyet belirtildikten sonra bu muaflığın suiistimalini önli-
yecek kayıtlar da sevkolunmuştur. Bu meyanda ihraç olunacak hayvanların alım ve satım muame
lesinin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde aktin satıcı tarafından bir beyanname ile bele
diyeye bildirilmesi lüzumu ve 6 aylık müddet içinde ihracatın yapılması ve bunun tevsiki şart kı
lınmıştır. Yine aynı maksatla 6 aylık müddet zarfında ihraç keyfiyeti tevsik olunmadığı takdir
de resmin % 10 fazlasiyle tahakkuk ve tahsil edileceği kaydolunmuş, ihraçtan vazkeçme hali de 
derpiş olunarak bunun için 3 aylık bir müddet tâyin edilmiş ve bu müddet içinde vazgeçme key
fiyeti belediyeye bildirildiği takdirde resmin normal olarak tahsil olunacağı ve bütün bu tahsil 
keyfiyetlerinin Âmme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Kanun hükümleri dairesinde yapılacağı 
gösterilmiştir. 

Geçici madde belediyelerce tahakkuk ettirilmiş olup da bu kanunun neşri tarihine kadar tah
sil edilmemiş resimlerin tahsil edilmeyip terkin olunacağına mütedairdir. 

İkinci madde kanunun neşri tarihinde yürürlüğe gireceğini, üçüncü maddesi de tatbikinin ic
ra Vekilleri Heyetince yapılacağını âmirdir. 

Lâyihanın kanunlaşması memleketin mühim bi r döviz kaynağı olan canlı hayvan ihracatını teş
vik ve tezyidedeceği ve bu suretle rakîp memleketlerle müsavi şartlar altında rekabet imkânı 
sağlanmış olacağı düşünülerek ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 183 ) 



Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Ticaret Encümeni 12 .11. 1954 
Esas No. 1/742 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü mad
desine bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi 'alâkalı vekâletler 
mümessilleri de hazır bulunduğu halde incelendi 

Canlı hayvan ihracatında büyük bir azalma 
müşahede edilmesi ve iki sene içinde Yunanis
tan'a yapılan ihracatın 140 450 baştan 40 040 
başa düşmesi bu mevzu üzerinde hassasiyetle 
durmayı icabettirmiş ve diğer ihracatçı memle
ketlerle rekabet edebilmek için bâzı hayvanlar
da maktu ve bâzılarında % 2,5 gibi nispî ve kü-
çümsenemiyecek miktarda bulunan bu verginin 
ihraç sırasında alınmaması zarureti kabul olun
muştur. 

Bu sebeple lâyihanın birinci maddesindeki 
beyanname verilmesi ve buna müteferri kayıtlar 
ile müddetlere taallûk eden hükümler, tatbikatta 
arz edeceği müşküller göz önünde tutularak metine 
den çıkarılmış, yabancı memleketlere ihracedilen 
hayvanlardan ihraç dolayısiyle ayrıca resmin alın-

mıyacağı tasrih olunmuştur. İhraç muamelesi 
haricinde bu verginin eskisi gibi alınarak bele
diyeler varidatının haleldar edilmemesi de is
tihdaf olunmuştur. 

Geçmiş senelere ait lâyiha şümulüne giren 
vergilerin terkinine mütedair Hükümet teklifin
deki geçici madde ile yürütme maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur 
Ticaret Ko. Reisi Sözcü Kâtip 

Kütahya Kastamonu Kocaeli 
H. Gedik Ş. Kerimzade H. Başak 

Afyon K. Afyon K. Antalya 
8. Kerman G. Yiğitbaşı N. Ş. Nabel 

Bolu Denizli Kütahya 
V. Yöntem E. Şahin M. Alkin 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı 
Sivaa 

H. Yüksel 

( S. Sayısı : 183 ) 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 16 * II . 1964 

Esas No. 1/742 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü mad
desine bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle encümenimizde görüşüldü; 

Hükümet gerekçesinde ileri sürülen mucip 
sebepler, encümenimizce de kabule şayan görü-
derek Ticaret Encümeninin raporu ve hazırla
dığı metin müzakereye esas tutulmuş ve madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Ticaret Encümeninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiş ancak muaf tutulan verginin 
münhasıran ihraç mahallerindeki belediyelere 
ait olduğunu tavzih maksadiyle metne (ihraç 
dolayısiyle «ihraç mahallerinde» ) tâbiri ilâve 
edilmek süratiyle ve diğer maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Encümeni Reisi 

yerine 
Mazbata Muharriri Mazbata Muharriri 

Amasya Amasya 
K. Eren K. Eren 

Kâtip 
Muğla Ai'yon K. Balıkesir 

y. Başer A. Veziroğlu 8. Başkan 
Erzurum İstanbul İzmir 
M. Zer en C. Türkgeldi P. Arat 

Kırklareli Kütahya Kütahya 
F. Üstün T. Aysal B. Besin 
Niğdo Samsun Van 

F. Ecer M. özkefeli î. Akın 

( S. Sayısı : 183 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe Encümeni 
Esas No. i/742 
Karar No. 137 

25 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
24 ncü maddesine bâzı hükümler eklenmesine 
dair Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 22.1.1954 
tarihli ve 6/209 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası, Ticaret ve İçişleri encümenleri 
raporlariyle birlikte enrümenimize havale edil
miş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere 5237 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesi hükmüne göre belediye hudut
ları içinde yapılan hayvan satışlarından resim 
alınacağı tasrih edilmiş ise de yapılacak ihra
catta bu hususun meskût olmasından dolayı 
hâsıl olan ihtilâflar kazai mercilerce harice 
yapılacak satışlarda da resme tâbi olması şek
linde karara bağlanmış olmasından dolayı 
memlekete döviz getirmesi bakımından fapıla-
cak hayvan ihracatının teshili için muafiye
tin temini maksadını istihdaf etmektedir. 

'Ticaret ve Dahiliye encümenlerince birinci 
maddesi tadilen kabul olunan kanun lâyihası 
encümenimizce de yerinde görülerek maddele

rin müzakeresine geçilmiş ve İçişleri Encüme
ninin birinci maddesi ile Hükümetin geçici 
maddesi ve iki ve üçüncü maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü Kâtip 
Rize Sivas Siird 

/. Akçal H. İmre B. Erden 
İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Ordu Çanakkale 

R. Aksoy K. Akmantar 
Elâzığ İstanbul İstanbul 

ö. F. Sanaç S. Oran F. Sayımer 
İmzada bulunamadı 

İzmir Kastamonu Kırklareli 
B. Bilgin H. Türe §. Bakay 

Konya Konya Mardin 
R. Birand İSI. Â. Ülgen R. Erten 

İmzada bulunamadı 
Rize Seyhan Bolu 

O. Kavrakoğlu 8. Ban M. Güçbümez 

( S. Sayısı : 183 ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 
ncü maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 24 ncü maddesine aşağıdaki hü
kümler ilâve olunmuştur: 

ihracata taallûk eden alım ve statımlarda, 
aşağıda yazılı hususlara riayet 'edilmek kay-
diyle, yukardaki resimler alınmaz: 

1. ihraç olunacak hayvanlar için satış ak
dinin yapıldığı tarihten itibaren 15 nci günü 
akşamına kadar satıcı tarafından belediyeye 
bir beyanname verilir. Bu beyanname şu bilgi
leri ihtiva eder: 

a) Yurt dışına çıkarılacak hayvanların 
cinsi, adedi, satış bedeli, 

b) Satıcı ve alıcının ticari unvanları veya 
adları, soyadları ve adresleri, 

c) Hayvanların ihracedileceği gümrük, 
TT - Beyannameyi müddetinde ve usulüne 

uygun olarak vermiyenler veya beyannamenin 
verildiği ayı takibeden ay başından itibaren 6 
ay içinde ihracı fiilen yapıp tevsik eylemiyen-
ler muafiyetten istifade edemezler. 

Beyannamenin verildiği tarihi takibeden 
ay başından itibaren üç ay zarfında ihracattan 
vazgeçldiği belediyeye yazılı olarak bildirildiği 
takdirde, resim zamsız olarak; vazgeçme key
fiyeti bu müddet içinde bildirilmediği ve bunu 
takibeden ikinci üç ayın hitamına kadar ihra
cın fiilen yapıldığı tevsik olunmadığı takdirde, 
i% 10 fazlasiyle derhal tahakkuk ettirilir ve 
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri dairesinde satıcıdan tahsil 
olunur. 

GEÇICÎ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinden evvel belediyelerce tahakkuk ettirilmiş 
olsun olmasın tahsil edilmemiş olan ve 24 ncü 
maddeye bu kanunla eklenen hükümler şümu
lüne giren resimler terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra-Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 

TİCARET ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş İ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 24 ncü maddesine 'aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur. 

Yabancı memleketlere ihracedilen canlı 
hayvanlardan ihraç dolayısiyle ayrıca yukarda
ki reisimler alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetim 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

( S. Sayısı : 183 ) 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTlRÎŞÎ 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü 
madesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5237 'sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunumun 24 ncü maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur: 

Yabancı memleketlere ihracedilen canlı 
hayvanlardan ihraç dolayısiyle dlhraç mahalle
rinde ayrıca yukardaiki resimler alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Ticaret Encüme
ninin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ticaret Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ticaret Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRİŞl 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — içişleri- Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE — Hükümetin geçici mad
desi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : !83 ) 
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Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 
Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcah 

( S . Sayısı . 1 8 3 ) 



S. SAYISI : 304 
Maden kanunu lâyihası ile Ankara eski Mebusu Salâhaddin Adil'-
in, Maden kanunu teklifi ve Adalet, Bütçe, içişleri ve Maliye ko
misyonları düşünceleriyle Ekonomi Komisyonu raporu (1/442, 2/85) 

Maden Kanunu lâyihası (1/442) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . VII . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Bayı : 71/2101, 6/1874 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . IV . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Maden Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Maden kanunu tasarısı gerekçesi 

îlk defa Fransız maden mevzuatından iktibas edilmek suretiyle yüz yıla yakın bir zaman önce 
yurdumuzda yürürlüğe konulan maden mevzuatı mütaaddit değişikliklere mâruz kalarak 1322 tari
hinde son şeklini almış idi. Gerek Meşrutiyet devrinde ve gerek Cumhuriyet idaresi kurulduktan 
sonra Maadin Nizamnamesi adını taşıyan bu ana kanun, üzerinde zaman zaman tadiller yapılmış 
olmasına rağmen bugüne kadar yürürlükte kalmıştır. 

Memleket topraklarının içinde saklı bulunan ve bir defa alındıktan sonra tekrar yerine konması 
mümkün olmıyan maden cevherlerinin, yatakları tahrip olunmadan en, verimli bir usul ile istismarı 
bütün diğer ekonomik faaliyetler yanında müstesna ehemmiyeti haiz bir mesele teşkil etmektedir. 

Madenciliğin arzettiği bu ehemmiyet sebebiyle mevzuun yeniden bugünkü ihtiyaçları .karşüıyacak 
surette tanzimi zarureti baş göstermiştir. 

Madenler üzerinde kimseye mülkiyet hakkı tanımamak hususundaki esas muhafaza edilmek şar-
tiyle, diğer memleketlerin kanunları da gözden geçirilerek ve bugüne kadar tatbikatın verdiği tec
rübelerden de istifade edilerek bir taraftan madenler üzerinde iktisap edilecek haklara ait muame
leler basitlestirilmek ve iktisap edilen haklar daha tesirli bir surette himaye edilmek diğer taraftan 
da maden yataklarının tahribini önliyecek hükümler ilâve olunmak suretiyle bu tasarı hazırlan
mıştır. 

Hazırlık çalışmaları maden işleriyle alâkalı görülenlerle ilim adamlarından ve idarede tecrübe 
görmüş zatlardan kurulan bir kongrede yazılı olarak bildirilen düşünceler de göz önünde tutulmak; 
suretiyle mevzuun esasları incelenmiye başlanmış ve böylece elde edilen neticeler tasarıya temel ol
muştur. 

Maden işlerinde gerek alâkalıların haklarını tehlikeye düşüren ve gerek idareyi yenilmez güç
lüklerle karşılaştırmak suretiyle işlerin çabuk görülmesini engelleyen sınır ihtilâflarının doğması
na meydan vermiyecek tedbirlere bu tasarıda ehemmiyetli bir mevki verilmiştir. v 

Devlet teşekkülleriyle fertler arasındaki teşebbüs bakımından müsavat esasını ihlâl eden hüküm-
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ler kaldırılmış, hususi teşebbüslerin işlerini emniyet ve itimat içinde görmeleri sağlanmıştır. Bu 
arada ecnebi sermayesiyle kurulup Türk mevzuatına intibak ettirilmiş müesseselerin yerli sermaye
si ile teşkil edilen hükmi şahıslardan farksız surette maden işletebilmeleri temin olunmuştur. 

Nispî resim, mukarrer resim, devlet temettü hissesi, askerî teçhizat tertibi gibi muhtelif zaman
larda yekdiğerine eklenen çeşitli malî mükellefiyetler kaldırılmış, bunların yerini maden sahaların
dan çıkarılan cevherin satışı sırasında satış bedeli üzerinden madenin cinsine ve kıymetine gö
re %1 den % 10 a kadar değişen ve devlet hakkı adı altında yeni bir mükellefiyet meydana ge
tirilmiştir. 

Madenler üzerinde iktisap edilen hakların alâkalıları tatmin edecek surette kuvvetlendirilmesi 
hususunda öteden beri mevcut arzuyu karşılamak için bu tasarı ile maden sicili tesisi cihetine gi
dilmiş ve bu haklar her kes tarafından görülüp tetkik edilebilecek surette açık bir duruma 
getirilmiştir. 

Bilindiği üzere maden işletmeleri şimdiye kadar diğer iktisadi teşebbüslere nispetle kredi temini 
bakımından daha büyük güçlüklerle karşılaşmakta idi. Madenlere muhtaç oldukları krediyi te
min için madenler üzerinde ipotek tesis edilebileceği kabul olunmakla beraber bu hükmün maden 
üzerinde Maden Kanununa göre alınması gereken tedbirlerin itihaz veya tatbikini geciktirmi-
yeceği hususu da tebarüz ettirilmiştir. 

Maden işletenlerin mevzuata aykırı hareketlerini önlemek için vücudu zaruri olan müeyyideler 
bahsinde mümkün olduğu kadar cezai hükümler koymaktan kaçınılmış ve bunlara iktisadi ma
hiyet verilmiştir. 

Tasarı hükümleri yedi bölüm halinde hazırlanmıştı]-. 
Birinci bölüm umumi hükümlere ayrılmıştır. İkinci bölüm madenlerin aranmasında tatbik edi

lecek esasları ihtiva etmektedir, Üçüncü bölüm işletme hakkının elde edilebilmesi için riayeti 
lüzumlu kaideleri göstermektedir. Dördüncü bölüm maden işletme faaliyetine mütaallik bütün 
hükümleri içine almaktadır. Beşinci bölümde sicil, rehin ve ipotek hükümleri toplanmıştır. 
Altıncı bölüm muhtelif kısımlar için müşterek hükümlerle her hangi başka bir bölüme sığdırı-
lamıyan müteferrik kaidelerden ibarettir. Yedinci bölüm bu tasarının kanunlaşması halinde mey
dana gelecek vaziyetin tasfiyesi ve eski mevzuatın meriyeti zamanında iktisap edilmiş hakların 
yeni esaslara intibak 'ettirilmesi için geçici hükümlere ayrılmıştır. 

Birinci bölüm 
Birinci maddede bu kanuna göre «Maden» sayılan maddeler gösterilmiştir. Muhtelif memle

ketlerin mevzuatında toprak altı servetlerin, (işletme şekillerine, tâbi olacakları hukuki rejime 
veya minerol'ojik ve şimik hususiyetlerine göre değişik ıtarif ve tasniflere tâbd tutulmuşlardır. 
Nitekim mülga mevzuatımızda ve hassaten maden nizamnamelerinde bu maddeler evvelâ asli ma
denler, sathi madenler ve taş ocağı maddeleri olmak üzere üç grupa ayrılmış bulunmakta iken, 
1942 tarihli 4268 numaralı Kanunla asli ve sathi maden tasnifi kaldırılmış, madeniler ve taş ocağı 
maddeleri şeklinde iki grup halinde toplanmıştır. 

Yeni tasarı ile, madenlerim tasnifi bakımından tatbikatta şimdiye kadar görülen müşkülât ve 
vukua gelen ihtilâflar 'göz önünde tutularak ilmî esaslara ve bünyemize daha uygun düşen tadadd 
(enümeratif) sistem tercih edilmiş ve birinci madde bu esas dairesinde tanzim edilmiştir. 

Mülga mevzuatımızda «Maden» mefhumuna dâhil bulunan içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı 
sıcak ve soğuk maden sulariyle çimento imalinde kullanılan başlıca taş ocağı maddeleri, ilgili kı
sımlarında mâruz mucip sebeplere binaen, bu tasarı ile madenlerin tâbi tutuldukları rejim dışın
da bırakılmıştır. 

Taş ocağı maddeleri yine taş ocakları mevzuatına tâbi kalacaklardır. 
îlmin ve fennin ilerlemesi neticesi olarak bugün bilinmiyen yeni maddelerin keşfi beklenilmi-

yen bir hâdise değildir. Bundan başka mevcut bir maddenin terkip veya evsaf bakımından taş oca
ğı mevzuatı, hususi kanunlar, tasarı hükümlerinden hangisine tâbi olması lâzımgeleceğinde tered
düt veya ihtilâf zuhur edebilir. 
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Bu hususların halli ikinci madde hükmü ile derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Üçüncü maddede madenlerin, zuhur ettikleri arazi üzerinde mülkiyet hakkına sahip olanlarla 

hukuki bir alâkası bulunmadığı tasrih edilmiştir. Bundan evvel meriyette bulunan maden mevzuatı 
ile bu madde arasında bir fark yoktur. Her ne kadar Maadin Nizamnamesi madenlerden alınacak 
nispî resmin beşte dördünün madeni ihtiva eden gayrimenkulun malikine verileceğini tasrih eyle
miş ise de memleket'arazisinin pek küçük bir kısmı araziı memlûkeden bulunması hasebiyle bu hü
kümden mülk sahiplerinin istifade ettikleri de görülmemiştir. Medeni Kanunun madenleri içinde 
bulundukları topraklardan ayrı bir gayrimenkul telâkki eylemiş bulunması da madenler üzerinde 
arazi sahiplerine bir hak tanınması suretindeki hükmün medeni hukuk hükümlerine de aykırı düş
mediğini gösterir. 

Tasarının dördüncü maddesinde, madenler üzerinde cereyan edecek faaliyetin bu kanun hüküm
lerine tabi olacağı ve madenlerin kiraya verilmesinin memnu bulunduğu açıkça gösterilmek sure
tiyle bu mevzuda hatıra gelebilecek tereddütler giderilmiş ve memnuiyetin hilâfına hareket, ka
zanılmış hakların ıskatı müeyyidesine bağlanmıştır. 

Tasarının beşinci maddesiyle, madenler üzerinde tesis edilen başlıca haklar, takaddüm hakkı, 
arama ruhsatnamesi, işletme hakkı talebi, işletme ruhsatnamesi ve İşletme imtiyazı hiçbir veçhile 
parçalanması caiz olmıyan bir bütün telâkki edilmiş, bunların hukukî mukadderatı ona göre tan
zim olunmuştur. 

Mer'i mevzuat bu hakların hisselere tefrikini tecviz etmektedir. Bu sebeple şimdiye kadar ita edi
len arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazlardan büyük bir miktarı, ya ilk tesisleri sırasında ve
ya bunlarda sonradan vukua gelen devir ve intikaller dolayısiyle, hisse nispetleri veya şahsi durum
ları bakımından işletmeye kudreti taallûk etmiyen ve bâzan adedleri küçümsenmiyecek miktar
lara baliğ olan müteaddit şahıs uhdesinde toplanmış bulunmaktadır. Tek bir maden için alâkalı
larla mevzuatın irtibatını temindeki idari müşkilât izahtan müstağnidir. Mesele bununla kalma
makta, sahip ve hissedarlar arasında çeşitli sebep ve suretlerle zuhur eden telifi kabil olmıyan ihti
lâflar dolayısiyle bu madenlerin faaliyeti ya verimsiz olmakta veya fiilen muattal hale girmek
tedir. 

Bu itibarla tasarıda sevkedilen hükümlerle arama ve işletme haklarının tek şahıs tarafından talep 
edilmesi, bu hakların tek şahsa itası, devirlerinin kül halinde ifası, miras yoliyle intikal takdirinde 
de taksim ve tecezzi yoluna gidilmiyerek yine bütün halinde istimali temin edilmiştir. 

Madenler üzerinde arama ve işletme haklarının iktisabı için yapılacak müracaatların safhaları, 
bu safhalar müddeti ve riayeti muktazi hususlar, iktisap edilen bu hakların yürürlük süreleri, isti
mali usulü ve alâkalıların tâbi bulunduğu vecibe ve mükellefiyetler tasarının bunlarla ilgili madde
lerinde veya atfedilen talimatlarda gösterilmiştir. Bundan başka bu hakların iktisap ve istimali 
sırasında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tasarı ve talimat hükümlerinin tatbikini teminen ilgililere 
emirler verebilecektir. 

Madenlere ait talep ve faaliyetin tasarı ve talimat hükümleriyle Bakanlık emirlerinin müddet ve 
muhtevaları dairesinde tanzim ve ifası lâzımdır. 

îşte tasarının altıncı maddesi bu esası koymakta, madenler üzerindeki hakların devri veya miras 
yoliyle intikali halinde hak sahibinin değişmesiyle muktazi hususların tatbikinin tehir edilemiye-
ceği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının yedinci maddesi, maden arama ve işletme hakkı iktisabı memnu şahısları göster
mektedir. 

Bu maddeye göre, bütün devlet memurlariyle müstahdemlerine, tâbi oldukları hususi kanunlar
da ticaret ve sanatlarla iştigalleri menedilmiş olan şahıslara maden arama ve işletme hakkı veril-
miyecektir. 

Madencilik, mülga Teşviki Sanayi Kanuniyle sanat telâkki edildiği halde Ticaret Kanununun 
19 ncu maddesiyle ticaret mefhumu şümulü dışında bırakılmaktadır. Hal böyle olmakla beraber 
madencilik teşebbüs ve faaliyetinin mahiyet ve maksat itibariyle esaslı bir sanat şubesi olduğun
da şüphe yoktur. Nitekim Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzakeresine başlanmış olan ye-
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ni Ticaret Kanunu tasarısında madencilik ticari muamelât meyanma alınmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla mevzu kanun hükümleriyle her türlü sanat ve ticaretten memnu olan devlet me
mur ve müstahdemlerine, hususi kanunlariyle aynı memnuiyete tâbi bulunan meslek ve sanat erba
bına bu kanunların memnuiyet hususunda dayandığı gerekçelere göre maden arama ve işletme 
hakkı verilmemesi esasının vaz'ı suretiyle mevzuatımız arasında ahenk temin edilmiş bulunmakta
dır. 

Bundan başka Maden Kanunu muamelâtını yürütmekle muvazzaf daire, devlet namına ma
den arama ve işletme işleriyle görevli müesseselerin merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memur 
ve müstahdemlerin vazifeleri dolayısiyle kolaylıkla muttali olacakları malûmatı şahsi menfaat
leri uğruna istismara kalkışmamaları, uhdelerine verilen vazifeleri selâmetle ifa etmeleri maksa-
diyle, memnuiyetin bu vazifelerinden ayrıldıkları tarihten itibaren daha iki yıl devam etmesi, bu 
memnuiyetin bu memur ve müstahdemlerin ana, baba. karı, koca ve evlâtları haklarında da cari 
olması kabul edilmiştir. 

Tasarının sekizinci maddesinde arama ve işletme hakkı verilmesi memnu olan yerler gösteril
miştir. 

Maddedeki kara sınırlarından maksat, Türkiye Cumhuriyeti smırlariyle kara iltisakı bulunan 
yabancı devlet sınırlarıdır. 

Memleket müdafaasiyle ilgili bölgeler, Yasak Bölgeler Kanununa göre Millî Savunma Bakanlı
ğınca tesbit edilen yerlerden ibarettir. 

Maddenin ikinci fıkrası, sahanın tahdidi için civarda müsait nokta mevcut olmaması yüzün
den bu kanunla muayyen evsafta sınır noktası intihabı zaruretiyle bu yerlerin bir kısmı arama 
ve işletme sahasına dâhil edilse bile tesis edilen hukuk bu yerlere şâmil olamıyacağmdan buralar
da arama ve işletme yapılamıyacağını teyit eylemektedir. 

Maddenin son fıkrası hükmü, bâzı kasaba ve köy belediyeleri,, sınırlarının çok geniş tutulması 
sebebiyle bunların meskûn olmıyan yerlerinde maden arama ve işletmelerine mâni olunmamasını, 
Zonguldak, Balya gibi tamamiyle maden sahası üzerinde kurulmuş veya ileride kurulacak şe
hir ve kasabalarda madencilik faaliyetinin idamesini temin maksadiyle vaz'olunmuştur. 

İkinci Bölüm 
Dokuzuncu maddede, madenlerin aranması için arama rusatnamesi alınması lâzımgeldiği gös

terilmiştir. 
Maden aranacak .sahanın sahipli veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan hâli ara

ziden ibaret bulunması aramanın ruhsata bağlı olduğu, esasını değiştiremez. 
Arama ruhsatnamesini haiz olmaksızın maden aranması memnu ve cezayı müstelzimdir. Tasa

rının 29 ucu maddesine göre maden arama ruhsatnameleri ruhsatname sahibine tevdii tarihinde 
yürürlüğe gireceğinden, tevdiden önce aramaya başlanmaması da icabeder. 

Bâzı yabancı memleket mevzuatında aramaya takaddüm eden ayrı bir safha, istikşaf = pros-
peksiyon devresi mevcuttur. Filhakika bir yerde maden fenninin icabettirdiği usul ve vasıtalar
la. hakiki aramalara geçilmeden önce o yerde maden tezahürünün mevcudiyetini tesbit etmek 
icabeder. 

Yurdumuzda bu ilk ve basit tetkik işinin ruhsatname talebinden önce fiilen yapılmakta ol
duğu, ancak mevcudiyeti sezilen tezahür üzerinde arama için müracaat edilmekte bulunulduğu gö
rülmektedir. 

Yıllardan beri alışılmış ve itiyat edinilmiş bulunan bu tatbikatın değiştirilmesine lüzum gö
rülmemiş, tasarıda ayrıca bir prospeksiyon safhasına yer verilmemiştir. 

Arama hakkının taallûk ettiği sahanın tefrik ve taksimi teknik bakımdan caiz görülme
mektedir. 

.Arama hakkının hisselere ayrılmasının kabulü halinde, hisssedarlar arassmda zuhur eden ih
tilâfların aramayı imkânsız hale getirdiği beşinci maddede açıklanmıştır. 

Aynı madeni aramak üzere birlikte ruhsatname istiyen şahısların aralarındaki adi şirket mü-
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nasebetini hükmi şahsiyeti haw bir şirket halinde tesis etmelerine mâni tasavvur tdilmemektedir. 
Bu sebeple, tasariyle kabul edilen prensiplerden birisine, madenlerin parçalanması caiz olmı-

yan bir bütün teşkil ettiği esasına uygun olarak, maden arama ruhsatnamelerinin hakiki veya hük
mi tek şahsa verüeeeği 10 neu maddede ifade olunmuştur. 

Tasarının 11 nci maddesinde, maden arama ru^atnamelerinin müddeti gösterilmiştir. 
Arama ruhsatnameleri, sahibine tevdi tarihinde yürürlüğe girer. îki yil müddetle yürürlükte 

kalır. Bu müddet sebep ne olursa olsun hiçbir "veçhile uzatılamaz. 
* Maden kongresinde muayyen cins bâzı madenlere mahsus olmak ve lüzumu tevsik edilmek şar-
tiyle bu iki yıllık müddete ilâveten «ihzarat» için munzam bir müddet verilmesi fikri ileri sürül-' 
müştür. 

Ancak ruhsatnameler için kabul edilen iki yıllık müddetin aramalar için kâfi geldiği, tatbi
katta şimdiye kadar bu mevzuda her hangi bir müracaat ve talebe rastlanmamasından istidlal edil
mektedir. Kaldı ki işletme hakkı talebi devresinde madende faaliyette bulunulması bu tasariyle 
kabul edildiği cihetle ihzarat için arama müddetinin uzatılmasına lüzum kalmamış, madencili
ğimiz bünyesinde yerleşen itiyadın değiştirilmesinde başkaca bir fayda da mülâhaza edilmediğinden 
tasarıda buna yer verilmemiştir. 

Devrimizde ciddî faaliyet gösteren madencilerin bu faaliyetlerini muayyen ems madenlere has
rettikleri, tesisat ve teşkilâtlarını iştigal mevzularını teşkil eden madene uygun şekilde ihzar ve tan
zim ettikleri müşahede olunmaktadır. Madenin cinsine ve tezahür şekline göre iştigal mevzuunun se
çilmesi ve bunun ieabatı dairesinde teçhizatlamlması maden tekniğinin çok ilerlediği bu devirde ya
dırganmamak lâzımdır. Bu itibarla aramaların işin bünyesine ve icaplarına ve müteşebbisinin ih
tisas ve menfaatlerine uygun şekilde ifasını temin maksadiyle ruhsatnamenin muayyen bir cins ma
den için itası tasarının 12 nci maddesiyle derpiş edilmiştir; 

Aynı şahıs veya başkası tarafından bu sahada başka cins maden için de ayrıca ruhsatname istih
saline hiçbir mâni mevcut değildir. 

12 nci madde hükmüne göre, arama ruhsatnamesi verilen bir maden sahasında aramaya mevzu 
teşkil eden madenle mahlut olarak zuhur eden veya jeolojik teşekkülü itibariyle bu madenle birlik
te işletilmesi zaruri bulunan sair cins madenler çıkarsa ayrıca bir muameleye ve harca lüzum kal
maksızın bu sair cins madenler ve arama ruhsatnamesinin şümulüne girmektedir. Şu kadar ki 
mahlûtiyet veya birlikte işletilmek zaruretinin ruhsatname sahibi tarafından Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına dermeyan olunması ve keyfiyetin fennen tevsik ve ispat edilmiş bulunması lâzımdır. 

Buna göre bir ruhsatname sahasında mahlûtan zuhur ettiği veya birlikte isletilmesi zaruri bu
lunduğu tesbit edilen madenler için de ayrı ruhsatnameler verilmiş bulunuyorsa, sonradan ve
rilen arama ruhsatnameleri, ancak gayrimahlût olarak çıkan veya müstakdl şekilde işletilebilen 
cevher yatakları hakkında hüküm ifade eder. 

Tasarının 13 ncü maddesine göre, maden arama ruhsatnamesi alacak hakiki şahısların medeni 
haklarını kullanma ehliyetini haiz 'Türk vatandaşı olması, hükmi şahısların da Türk kanunlarına 
göre kurulmuş ve kuruluşlarına ait statüde madencilik yapabilecekleri tasrih edilmiş bulunması 
lâzımdır. 18 yaşından küçük veya mahcur veya yabancı devlet (tâbiiyetinde bulunan hakiki şa
hıslara ruhsatname verilemez. Bu kabil şahısların bu mevzuda yaptığı müracaatlar takaddüm 
hakkı sağlamadığı giM almış "oldukları ruhsatnamenin de hükmü yoktur. 

Keza statülerinde madencilik yapabilecekleri tasrih »edilmemiş veya Türk kanunlarına göre 
kurulmamış olan hükmi şahıslar tarafından yapılmış müracaatlar veya alınmış ruhsatnameler de 
hüküm ifade edemez. 

Bu maddedeki hükmi şahıs tâbirine ticaret şirketleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve âmme 
hükmi şahısları dâhildir. Âmme Mkmi şahıslarının madencilik yapıp yapamıyacakları öteden beri 
münakaşa mevzuu olagelmiştir. Halihazır umumi ihtiyaçların zaruri ticabatmdan olarak âmme 
müesseselerinin kendilerine vücut veren ve faaliyetlerini tanzim eden kanun ve tüzükler bu nevi 
meşguliyetlere müsait bulunduğu takdirde kuruluş mevzulariyle dlgili madenleri aramaları ve iş
letmeleri bu tasariyle kabul edümişör. Belediye, özel idare, ve ulaştırma idareleri mahallî hal-
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km veya kendi vasıtalarının yakıt ihtiyacını temin etmek üzere linyit kömürü, bu idarelerle ka
rayolları (idaresinin yol yapımında kullanılmak maksadiyle petrol istihsaline elverişli olmıyan as
falt yatakları işletmeleri imkânı sağlanmıştır. Ancak bu idarelerin hak teessis edecekleri mezkûr 
madenlere ait sahaların kendi idari salâhiyetleri bölgeleri içinde bulunması lâzımdır. 

Yine bu maddedeki şirketlerin Türk kanunlarına göre kurulmuş olması kâfi olup kurucuları
nın veya sermayelerinin yabancı olmasında mahzur mütalâa edilmemiştir. Bilâkis maden servet
lerimizin işletilmesinde yabancı sermayenin teşvik görmesi kanaatiyle hareket edilmiştir. 

14 ncü madde, aynı cins maden bakımından ruhsatname venilemiyeeek sahaları tarif etmek^ 
.tedir. 

Bu maddedeki aynı cins maden tâbiri bu madenle mahlut olarak zuhur ettiği veya jeolojik te
şekkülleri itibariyle birlikte işletilmesi zaruri bulunduğu tesbit edilen madenleri de muhtevidir. 

12 ve 72 nci maddeler hükmü bunu teyidettiğdnden keyfiyetin burada tekrarına lüzum görül
memiştir. 

Tasarınnı 15 nci madesinin birinci fıkrasında maden araştırmaları yapılamıyacak umumi yer
ler tanzim edilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında bu esasın istisna hali gösterilmiştir. Bir maden 
arama ruhsatnamesi sahasına dâhil bu gibi umumi yerler civarında aramalar yapılması, maden ya
taklarının teşekkül ve tezahürü itibariyle aramada lüzum ve zaruret bulunmasına, aramalarda 
takibedilecek usul ile bu şeylerin tahribine meydan verilmemesine, bunların tesis ve tahsislerine 
ait maksadın ihlâl olunmamasına veya umumun menfaatinin hasır ve tazyik edilmemesine bağlıdır. 

Arayıcı, ruhsatname sahasına dâhil bu gibi mahallerde aramaya başlamadan evvel keyfiyeti 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirecek, müsaade istiyecektir. 

Bakanlıkça mütalâaları alınacak makamlar, bu şeylerin tahsis, tesis ve idaresiyle re 'sen vazifeli 
bulunan idarelerdir. Meselâ tarihî kıymeti haiz âbide ve eserler için Millî Eğitim, P. T. T. tesis
leri için Ulaştırma Bakanlıkları gibi. 

Maddedeki tesbit oluncak ufki ve umkî sınırlar tâbiri sürfas sınırları ile emniyet topuklarını 
da ihtiva eder. 

Bakanlık araştırma yapılamıyacak yerlerin sınırlarını, icabında mahallinde tetkikat yaptırmak, 
yukarda yazılı esasları göz önünde tutmak suretiyle maden fennî ve tekniğinin icabatma uygun şe
kilde tâyin ve tesbit eder. Lüzumu halinde arayıcıdan ayrıca teminat da istiyebilir. 

Bu madde hükmüne ve Bakanlıkça verilen emre muhalefet eden arayıcı hakkında 119 ncu madde 
hükmü tatbik olunur. 

Tasarının 16 nci maddesinde, ruhsatname sahasına dâhil olup da maden araştırmaları ya
pılması rahibinin mutlak rızasına bağlı olan yerler tarif edilmiştir. 

Bu yerlerin dışında yapılacak aramalarda bunlara iras edilecek zararların komşuluk hukuku 
esasları dairesinde halli mümkün olacağı tabiîdir. 

Tasarının 17 nci maddesi maden arama ruhsatnamesi istihsal olunmak üzere müracaat edile
cek makamı, müracaatın şekil ve usulünü tâyin etmektedir. 

Mer'i mevzuatın bu hususlarla ilgili hükümleri sarih olmadığından tatbikatta muhtelif ve 
nıütenakız içtihatların husulüne, kararlar verilmesine ve muameleler yapılmasına yol açılmıştır. 

Arama ruhsatnamesinin itasına esas teşkil eden takaddüm hakkının doğuşu bu ilk müracaatla 
mümkün olduğu cihetle, alâkalıların yanlış anlayışlarla haklarının zıyaına meydan verilmeme
sini, birtakım fuzuli muhabere ve muamelelerle idari işlerin zorlaştırılmamasmı, tatbikatın sür
at ve selâmetle cereyanını temin maksadiyle maddedeki esaslar sarahatle tertip ve tanzim edil
miştir. 

Maden aramaya hünsüniyetle başlamak istiyen bir müteşebbisin işini ta bidayette ciddî tut
ması lüzumu aşikârdır. 

Madde 5 bent halinde tesbit edilen ve esasa tallûk eden malûmat ve merbutatm hiçbir iltibasa 
mahal kalmıyacak şekilde tertip ve ihzarı ve ondan sonra müracaatı kabule salahiyetli ilin vali
sine müracaat edilmesi zaruridir. Aksi takdirde 20 nci madde hükmü ile karşılaşılacaktır. 
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18 nci madde ile, maden arama ruhsatnamesi verilecek sahanın sınırlan, genişliği ve krokisinin 

haiz olması lâzımgelen esaslar tanzim edilmiştir. 
Saha sınırlarının bu husustaki talimatnamede belirtilecek evsafta cami, kilise, türbe, çeşme, de

ğirmen, mâruf köprü, şose ve demiryolu telâkkileri gibi değişmez ve tamamen muayyen noktalara 
istinat ettirilmesi lâzımdır. 

Mer'i mevzuatın pek sarih olmıyan hükümleri karşısında, bu vasıfları haiz bulunmıyan noktala
rın da sınır noktaları olarak alınması neticesi, sahaların durumunu tâyin zorlaşmjş, tahaddüs eden 
tedahül ve sınır ihtilâflarının halli imkânsız hale gelmiştir. 

Memleketimizin henüz kadastrosu yapılmamış olduğu ve hattâ muntazam haritası da mevcut bu
lunmadığı nazara alınarak tatbikatta içinden çıkılmaz hale gelen bu durumun önlenmesi gayesiy
le mezkûr esas vaz'edilmiştir. 

Sahanın tahdidi, alman sınır noktaları beynine nazari olarak vasledilecek müstakim hatlarla 
olacaktır. Ancak bu sınır noktalarını birbirine bağlıyan deniz, göl, nehir, demiryolu, şose gibi 
şeyler varsa bunların kenarlarını teşkil eden münhani hatlar sınır hattı olarak alınabilecektir. 

Bu şekilde tahdit ve tâyin edilen sahanın, talimatnamesindeki esaslara göre krokisi tanzim 
edilecektir. 

Sahanın genişliği iki bin hektarı geçemez. Mer'i mevzuata göre bin hektar olan arama sahası ge
nişliğinin 2 000 hektara çıkarılması, icra kılman tetkikler neticesinde ancak bu kadar genişlik iç 
in yurdumuzun her tarafında sabit ve muayyen sınır noktası bulunması kabil olduğunun anla
şılmasından ileri gelmiştir. 

Ruhsatname müraccaatı muamelesi tahmine müstenit ve krokiye dayanan bir ölçü ile başla
dığı için teknik bakımdan hüsnüniyete atfı kabil bir miktarda 2 000 hektarı aşan kısım tecvizi 
hata olarak kabul edilebilir. Nitekim tecvizi hata olarak kabulü mümkün mktar 20 nci maddede 
gösterilmiştir. Tecvizi hata haddiyle birlikte 2 500 hektarı geçmiyen sahalara ait takaddüm hak
ları, verilmişse arama ruhsatnameleri sahanın 2 000 hektara taksiri şartiyle hüküm ifade eder. 

2 500 hektarı da aşacak şekilde geniş sahalara taallûk eden talepler objektif bir tarzda suini
yet mahsulü telâkki edilmek, bu gibi talepler için sahibine takaddüm hakkı tanınmamak mevzuu 
tanzimi bakımından zaruridir. 

Harçlar Kanununun 98 nci maddesiyle maden arama ruhsatnamesinden 50 lira harç alınması ka
bul edilmiştir. Tasarının 19 ncu maddesiyle, mer'i mevzuatın müsait hükümlerinden faydalanarak 
rasgele dilekçelerle bazan yüzlerce sahayı uzun zaman kapalı tutan ve maddi külfeti taallûk 
etmemesi hasebiyle muameleyi ilerlemiş her hangi bir safhasında yüzüstü bırakabilen birtakım 
şahısların hüsnüniyet kaideleriyle telifi mümkün bulunmıyan bu gibi hareketlerine son verilmesi, 
arama işinin samimî ve ciddî müteşebbislere bırakılması maksadiyle ilk müracaat sırasında harç 
miktarında teminat alınması derpiş olunumuştur. 

Buna mukabil teminatın tevdii işinin en kolay usul ve vasıtalarla ifasıf hüsnüniyetine rağmen 
ruhsatname alamıyan müteşebbisin de parasının iadesi mezkûr madde ile nazara alınmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesi; 10, 12, 17, 18 ve 19 ncu maddelerle vaz'edilen esaslara uygun bulun
mıyan arama ruhsatnamesi taleplerinin takaddüm hakkı sağlıyamıyacağmı katî şekilde ifade etmek
tedir. 

Saha genişliği tahmine ve krokiye müstenit bulunduğu cihetle, işte bir yanlışlık varsa idari 
kaza yoliyle tashihine hacet kalmaksızın düzeltilmesini temin maksadiyle maddenin 2 nci fıkrası 
vaz'edilmiştir. 

21 nci madde, maden arama ruhsatnamesi talebini havi yapılan müracaatın kabulü usulünü gös
termektedir. 

il valisi veya vekili kendisine dörder nüsha halinde takdim edilen müracaat dilekçesi ve kro
kiler üzerine o andaki tarih, saat ve dakikayı yazarak imza edecektir. Bu dilekçe ve krokilerden 
birer nüshası müracaat sahibine takaddüm hakkını ispata medar olmak üzere geri verilecek, diğer 
nüshalar mahsus defterine kaydedilmek ve muamelesi yapılmak üzere maden işlerini tedvire memur 
büroya gönderilecektir. 
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Posta ile gönderilen müracaat evrakı, posta idaresince mûtat usul dairesinde valiliğe tevdi edil

mesi üzerine havale ve kayıt muamelesi yapılacaktır. 
Maddedeki (ilk iş saati) kaydı, tatil günü veya mesai saati haricinde gelmiş olan bu evrakın 

kayıt ve havalesinin valinin makamına geldiği zamanda yapılması lüzumunu tavzih maksadiyle 
konulmuştu.]?. 

Tasarının 22 nci maddesi, aynı yerde aynı cins maden için yapılmış mütaaddit müracaatlar
dan hangisine takaddüm hakkı tanınacağını göstermektedir. 

Saat ve dakika bakımından önde gelen müracaat 20 nci madde mucibince sahibine hak sağla-
mıyacak mahiyette ise tabiatiyle ikinci gelen uygun müracaat o saha ve maden için takaddüm hak
kını ihraz edecektir. 

Buna mukabil takaddüm hakkı alman bir saha için, mümkün olduğu takdirde aramalara serbest 
bırakılması anma kadar, yeniden takaddüm hakkı iktisabı mevzuubahis olamıyacağı 14 ncü madde 
ile ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Aynı saha ve maden için aynı zamanda yapılmış müracaatlarda takaddüm hakkının aidiyetini 
tesbit için müzayede, en müsait teklifi yapanın tercihi, müracaat sahiplerinin bir şirket halinde bir
leştirilmesi gibi birtakım usuller ileri sürülebilir 

Henüz madenin rezerv, tenor gibi hususiyetleri malûm değildir. Her bakımdan meçhullerle dolu 
bulunan bir teşebbüs için talipler pey sürecek durumda olmadıklarından müzayede veya müsait 
teklif alınmak usullerinin burada tatbiki isabetli olmıyacağı, müracaat sahiplerinin bir şirket ha
linde toplanmalarının temini müşkül olacağı düşünülmüş, kur 'a usulü uygun bulunmuş ve tasarı
nın 23 ncü maddesi buna göre hazırlanmıştır. 

Bu madde ile derpiş edilen ve takaddüm hakkı aidiyeti kur 'a ile tesbit olunan müracaatlar, 
aynı bölgede aynı cins maden için, aynı zamanda yapılmış müracaatlar olup, yer bakımından 
taallûk ettikleri sahalar ref'i ve taksiri kabil olmıyaeak şekilde yekdiğerine mütedahil vaziyette 
bulunanlardır. 

Tasarının 24 ncü maddesi, 17 nci maddenin 1 nci fıkrası ve 21 nci madde hükümleriyle vaz'-
edilen esasın bir istisna halini tanzim etmektedir. 

î l sınırlarının arazi üzerinde hakiki sınır hatları çekilmek suretiyle tesbit edilmiş bulunma
ması sebebiyle tatbikatta zuhur eden hâdiselerden edinilen tecrübeler dolayısiyle idareye ve mü
teşebbise bir kolaylık olmak üzer bu istisnai hüküm konulmuştur. 

Tasarının 25 nci maddesi, maden arama ruhsatnamesini havi müracaatlardaki noksanların 
tamamlanması veya civarındaki sahalara vâki tedahülün refedilmesi usulünü göstermektedir. 

Bu madde ile, müracaatta ikmal ve tashihi tecviz edilen noksanlar 17 nci maddede tadat edilip 
de esasa taallûk etmiyen tâli hususlara münhasırdır. 

Münasip mehil, ikmal ve tashihi lâzımgelen noksanların ve ref'edilecek tedahülün mahiye
tine ve mevsim icaplarına göre idarece tâyin olunacaktır. 

Tasarının 26 ve 27 nci maddeleri mahallen yapılacak keşif ve tahkikata ait meseleleri tanzim 
etmektedir. 

28 nci madde, keşif ve tahkikat neticesinde meydana çıkarılan noksanların ikmali, tedahülle
rin ref'i maksadiyle 25 nci maddeye mütenazır olarak hazırlanmıştır. 

Tasarının 29 ncu maddesiyle maden muamelâtının basitleştirilmesi, alâkalılara lüzumlu kolay
lıkların gösterilmesi hususlarında tasarı ile takip edilen gayeye uyularak mer'i mevzuatın ruh
satname itasına mütaallik birçok idari muameleleri kaldırılmıştır. 

Müracaat sahibinin tamamen kendi irade ve tteşebbüsü ile izhar ve tanzim ettiği müracaat ev-
rakmdaki malûmatın doşru olduğu, objektif esaslara göre tasarıya dercedilen mânilerin mevcut 
bulunmadığı mahallen yapılan keşif ve tahkikatla tebeyyün ettiği takdirde arama ruhsatnamesinin 
itası bakanlıkça karara bağlanacaktır. 

Tanzim edilen ruhsatname, müracaatı halinde müracaat sahibine bizzat makbuz mukabilinde, 
aksi takdirde adlî tebliğdeki usul dairesinde adresine tevdi olunacak, bu ruhsatname tevdii tari
hinde hemen yürürlüğe girecektir. 
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Tasarının 30 ve 31 nci maddeleri, aynı sahada kâin başka cins madenlerin yekdiğeriyle, bu mâ
denler üzerinde hak iktisap eden şahısların birbiriyle olan münasebetini arama faaliyeti bakımın
dan tanzim etmektedir. 

14 ncü maddede tadat olunan maden sahalarında'başka cins maden için arama ruhsatnamesi ve
rildiği takdirde, bu madenlerin sahipleri yeni arayıcının arama faaliyetine mâni olamazlar. Bu
na mukabil yeni arayıcı mevcut madenlerin yatağını veya tesisatının emniyetini haleldar etmeme
ye mecburdur. 

Bu maddelerde geçen «tesisat» mefhumu madenin yer altı ve yer üstü bilcümle tesisatını ihti
va eder. 

14 ncü maddede tadat olunan madenlerin sahipleri bu hususlara riayeti veya husulü muhtemel 
zararları teminen aramalara başlanmadan veya aramalar esnasında yeni arayıcıdan teminat iste
mek hakkını haizdir. 

İhtilâf vukuunda teminatın tesbit ve tâyini 128 nci maddedeki usule tâbidir. Bulunmuş ma
denler için bu haklar Devlet tarafından dermeyan edilir. 

Aramalar dolayısiyle, mevcut maden yatakları veya tesisatı tazminatla önlenemiyecek şekilde 
tehlikeye mâruz bırakılırsa, bunların sahipleri tarafından vukubulacak müracat üzerine arama
lar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Arama ruhsatnamesi muayyen bir sahada mevcudiyeti sezilen muayyen cins madenin işletilme
sini temin için aranıp meydana çıkarılması maksadiyle ita edilmektedir. 

İşletmeye salih cevherin meydana çıkarılması, arzın sathında mevcut emare ve tezahürlerinin 
temadisini takip suretiyle asıl yatağa vâsıl olunması ile kabildir. 

Mevcut tezahüratın temadisi lâyıkı veçhile takip ve taharri olunmazsa asıl yatağın keşif ve ih
racı artık imkânsız hale girer. 

Bu itibarla arama işinin maden tekniği icabatı dairesinde işten anlıyan kimseler tarafından ya
pılması kadar tabiî ve zaruri bir şey olamaz. 

Muasır memleketlerde ehemmiyetle tatbik ve temin olunan fennî nezaret işi memleketimiz tek
nik eleman kadrosu da nazara alınarak tasarının 32 nci madesindeki ifadesini bulmuştur. 

Teknik nezaretin sözde kalmaması, maddenin sevkmdaki maksada uygun şekilde ciddî ve sa
mimî olarak yapılması şarttır. Bu mevzuda vazife alacak teknik elemanların yükleneceği işin hac
mi, mesaisinin imkânı ile mütenasip olmak lâzımdır. 

Maden arama ruhsatnamesi sahasındaki faaliyetin idarece kontrolünü temin maksadiyle '33 ncü 
madde tanzim edilmiştir. 

Sahadaki faaliyetin, mevsim icapları hariç, mkıtasız. şekilde devamı zaruridir. 
Yıllık raporun hakikata aykırı olması tabiriyle salhada hiç arama yapılmamış iken yapılmış 

göstermek veya kifayetsiz aramaları kifayetli bir tarzda irae eylemek, hülâsa sahih olmıyan va
kıaları sahih yerine ikame etmek halleri kaydedilmiştir. 

Şimdiye kadar tatbikatta ekseriyetle görüldüğü üzere, arayıcı unvanını taşıyan maden müteşeb
bisleri istikbalde kurulacak işletmenin dayanacağı esaslı malûmatı toplamaya, cevher yatağının bün
yesini öğrenmeye çalışacak yerde günlük kazanç peşinde koşarak bulunan cevherleri çıkarmak yo
lunu tutmuşlardır. Bunun neticesi millî servet mostralarının gelecek nesiller için ortadan kalk
ması ve ilerde ciddî olarak maden teşebbüsüne girişecek olanları tabiatın rehberliğinden mahrum 
ederek aramaları güç ve daha masraflı bir hafte getirmesidir. 

Buna mâni olmak maksadiyle 34 ncü madde hazırlanmıştır. 
Tasarının 35 nci maddesi, her arama ruhsatnamesi sahasından çıkartılması ve îmrarı tecviz edile

cek cevherin âzami miktarını göstermektedir. 
Âzami haddi aşacak şekilde cevher çıkarılması memnudur. Çıkarılan cevherlerden 2 000 tonu 

aşan miktarı 36 nci madde hükmüne tâbi olttr. 
Ruhsatname devresinde çıkarılması ve imran tecviz edilen 2 000 tonluk cevherin konsantrasyon, 

izabe gibi muamelelere tâbi tutulmamış ham cevher olması icabeder, aksi takdirde arama unvanı 
altında işletme yapılmış olur. Meselâ arama devresinde % 1,5 - 2 tenörlü cıva cevherinden 2 000 
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ton civanın imrarma izin verildiği takdirde bu 2 000 ton civanın istihsali için zayiat hariç asgari 
100 000 ton cevherin izabesi lâzımgelir ki bu da arama mefhumu ile kabili telif değildir. 

Bu itibarla maddede gösterilen âzami 2 000 ton haddi ham cevhere racidir. Konsantre, kal-
sine izabe gibi hallerde durum Bakanlıkça tanzim ve tâyin olunur. 

Tasarının 36 ncı maddesi, 35 nci maddeye muhalefetin müeyyidesini teşkil etmektedir. 
Bir arama ruhsatnamesi sahasında çıkarılan veya imrar edilen cevherin miktarı tecviz edilen 

haddi yani 2 000 tonu aştığı takdirde iki bin tonu aşan miktarı Hazinenin malı olacak, imrar 
halinde bu miktara tekabül eden meblâğ bu maddenin 2 neci fıkrasındaki ölçü dairesinde ruhsat
name sahibine tazmin ettirilecektir. 

Cevherin Hazine malı addi veya bedelin tazmini için takibi lüzumlu .usul aynı maddede gös
terilmiştir. 

37 nci madde, 36 ncı maddeye göre Hazine malı addolunan cevherlerin akıbetini tanzim et
mektedir. 

Tasarının 38 nci maddesi, ruhsatname sahasından arama devresinde çıkarılan, 2 000 tonu aşmı-
yan ve henüz imrar edilmiyen cevherlerin akıbetini tâyin etmektedir. 

Bu cevherler üzerinde sahibinin mülkiyet hakkı cari olmakla beraber bunların ilânihaye sahada 
metruk kalması aynı mahalde yeniden hak iktisap 3decek eşhasın faaliyeti bakımından çeşitli mah
zurlar tevlit ettiğinden, tatbikatta sık sık rastlanan ihtilâflara son verilmesi maksadiyle bu 
madde tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Kanunıi müddeti zarfında sahadan kaldırılmıyan cevherler üzerindeki mülkiyet hakkı sakıt ol
makta, bunlar bulundukları sahanın maden hukuku noktasından tâbi bulunduğu hukuki akıbete 
dâhil olmaktadır. 

39 ncu madde, maden arama ruhsatnameleri hukukunun devri usulünü tarif etmektedir. 
Arama ruhsatnamesi parçalanması caiz olmıyan bir bütün teşkil ettiğinden devdr de buna gö

re yapılacaktır. 
Bakanlıkça dermeyan edilebilecek kanuni mâniler, tasarının muhtelif maddelerinde derpiş edi

len sebeplere münhasır olmak lâzımgelir. 
Maden arama ruhsatnamelerinden mütevellit hukukun mdras voliyle intikali kabul edilmiş, mi

rasçının maden işlerinden memnu eşhastan bulunması veya mirasçının birden fazla olması halle
rinde tasarı hükümlerine intibakı teminen en müsait esaslar nazara alınmış, 40 ncı madde bu za
viyeden tanzim edilmiştir. 

Tasarının 41 nci maddesi maden arama müracaatlarının reddd ve arama ruhsatnamelerinin ip
tali usulünü göstermektedir. 

ÜVCaden arama müracaatları veya ruhsatnamelerinin tasarının muhtelif maddelerinde derpiş 
edilen sebepler dolayısiyle ret ve iptali yetkisi esas itibariyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
aittir. 

Ret ve iptale müteallik bakanlık kararları icrai mahiyeti haiz olduğundan bu kararlara karşı 
idari kaza yoluna müracaat edilebilir. Bu cihetlerin maddede ayrıca tasrihine lüzum görülme
miştir. • 

Bakanlığa ait bu yetkinin tek istisnası, dilekçenin 17 nci maddede tadat olunan asli unsurları 
ihtiva etmemesi veya krokilerin dilekçeye bağlanmamış olması veya müracaat sahibinin arama 
ruhsatnamesi alması memnu eşhastan 'bulunması gibi ilk ve basit tetkiklerle- görülmesi ve anlaşıl
ması mümkün kanuni esbabın mevcudiyetinin tesbiti halinde müracaatın doğrudan doğruya vali
likçe reddine karar verilebilmesidir. 

Valilikçe ittihaz edilen ret kararına karşı müracaat sahibi tarafından idari kaza yoluna gidil
meden önce bakanlığa itiraz edilecek, bakanlık kararı aleyhine idari kaza yoluna gidilecek ve fa
kat bu muameleler her halde 90 gün zarfında îstikmâl edilmiş olacaktır. 

Tasarının 42 nci maddesi, maden arama ruhsatnamelerinin hükümden sakıt olacağı halleri 
tadat eylemektedir. 
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Yürürlük -süresinin bitmesi, işletme hakkınm talep edilmesi, vazgeçilme hallerinde bunların 

vukubulduğu andan, iptal halinde de keyfiyetin kendisine tebliği tarihinden' itibaren ruhsatname 
sahibinin arayıcılık salâhiyeti zail olur, ruhsatnamenin hükümsüzlüğü kendisi hakkında hüküm 
ifade eder, itiraz ve dâva müddetleri bu tarihlerden itibaren cereyana başlar. 

Artık bu ruhsatnameye müsteniden aramalar yapılması mevzuubahis olmıyacağı gibi, mer'i 
ruhsatnamelere mütaallik devir, intikal ve sair muameleler de cari olmaz. 

Maddenin son fıkrası hükmü tamamen sahanın akıbeti ve 3 ncü şahısların hukuku bakımından 
vaz'edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Tasarının 43 ncü maddesi aramakla meydana çıkarılan maddenin işletme hakkının istenilmesi 

zamanını, müracaat edilecek makamı, müracaat dilekçesinin muhtevasını göstermektedir. 
Arayıcı işletme hakkı talebinin en geç ruhsatname yürürlük süresinin son gününe kadar dermeyan 

etmeye mecburdur. Aksi takdirde talep hakkı sakıt olur. 
Dilekçe muhteviyatmdaki noksanların 47 nci madde tarifatı dairesinde ikmal ve tashihi müm

kündür. 
Bu dilekçeye raptı lâzımgelen vesikalar 44 ncü maddede tadat edilmiştir. Bu vesikaların talimat-

namesindeki esas ve tarifata uygun olarak ihzar ve tanzim edilmiş olmaları iktiza eder. 
Aramanın müspet netice vermesi halinde işletme hakkı talebine ait merasimin basitleştirilmesi 

tasarı ile takip edilen gayelerden birisidir. Bu cümleden olarak Trakya linyitleri, lületaşı, kehri
bar, amyant, manyezit gibi ekonomik kıymeti az, aynı zamanda mahallî halkın zaruri ihtiyacını veya 
küçük sanat erbabının hammaddesini teşkil eden madenlerin işletilmesi hususunda âzami kolaylık
ların gösterilmesi 45 nci madde ile derpiş edilmiştir. 

Tasarının 46 nci maddesi işletme hakkına mevzu yapılacak maden sahasının âzami genişliğini 
tâyin etmektedir. 

Her arama ruhsatnamesi üzerinde ancak bir işletme hakkı tesis olunabilecektir. Bu işletme hak
kının tesis olunacak sahanın sınırlan, mesnedi olan arama ruhsatnamesinin smırlannı geçmeyeceği 
gibi genişliği de 2000 hektan aşamıyacaktır. Genişliği 2000 hektarı aşan sahalar yine arama ruhsat
namesi sınırları dâhilinde kalmak üzere talep sahibi tarafnıdan bu miktara göre taksir olunacaktır. 

Aynı cins madene ait mütaaddit arama ruhsatnameleri sahaları tek saha halinde birleştirilerek 
bir işletme hakkı mevzuu yapılabilir. Şu kadar ki birleştirilen ruhsatnamelerin sahalan yekdiğe
rine bitişik halde olmalı ve aralarında her hangi bir boş saha bulunmamalıdır. Aynı zamanda bu 
ruhsatnameler aynı şahsa ait olacak, işletme hakkı talebi bunlann yürürlük süreleri içinde yapıl
mış bulunacaktır. 

Birleştirilerek bir işletme hakkı mevzuu yapılacak sahanın sınırlan, dayandığı ruhsatnamelerin 
bitişik hallerindeki müşterek en geniş sınırlarını geçmiyecek ve 2 000 hektan aşamıyacaktır. 

Tasamın 47 nci maddesi, işletme hakkr talebine ait dilekçede ve bu dilekçe ile birlikte tevdii 
lâzımgelen vesikalarda görülen noksan ve hataların ikmal ve tashihi usulünü tanzim etmektedir. 

Tasarının 48 nci maddesi, işletme hakkı talebine ait vesikalann sıhhatinin yerinde kontrolü usu
lünü tarif etmektedir. 

Fen raporu veya haritanın hakikate aykırı görülmesi tabiriyle sahada her hangi bir arama ya
pılmadığı halde yapıldığını gösterir tarzda veya talebe mevzu olan saha ile münasebeti olmıyacak 
şekilde harita yapılmış bulunması hali kaydedilmiştir. 

Tasannın 49 ncu maddesi şu hususlan tanzim etmektedir, işletme hakkı talebine mütaallik ha
rita, fen raporu ve mesnetleri, mahallinde tetkik, tatbik ve kontrol edilerek, 

a) Sahası sınırlarının muayyen olduğu, 
b) Kimyevi veya fiziki vaziyetleri itibariyle işlenebilecek keyfiyeti haiz bulunduğu, 
e) Eezervi bakımından işletme tesisine elverişli kemiyette olduğu, , 
Tahakkuk etmiş olan madenin «bulunmuş maden» sayılmasına, işletme hakkı talep eden şahsın 

da «bulucu» olduğuna karar verilir. Keyfiyet sicil kütüğünde tesis edilecek siciline işlenir. 

(S. Sayıw;304) 
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Bulunmuş sayılan bir maden sahası 137 ve 138 nci maddelerle derpiş edilen istisna-halleri hariç 

bir daha arama ruhsatnamesi mevzuu yapılamaz. 
Bulunmuş maden sayılacak durumda olmıyan bir madene ait işletme hakkı talebi 60 ncı madde 

hükmüne tâbidir. Bu tasan ile bulucuya tanınan haklar 51. 53, 136 ncı maddelerde gösterilmiştir. 
Devletçe re'sen yaptırılacak tetkik ve taharriler neticesi veya başka sebeplerle bir sahada bu

lunan maden yatakları meydana çıkarılabilir. Mevcut veya tesis olunacak dosyaların münderecatına 
ve icabında mahallinde yaptırılacak kontrol neticesine göre ayrıca arama mevzuu yapılmasına iıalıal 
kalmıyacak şekilde 49 ncu maddede yazılı şartları haiz bulunduğu tahakkuk eden madenlerin bu
lunmuş maden sayılması mümkün görülmüş, bu mülâhaza ile tasarının 50 nci maddesi tanzim 
olunmuştur. 

Bu şekilde bulunmuş sayılan madenlerin de sicili tesis olunur. 
Tasarının muhtelif maddelerinde geçen «işletme hakkı» tâbiri ile maden işletme ruhsatnamesi ve 

işletme imtiyazı kasded'ilmiştir. Bir sahadaki maden tezahürü 49 veya 50 nci maddeler hükmü da
iresinde bulunmuş maden sayılmadıkça, işletme ruhsatnamesi veya imtiyazına konu olamıyacağı 51 
nci maddede tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan maden üzerinde işletme hakkının iktisabın
da bulucusuna tanınan rüçhan hakkının istimali 53 ncü maddedeki usule tâbidir. 

Bulunmuş sayılan madenin kemiyet ve keyfiyeti, iktisadi ve fennî şartları, memleket ekono
misindeki çeşitli ihtiyaçlara göre yeri ve ehemmiyeti, normal bir işletmenin tatbikmda ne ka
dar zamanda istismar edilebileceği hususlar gö önünde bulundurularak uzun süreli veya kısa 
süreli işletme haklarından hangisine, diğer tabiriyle işletme imtiyazına mı yoksa işletme ruhsat
namesine mi mevzu teşkil edebileceği hususunun takdiri 52 nci madde ile Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına tanınmıştır. 

Tasarıda iki nevi işletme hakkının nazara alınmış bulunması işletme hakkı talebinde bulu
nana dilediği şekli istemek salâhiyetini bahşetmez. Arayıcı bir maden yatağının fennî şartlara 
uygun olarak bir işletme tesisine elverişli olup olmadığını, gereği gibi araştırmak mecburiyetin
dedir. Esasen bu mecburiyeti yerine getirmemiş olan kimsenin talebi 60 ncı maddeye göre redde
dilecektir. 

Bulunan bir madenin işletme hakkının tercihan bulucusuna verilmesi doğru olmakla beraber, 
işletme hakkının mutlaka bulucuya verilmesi her zaman mümkün ve faydalı değildir. 

Aramaların teşviki maksadiyle arama ruhsatnamesinin itasında arayıcının durumunda teknik 
ve malî cepheden her hangi bir şart aranmamış, çok müsait davranılmıştır. Her ne kadar arama 
işi bazan büyük masraflar ihtiyarını icap ettirebilirse de ekseri ahvalde işletmede olduğu üzere 
geniş malî kudreti lüzumlu kılmaz. Bâzı hallerde bulucu geniş malî külfetleri zaruri, kılacak bir 
maden bulabilir. 

Başlıca millî servetlerimizden birisini teşkil eden madenin çok uzun bir müddet için malî ve 
teknik kudreti şüpheli bulunan ve ömrü kifayet etmiyen bir kimseye tevdi olunması çok tehli
kelidir. 

Bu itibarla, idarenin, bulunan madeni her cepheden esaslı surette tetkik ettikten sonra iş
letmenin icap ettireceği şartları imkân nispetinde tesbit etmesi, malî ve teknik şartları ihtiva eden 
gayet vazıh ve objektif bir şartname tanzim eylemesi, bulucu bu şartları yerine getirebilecek kabi
liyette ise işletme hakkını ona, aksi takdirde ehil ve münasip talibine tevdi eylemesi doğru olur. 

Madenin işletmesinin başka talibe verilmesi takdirinde bulucusunun, masraf ve külfetlerini ve 
sair haklarını karşılıyacak muhik bir bedel verilmesi, bu bedeli kolaylıkla tahsil edebilmesinin 
sağlanması tabiîdir. 

İşte tasarının 53 ncü maddesi bu zaviyeden tanzim edilmiş, bulucunun hakları 54, 66, 136 ncı 
maddelerle teminat altına alınmıştır. 

Tasarının 54 ncü maddesi, bulucu tarafından idarece hazırlanan şartlar dairesinde işletil
mek istenmiyen madenin işletme hakkının matlup evsafı haiz talibe verilmesi usulünü tanzim 
etmektedir. 

(S. Sayın: 304); 



— 13 — 
İdarece ilk defa tesbit edilen şartlarla madeni işletmeye talip zuhur etmemesi halinde şartname

nin iktisadi ve malî hükümleri imkân nispetinde tadil ve tahfif edilecek 53 ncü madde tarifa-
tı dairesinde bulucunun yeni şartlara göre madeni işletmek hususunda rüçhan hakkını kullan
masına imkân verilecek, bulucunun buna da yanaşmaması takdirinde talip aranmak üzere bu 
madde ile derpiş edilen muamele tekrar edilecektir. 

Buna rağmen madenin işletilmesi temin olunmazsa talip çıkması beklenecek, icabında 138 nci 
madde hükmünün tatbiki yoluna gidilecektir. 

Bulunmuş bir maden üzerinde işletme hakkının tesisinden önce, işletme dolayısiyle zarar gör
meleri muhtemel bulunanların durumdan haberdar olmaları ve varsa itirazlarını bildirmeleri 55 
nci madde ile sağlanmıştır. 

Tasarının 56 nci maddesi şu maksatlarla tanzim edilmiştir; aramakla meydana çıkardığı madenin 
işletme hakkını istiyen arayıcı, veya bunun yerine kaim olacak şahıs, işletme hakkı talebinin reddi 
veya işletme hakkının itası takarrür edinciye kadar, sahayı kendi haline bırakmıyacak, açılmış 
ocaklarla galerilerin ve mevcut tesisatın hüsnü muhafazasına dikkat ve itina gösterecektir. 

İhale talebine esas teşkil eden avan - proje, makta ve plânlar gibi vesikaların idarece mahallin
de tetkik, tatbik ve kontrolü sırasında.bu vesikalarla derpiş edilen hususatın lâyıfciyle görülmesi 
lâzımdır. Bakımı temin edilmiyen ocaklarla galeriler ve mevcut tesisat sel, göçük, yangın gibi 
tabiî tesirler veya madenciliğin bünyesinde mevcut hâdiseler dolayısiyle zamanla kapanır ve ha
rap olur, mahallinde yapılması muktazi tetkiklerin ifası zorlaşır, hattâ imkânsız hale gelir. 

Esasen sahanın hüsnü muhafazası, sahibinin menfaatiyle de ilgilidir, kendisine büyük bir 
külfet de tahmil etmez. 

Aramakla meydana çıkarılıp işletme hakkı istenilen bir maden üzerinde işletme hakkının te
sisi lüzumlu birtakım tetkik ve tatbiklerin yapılmasına, muamelelerin ifasına ve kararlar alın
masına bağlıdır. Bu hususların tekemmülü zamana mütevakkıftır. Tasarının 57 nci maddesi, 
işte bu devrede bir taraftan idarece muamele yürütülürken, diğer taraftan işletme hakkı talebi 
sahibinin bu sahada bâzı kayıt ve şartlara riayeti suretiyle faaliyette bulunması imkânını derpiş 
eylemiştir. 

İşletme hakkı talebi sahibinin bu madde hükmünden istifade edebilmesi için evvel emirde tale
bini 43 ncü maddeye uygun şekilde yapmış olması v e 44 ncü madde ile derpiş edilen vesikaları tama
men tevdi etmiş bulunması lâzımdır. 

Aynı maddede yazılı diğer hususlar da tamamen yerine getirildikten sonradır ki, sahada işlet
me faaliyetine geçilebilir. 

Bu maddede ifası ve riayeti şart koşan hususlar hakkında, işletme hakkı devresiyle ilgili madde
lerde mevcut müeyyideler işletme hakkının istihsalinden sonraki durum içindir. Bunlarla derpiş edi
len müeyyidelerin işletme hakkı talebi sahibine tatbikına mahal yoktur. Zikri geçen maddelere mu
halefet halinde istihsal faaliyetinin durdurulmasiyle iktifa olunur. 

57 nci madde hükümlerine muhalif olarak faaliyette bulunan işletme hakkı talebi sahibi hakkın
da 121 nci madde hükmü tatbik edilir. 

Madenler üzerindeki hakların kıymetlendirilmesini, bu tasarı ile derpiş edilen esaslara kolaylıkla 
intibakını, tatbikatta raslanan muvazaalara son verilmesini teminen, mer'i mevzuatta mevcut olmı-
yan bir usulün ihdasında, işletme hakkı talebinden mütevellit hukukun devrine imkân verilmesinde 
fayda mülâhaza edilmiş, bu maksatlarla tasarının 58 nci maddesi tanzim olunmuştur. 

Ancak yine bu tasarı ile kabul edilen esasa uyularak bu hakkın da parçalanması caiz olmıyan bir 
bütün halinde devri lâzımdır. 

Bakanlıkça dermeyan edilebilecek kanuni mâniler, tasarının muhtelif maddelerinde derpiş edi
len hallere münhasır olacaktır. 

Maden işletme hakkı talebinden mütevellit hukukun miras yoliyle intikali kabul edilmiş, miras
çının maden işleriyle iştigalden memnu eşhastan bulunması veya mirasçının birden fazla olması 
hallerinde tasarı hükümlerine intibak 'için gerekli esaslar 59 ncu madde ile derpiş olunmuştur. 

60 nci madde, madenlerimizin millî menfaatlere ve maden tekniği icaplarına uygun bir şekilde 

( S . Sayısı: 304) 
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istismarı hususunda bu tasarı ile takip ve teminine çalışılan başlıca gayelerden birisini tanzim et
mektedir. 

Bir maden arama ruhsatnamesi sahasında, bu maddenin 2 nci fıkrasında gösterilen şümul ve 
nispette aramalar yapılmadıkça, o sahada mevcut maden tezahürü üzerinde kurulacak işletmenin 
şek'il ve usulünü tâyin mümkün olamıyacağmdan, işletme talebinin reddi yoluna gidilecektir. Bu 
halde tabiatiyle buluculuk hakkı da mevzuubalıis olamaz. 

Tasarının 61 nci maddesi işletme hakkı talebinin reddine ait usulü göstermektedir. 
İşletme talebinin reddi, bu husustaki kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren talep sahibi 

hakkında hüküm ifade eder. 
Maddenin 2 nci fıkrası tamamen sahanın âkibeti ve bu sahada yeniden hak iktisap edecek 

üçüncü şahısların durumu ile ilgilidir. 
işletme talebi reddolunan arayıcının, madende faaliyetinin devamını temin edecek hukuki hiçbir 

alâkası kalmıyacağı cihetle madendeki her türlü çalışmalarına nihayet vermesi zaruridir. Keyfiye
tin maddede ayrıca tasrihine lüzum görülmemiştir. 

Dördüncü Bölüm 
62 nci madde, işletme ruhsatnamesini verecek makamı, işletme ruhsatnamesi alabilecek şahıs

ları, itası için lüzumlu vecibeleri, yürürlüğe gireceği zamanı ve yürürlük süresini göstermektedir. 
Tasarının 63 ncü maddesi, maden işletme imtiyazı verilmesinin karara bağlanması usulünü, müd

detini göstermekte, 65 nci maddede imtiyaz kararının verilmesinden sonra yapılacak muameleyi 
ve imtiyazın yürürlüğe girecek zamanı tanzim etmektedir. 

Dünyanın her tarafında büyük ve ciddî teşebbüsler ancak anonim veya limitet şirketler tara
fından başarılmaktadır. Büyük ve millî servetle alâkalı maden işletmelerinin böyle bir şirket tara
fından deruhde edilmesi doğru olur. Teşebbüsün anonim veya limitet şirket tarafmdan deruhde 
edilmesi, işletme hakkı sahibinin vefatından veya bir arızaya uğramasından doğacak mahzurları da 
bertaraf eder. 

Bundan başka bu tasarı ile ihdas edilen ipotek müessesenin, meçhullerle dolu maden işlerinde 
emniyet ve selâmetle işliyebilmesi için, bu işe kredi vereceklerin maden sahibinin hakiki sermaye
sini ve Malî durumunu bilmeleri zaruri görülmektedir 

Bu sebeple tasarının 64 ncü maddesi hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan bu şirketlerin talip oldukları maden işletme hakkının yürürlükte kalacağı müd

detten aşğı olmamak üzere devam edecekleri statülerinde yazılı olmalıdır. 
işletme haklarının alınmasına dair vaktiyle yapılmış olan muameleler bizatihi muteber ise de, ka

nuni harem ve pulun verilmesi, varsa mucidin masraflarının ödenmesi gibi mütekaddem vecaibin ifa 
edilmemesi, mukavelenin imza ve teati olunmaması sebepleriyle idari hiçbir muameleye lüzum kal
maksızın ve hiçbir mazeret sebebi de mesmu olmaksızın işletme hakkı kararının kendiliğinden düş
mesi 66 nci madde ile kabul edilmiştir. 

67 nci madde bulunmuş madenlerin istismarını temin edecek taliplerin ne suretle aranılacağım 
gösteren usulü tesbit eylemiştir. 

68 ve 69 ncu maddeler işletme ruhsatnamesine bağlanmış madenlerin istismar esnasında imti
yaz mevzuu olabilecek ehemmiyet kazanması halinde işletme ruhsatnamesinin işletme imtiyazına 
ne suretle kalbedileceğini göstermektedir. 

Yekdiğerine bitişik sahalarda aynı cins madenlerin "işletilmesi için verilmiş olan imtiyazların 
birleştirilmesi suretiyİe bir havza teşkili ve bu suretle rasyonel bir işletmenin tanzimi gerek 
yeraltı ve gerekse yerüstü tesislerinin bu esasa göre ayarlanması suretiyle maliyetinin ucuzla
tılması temin edilebilir. 70 nci madde bu birleştirme işinin nasıl yapılabileceğini tanzim etmekte
dir. 

71 nci madde maden işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibinin haiz olduğu haklarını açık 
bir tarzda tesbit etmek suretiyle maden üzerinde işletmecinin haiz bulunduğu salâhiyetlere da
ir tasavvur edilebilecek bütün tereddütleri ortadan kaldırmak gayesini gütmektedir. 
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İşletme hakkının şümulü neden ibaret bulunduğu 72 nei maddede tesbit edilmek suretiyle 71 

nci maddenin tazammun ettiği esaslar ikmal edilmiştir. 
Prensip itibariyle maden işletme ruhsatname ve imtiyazları bir maden için verilmek esası 

kabul edildiğine göre, üzerinde işletmek hakkı teessüs etmiş sahada bulunabilecek diğer maden
lerin durumunu da tesbit eylemek lâzımgelmektedir. Aynı sahada muhtelif müteşebbislerin ça
lışmasından husule gelecek karışıklıkları önlemek maksadiyle sonradan bulunacak madenlerin 
işletme hakkının iktisapta birinci işletmeciye rüçhan hakkı tanınması 73 ncü madde ile kabul edil
miştir. 

İşletme faaliyetinin tanzim olunan avan - projede derpiş edilen esaslara göre idamesi madenle
rin rasyonel bir şekilde istismarı için zaruridir. İşletmeyi eline alacak her hangi bir şahsın ken
di şahsi düşünce ve görüşlerine göre işi gelişigüzel yürütmesi bugüne kadar madenlerimizin mat
lup şekilde çalıştırılmasına engel olmuştur. 

74 ncü maddenin tanzimi suretiyle işletme işinin muayyen bir program altında yürütülmesi 
ve bu programın işletme başına gelecek şahısların şahsi görüş ve düşünceleriyle tezelzüle uğratıl
maması temin edilmiş ve 75 nci madde ile de mücbir sebep olmaksızın bu programın tatbiki
nin tehir edilemiyeceği derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Tanzim olunan avan - projede ve madenin işletme şartlarında bâzı değişiklikler yapılmasın
da lüzum ve zaruret görüldüğü takdirde bunların da programlı bir şekilde ayarlanarak tanzim 
edilmesi 76 ve 77 nci maddeler ile temin edilmiş bulunmaktadır. 

İşletmenin fen raporu ve şartnameye uygun şekilde yapılmasındaki zaruret ve buna riayetsiz
lik halinde tatbik edilecek müeyyide 78 nci madde ile tanzim edilmiştir. 

Mücbir sebepler tahtında madenin faaliyette bulunmasına imkân görülemiyen durumlarda ma
den faaliyetinin muvakkaten tatili zaruri olacağı göz önünde buludurularak, ne gibi hallerde muvak
kat tadilin yapılabileceği ve muvakkat tatil sırasında işletme hakkı sahibinin riayete mecbur ol
duğu hususlar 79 ucu madde ile tanzim edilmiştir. 

Tasarının 80 nci maddesi ile şu hususlar kasdedilmiştir. 
Orman ve İş Kanunu gibi diğer mevzuattaki hükümlerle madencilik faaliyetinin mezkûr mev

zuatın tatbiki ile alâkalı makamlarca durdurulması telâfisi mümkün olamıyacak mahzurlar doğura
bilir. Alâkalı makam maden faaliyetinin durdurulması zaruretini hissedince bunu Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına bildirecek, Bakanlıkça durdurmanın, muhik olduğuna kanaat getirildiği tak
dirde gerekli tedbirlerin ittihazı suretiyle icabının ifasına tevessül olunacaktır. 

Tasarının 81 nci maddesi maden için ikametgâh ve mesul müdür gösterilmesi lüzumunu ifade 
etmektedir. 

Madenlerin işle turnesinin arzettiği tehlikelerin önlenmesini istismarın teknik icaplarına uygun 
şekilde cereyanını temin maksadiyle her işletmenin bir maden mühendisinin nezareti altında ya
pılması ve iş başında asgari bir maden teknisiyeni bulundurulması zarureti 82 nci madde ile der
piş edilmiş bulunmaktadır. 

Maden işletme sahalarında yapılacak günlük istihsalini, sevkiyatm muntazam şekilde defter
lere geçirilmesi ve muayyen zamanlarda bunların icmalinin Bakanlığa bildirilmesi 83 ncü ve her 
işletmenin imalâtını muntazam imalât haritalarına geçirmesi ve imalât ile ilgili lüzumlu malûma
tın da imalât defterine kaydı 84 ncü madde ile tanzim edilmiş ve bu iki madde hükümlerine mu
halefet halinde tatbik olunacak müeyyide 86 nci madde de derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

86 neı madde ile, maden sahalarında bakanlığın yetkili memur ve mühendisleri tarafından ya
pılacak tetkik ve kontroliarın her bakımdan teshili için riayete muktazi ıesas vaz'edilmiştir. 

,87 ve 88 nci maddelerle işletme ruhsatnamelerin devir ve intikali, 89 ncu madde ile de işlet
me imtiyazlarının devri usulü tasarıda takip edilen esaslara uygun şekilde tanzim edilmiştir. 

Maden zabıtası ile ilgili umumi hükümler tasarının 90, 91, 92, 93,94 ve 95 nci maddelerinde tan-
izm edilmiş bulunmaktadır. Maden zabıta talimatnamesini ilgilendiren cezai mahiyetteki hüküm
lerle tâli derecede ehemmiyeti haiz diğer hususların başka bir kanun tasarısına konu yapılması 
zaruri görülmüştür, 
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Tasarının 96, 97, 98, 99, 100 ve 101 nei maddeleri maden işletme haklarını ne gdbi hallerde 

sona ereceğini ve bunlardan doğan neticeleri tanzime tahsis olunmuştur. 
Madenlerin işletilmesi için lüzumlu tesislerin işletme hakkı sahdbi tarafından kurulmuş olması 

hasebiyle sona erme hallerinde bu tesislerin işletme hakkı sahibine ait olduğu kabul edilmiş ve 
madenlerde vücuda getirilen kuyu ve galerilerin ve muhafazaya lâzım olan şeylerin bedelsiz ola
rak devlete geçmesi bu hükmün bir istisnasını teşkil eylemiştir. 

Beşinci Bölüm 
Madenler üzerinde tesis edilecek işletme haklarının sağlam bir temele dayanabilmesi, bunların 

muayyen bir usul dairesinde sicillerinin vücuda getirilmesinde ve bu sicillerin ihtiva ettiği bilgi
lerin alâkalılara açık olmasına bağlı olduğu düşünülerek bu tasarı ile müstakil bir maden sicili 
tesisi derpiş olunmuştur. 

Tasarının 102, 103, 104, 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle maden sicilinin tutulması ve iş
lenmesini, sicil kütüğüne geçirilecek hususlar, sicilleri ilgilendiren yardımcı dosyalar hakkında
ki hükümler tesbit edilmiştir. 

imtiyazlı maden işletmelerinin uzun bir devreye taallûk etmesi ve işletme tekniği bakımından 
büyük sermayelerin yatırılmasını zaruri kılması itibariyle bu nevi işletmelerin muhtaç olacağı ser
mayeyi tedarik edebilmeleri için madenler üzerinde ipotek tesis edilebileceği hakkındaki hükümler 
bu tasarının getirdiği yenilikleri başında gelir. 

Maden ipoteği, işletmecinin vücuda getirdiği tesisat ile birlikte işletme imtiyazını da içine 
alan kül üzerine tesis edilmektedir. Çıkmış cevherler üzerinde Medeni Kanun hükümlerine göre 
menkul rehni ihdası daima mümkündür. 

Tasarının 108, 109, 110, 11İ ve 112 nci maddelerinde yer alan bu hükümler umumiyetle Mede
ni Kanunun ipotek hakkındaki hükümlerine mütenazır bir durumda bulunmakla beraber, imtiyaz 
hakkının sona ermesi halinde bedelsiz olarak Devlete intikali lâzımgelen tesislerin ipotek hük
mü dışında kalacağı tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 113 ncü ve 114 ncü maddeleri maden işletmesini durduracak veya yavaşlatacak 
tarzda alacaklılar tarafından icra kılınacak takibat ile alâkalı hükümlere tahsis edilmiştir. 
Maden işletmesine yarıyacak her türlü tesis ve vasıtalar ile bir senelik işletme malzemesi üzerine 
müstakil olarak haciz ve ihtiyati tedbir konulmaması ve fakat bunların işletme hakkı ile birlikte 
bu muamelelere konu yapılması derpiş olunmuştur. 

Altıncı Bölüm 
Madenlerden öteden beri nispî ve mukarrer resim unvanları altında muhtelif resimler alınmak

ta idi. Bu tasarıda gerek memleket içinde istihlâk edilen ve gerek yabancı piyasalara satılan cevher
lerden Devlet hakkı unvanı altında bir resim almmasiyle iktifa edilmiş, miktarı da madenciliği teş> 
vik edecek surette azaltılmış, mukarrer resim tamamen kaldırılmıştır. 

Devlet hakkının tahakkuk ve 'istifası için tatbik edilecek kaideler tasarının 115, 116, 117 ve 
118 nci maddelerinde gösterilmiştir. 

Tasarının 119 ve 120 nci maddeleri usulsüz olarak imrar edilecek cevherlerden dolayı tatbiki ge
reken müeyyideleri tanzim eylemektedir. 

121 ve 122 nci maddeler işletme faaliyetinin memnu bulunduğu hallerle ilgilidir. 121 nci mad
de doğrudan doğruya kanunen menedilmiş veya maden mevzuatının Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına verdiği salâhiyete dayanılarak durdurulmuş bulunan faaliyetlere başlanması halindeki müey
yideyi göstermektedir. 

122 nci madde ise umumi menfaatlerle ilgili tesisler ve mahaller bakımından 15 nci maddede 
konulmuş olan arama yasağının işletme sahasına tatbjkından ibarettir. 

Madenlerin işletilmesindekı umumi menfaatler göz önünde bulundurulunca bu husustaki faali
yetlerin maden işletme - hakkının taallûk ettiği saha içinde ve icabında bu sahalar dışında rasgeli-
nebilecek manialar sebebiyle aksamasına meydan verilmemek 'için saha içinde veya dışında bâzı yer
lerin işletme hakkı sahibinin elinde bulundurulmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmaktadır. 
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Arazi sahipleriyle işletme hakkı sahiplerini karşı karşıya ve baş başa bırakmak tecrübelerin öğ

rettiğine göre işleri uzatmaya ve maden faaliyetinin inkişafına mâni olan durumların meydana gel-
jnesine yol açmaktadır. Şüphesiz işletme hakkı sahibi ile arazi sahipleri aralarında karşılıklı men
faatlerini temin edecek bir anlaşmaya varabilecekleri müddetçe Devlet idaresinin bu mevzua müda
halesini icabettirecek sebep tasavvur edilemez. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde de ma
den faaliyetini h'imaye etmek için muvakkat işgal ve istimlâk usullerine müracaat etmek ihtiyacı 
kendini göstermektedir. Bu ihtiyacı karşılamak maksadiyle tasarıya ithal edilen 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. 133, 134 ve 135 nci maddelerle aynı zamanda alâkalı arazi sahip
lerinin menfaatleri de teminat altına alınmış bulunmaktadır. 

Tasarının 136 nci maddesinde işletme hakkı başkasına verilen madenin bulucusuna verilecek 
tazminatın hangi esaslar dairesinde hesap edileceği ve ne suretle ödeneceği hakkındaki hükümler 
yer almış bulunmaktadır. . ' ia 

137 ve 138 nci maddelerde de bulunmuş sayılan madenlerin bu vasfının sona ermesi halleri 
gösterilmiştir. 

Tasarının 139 ve 140 nci maddelerinde de maden işletmesinin zaruri neticesi olarak çıkarılan 
taşlarla, maden sahalarında .bulunan taş ocaklarının vaziyetleri tanzim edilmiştir. 

Öteden beri birçok maden sahalarında nakil imkânsızlığı, tenor düşüklüğü, satış temin edile
memesi gibi sebeplerle cevherlerin, bakiye yığını ve cürufun terkedilmiş vaziyette bulundukları, 
bunlar üzerinde eski işletme hakkı sahiplerinin uzun zaman mülkiyet iddiasında bulunmadıkları, 
pek ender hallerde bunlara uzun senelerden sonra tesahup etmek istemeleri ve bu arada saha 
üzerinde başka arama veya işletme haklarının teessüs etmiş bulunması birtakım ihtilâfların zuhu
runa sebep olagelmiştir. 

Bu itibarla, burada muayyen bir müruruzaman devresinin kabulü ve bu devre zarfında te
sahup edilmiyen cevherlerle bakiye yığını ve cürufun üzerlerinde bulundukları arazinin maden 
hukuku rejimine tâbi tutulması zaruri görülmüş ve bu maksatla 141, 142 ve 143 ncü maddeler 
Tanzim edilmiştir. 

Maden arama ve işletme 'haklarının verilebilmesi için kanun -gereğince yapılması lüzumlu tet
kik ve tahkiklere ait masrafların alâkalılar tarafından ödenmesi ve ihbarlarda da işin mahiyetine 
göre bunun ya Devlet veya alâkalı tarafından tediyesi hususları 144 ncü madde ile tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. 

145 nci maddede yurdumuzda madencilik işlerinde çalıştırılacak yabancı mühendis, fen me
muru, ustabaşı ve .mütehassıs işçiler için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından müsaade alınması, 
müsaade istihsal edilmedikçe bu gibi kimselerin çahştırılamıyacağı, çalıştırılmalarına müsaade 
edilenler için de bunları istihdam eden müesseseler tarafından muayyen bir mütehassıs yetiştirme 
ücreti ödenmesi icabedeeeğd hükümleri derpiş edilmiştir. 

Yedinci bölüm 
146 nci maddeden 154 ncü maddeye kadar konulan hükümler eski mevzuata göre madenler 

üzerinde teessüs etmiş hakların bu tasarı bünyesine nasıl intibak ettirileceklerini göstermektedir. 
146 nci madde ruhsatname taleplerine, 147 nci madde, arama ruhsatnamelerine, 148 nci mad

de ihale taleplerine, 149 ncu madde işletme ruhsatnamelerine, 150 nci madde işletme imtiyazla
rına, 151 nci madde amyant ve mağnezit ocaklarına, 152 nci madde çimento imalinde kullanılan 
maddeler için verilmiş imtiyazlara, 153 ncü madde mekşuf madenlere ve 154 ncü madde de mucit-
lik tazminatına ait kısımlara tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Miktar veya evsaf itibariyle petrol istihsaline elverişli olmıyan bitüm yataklarının Petrol Ka
nununa tâV>i tutulması son zamanlarda gelişmekte olan karayollarımızın muhtaç bulunduğu asfaltın 
yabancı memleketlerden tedariki gibi muhtelif bakımlardan zararlı bir halin devamına sebep ola
cağı düşüncesiyle bu nevi yatakların umumi maden mevzuatına tâbi tutulması maksadiyle 155 nci 
madde lâyihaya alınmıştır. 

156 nci madde kaldırılan (hükümleri, 157 nci madde yürürlüğü ve 158 nci madde de tatbiki 
göstermektedir. 
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Ankara eski Mebusu Salâhaddin Âdil'in, Maden Kanunu teklifi (2/85) 

Ankara : 15 . XÎI . 1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Halen tatbik edilmekte olan 1322 tarihli «Maadin Nizamname» miz, mütaaddit tadillerine 
rağmen şekli, prensipleri ve zihniyeti bakımından bugünkü millî ekonomimiz ve madenciliğimi
zin ihtiyaçlarına uymıyan ve her türlü iktisadi gelişmeye mâni, elverişsiz bir hale gelmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Millet Meclisinin açılış . nutkunda da işaret buyurdukları 
gibi, maden ekonomimizin inkişafını sağlıyacak ekonomik ve demokratik ruh ve prensipler dâhi
linde yeni bir Maden Kanunu yapılması âcil ve gerçek bir zaruret olmuştur. 

Bu maksatla, muhtelif yabancı memleketler mevzuatı, mevcut kalınlarımız, tatbikattan elde 
edilen neticeler ve tecrübeler, maden ekonomimizin meseleleri ve ihtiyaçları incelemek Âe teknik, 
ekonomik ve hukuki cephelerinde yetkili ilim ve iş adamlarımızın bilgi ve tecrübelerinden fayda
lanmak suretiyle tarafımızdan hazırlanmış olan yeni Maden Kanunu tasarısı, gerekçe lâyiha-
siyle birlikte ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Tetkik edilmek üzere ilgili komisyonlara tevdiine müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
Salâhaddm Âdü 

GEREKÇE 

(Giriş) 

Rasyonel bir Maden Kanunu başlıca şu gayelere teveccüh eder : 
1. Madem cevherlerini mümkün olan en mükemmel şekliyle bulup kıymetlendirmek; 
2. Madenleri, bütün millî istihsal unsurlariyle ahenkli ve onları kuvvetlendirecek şekilde iş

letmek ; 
3. Dış ticaretimizin mühim bir kolu olması mümkün bulunan maden ihracatını yabancı piya

salarda desteklemek; - m 

suretiyle millî ekonominin gelişmesine ve sosyal hasılanın artmasına çalışmak. 
1. Bugün maden mevzuatı yukarda yazılı gayelerin tahakkukuna ve Türk madenciliğinin 

millî ekonomi dâhilinde faal ve müspet bir rol oynamasına imkân vermemektedir. Madenlerin ta
harrisi, imtiyazların alınması, ve madenlerin işletilmesi konularında bugünkü mevzuatımızda mev
cut birçok aksaklıklar yüzünden katlanılan büyük masraflar ve kaybedilen enerji ve zaman 
maden istihsal branşımızı felce uğratmıştır. Riskin büyüklüğü, umulan kârın tesadüflere kalma
sı, maden mülkiyetinin tanınmamış olması, yolsuzluk, nakil, tahmil ve tahliye vasıtalarının ipti
dailiği ve pahalılığı ciddî sermayeleri ve hele millî kredi müesseselerimizi madenlerin muhtaç ol
duğu büyük sermaye ve krediden tamamiyle mahrum etmiştir. 

Rasyonel bir maden işletmesi, büyük sermaye ve iyi bir teknik teşkilât sayesinde istikşaf, ta-
harriyat ve ihzarattan sonra imalâta başlıyabileceği için buralara konulan sermayeler ancak uzun 
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müddetler geçtikten sonra ve hiçbir zaman ticaretin cazip kazançlarını vermemek üzere, mâkul 
ve devamlı kâr temin edebilir. 

Sermayedar ve müteşebbisler, madencilikte şevk ve menfaat görebilmek için her şeyden önce 
iş mevzularında bir emniyet ararlar. Maden imtiyazının her hangi bir sebeple feshedilmesini 
mümkün kılan bugünkü rejim bu emniyeti külliyen ortadan kaldırmaktadır. Uğrunda bütün 
sermaye ve emeğini harcadığı madenin mucidi veya onu mucidinden satın alan kimse her hangi 
bir gayrimenkul mülkiyetinin teminatından faydalanan kimseler kadar maden mülkiyeti hakkı
nın tanınmasını ister. Mer'î maden mevzuatımızın menkul bir hak olarak kabul ettiği işletme 
hakkı madenlerde yeni müteşebbis ve sermayedar müesseselere kâfi bir emniyet telkin etmediği 
için asıl madenciliği geliştirecek olan unsurlar bu istihsal şubesine yaklaşmamakta, mevcut mü
esseseler güçlükle dayanabilmekte ve madencilik sermayesiz ve teknik elamanlardan mahrum un
surlar elinde kalmakta, bu yüzden birçok madenler ya işletilmemekte veya gayrifennî çalışmalar 
yüzünden millî ekonomi ve maden varlığı zararına olarak tahriplere uğramaktadır. 

Bu itibarla sermaye ve teknikle mücehhez maden işletmelerini yaşatabilmek ve yenilerini orta
ya çıkarmak ve maden müteşebbislerini kredi cihazından faydalandırabilmek için gerek maden 
mülkiyeti halinde, gerek imtiyazla verilen imal hakkını kanunla «bir gayrimenkul mülkiyeti» 
şeklinde kabul ederek mülkiyetin teminatını bahşetmek zarureti vardır. Bu sayede madenler ipo
tek konusu "Olabilir ve ipotekle kredi müesseselerinden istifade edebilirler ve madenciler de uzun 
vadeli ve teminatlı madenlerinde malik sıfatiyle gerekli tesisleri, bunların amortismanlarından 
emin olarak, gönül rızasiyle yaparlar. 

Hemen bütün medeni memleketler mevzuatında «maden imal hakkı», (gayrimenkul bir maden 
mülkiyeti) olarak tanınmıştır. Hayli sert bir kanun olan 1924 tarihli Romen Maden Kanunu bi
rinci maddesiyle «Satıhtan derinliklere kadar bütün madenler devletin mülkiyetindedir» hükmünü 
vazettikten sonra 46 ncı maddesiyle «tmtiyaz kararnamesinin neşrinden sonra maden, satıh mülki
yetinden ayrı bir mülkiyet olur. Maden mülkiyeti bir gayrimenkul mülkiyetidir. Maden inşaatı, 
makineler, ocaklar, sondalar satıhta ve yer altında kurulan diğer tesisler ve aletler gayrimenkul-
dürler. Atlar ve sair maden malezmesi de gayrimenkul sayılırlar. Bir madeni işletme hakiki gerçek 
bir gayrimenkul hakkıdır. Bir madenin işletme hakkına ipotek ve sair privilejler konulabilir» de
mektedir. 

Rcraıen Kanununun 46 ncı maddesi ile konulan prensibin yeni kanunumuzda aynen yer alması 
şayanı temennidir. 

2. Hemen her memlekette olduğu gibi madenciliğin iktisadi hususiyetleri ve millî menfaatler 
gözetilerek özel bir maden kanunu yapılmasındaki zaruret münakaşadan varestedir. Ancak, bu ka
nunun ana prensipleri gözden geçirilirken maden mevzuunu, mücerret ve metafizik bir otorite ko
nusu olmaktan kurtararak daha ziyade fertlerin yaratıcı gayretleriyle aranıp bulunan ve kıymet
lendirilen bir istihsal kolu olarak kabul etmek ve millî. ekonominin genel menfaatleri içinde onu 
türlü devlet kurumlarının teknik imkânlariyle destekliyerek tamamiyle hür çalışmasını mümkün 
kılmak lâzımdır. ' ' 

Demokrat Hükümetimizin Liberal prensibi de, iç ve dış ekonomik faaliyetlerde ferdî teşebfbüsü 
ihya ve sermaye teşekkülüne imkân verecek bir zihniyeti temsil ettiği için yeni maden kanununun 
temelini teşkil eden mülkiyet* meselesinden sonra, madenlerin taharrisi, imtiyazların alınması ve 
madenlerin işletilmesinde her türlü gelişmeye mâni totaliter tahdit ve formaliteler yerine, maden 
faaliyetlerini her safhasında kolaylaştırıcı, destekleyici, mükâfatlandırıcı hükümler koymak zarure
ti vardır. 

3. Maadin Nizamnamesi maden işlerinde vilâyetlere birinci derecede idari ve kazai vazifeler 
yüklemiştir. Yıllardan beri edinilen tecrübeler; nazari bakımdan kolaylıkla müdafaa edilebilen 
âdemimerkeziyet prensibinin, tamamiyle hususi bilgi ve ihtisas istiyen maden işlerinde yürüye-
mediği, vilâyetlerde şimdiye kadar maden tekniğine vâkıf bir teşkilât kurulamadığı, bilâkis ehli
yetsiz ellerde maden işlerini köstekleyici, masraflara boğucu ve zaman israf ettiren * zararlı bir 
kademe olduğunu ispat ekmiştir. 
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Bu itibarla ve imkânlarla mukayyet olarak, Bakanlıkça yalnız, maden işlerinin tekasüf ettiği 

illerde bir maden mühendisi veya teknisiyen bulundurulması, maden zabıta ve kontrolüne ait 
vazifelerin zaman zaman merkezden gönderilecek elemanlardan başka sürekli surette onlar vası-
tasiyle yaptırılması ve vilâyetlere keşif heyetinin teşkili gibi mahdut görevler verilmekle proje
mizde bizzarure âdemimerkeziyet prensibinden uzaklaşılmış ve memleket realitelerine uyularak 
merkeziyete dönülmüştür. 

Bu tasarıdaki başlıca yenilikler şunlardır: 
Birinci kısım : Umumi hükümler - Bu kanunun birinci maddesinde gösterilen madenler üze

rinde ancak bu kanun hükümleri dâhilinde bir tasarruf hakkı doğar, arazi sahibi, sırf toprak mül
kiyetine sahip olmakla arazisinde zuhur eden bir madene kendiliğinden tasarruf edemez. Burada 
eski mevzuattan farkımız, madenler arasında asli ve sathi madenler tasnifini kaldırmak ve ma
denleri tek bir rejime tâbi tutmaktan ibarettir. Taş ocakları, sıcak ve soğuk maden suları eski 
rejime tabidirler. ' 

Millî Ekonomi ve memleketin yüksek menfaatleri bakımından ikinci maddede sayılı maden
lerin aranması ve işletilmesi devlete bırakılmaktadır. Bu suretle birçok memleketlerdeki benze
ri hüküm, aynı mucip sebepleriyle tasarımıza da alınmıştır. 

ikinci kısım : Arama, a) Üçüncü madde, kendisine fi rama. ruhsatnamesi verilebilecek her
kese tasarıdaki kayıtlara uymak şartiyle arama hakkım lanımakta ve müstedilerin haklarını 
teminat altına almakta ve ilgilileri, mumeleleri mâkul tetkik müddetleri içinde bitirmeye ınecbul 
tutmakta ve bunun sağlanması için de dilekçeler ve eklenecek vesikaların türlü aksaklıklar 
ve karışıklıkları önlemek üzere Bakanlıkça tesbit olunacak muayyen formüllere göre hazırlan
masını derpiş etmektedir. 

İmal hakkına esas teşkil eden arama ruhsatnamesinin verilmesine takaddüm eden safhada 
müşkülât çıkarıcı değil suhulet ve emniyet verici bir disiplin tesisi maden arayanların da Devlet 
teşkilâtının da yararınadır. 

b) Maden aranmasının hususi müsaadeye bağlı olduğu yerleri gösteren dördüncü madde 
ile bugünkü güçlüklerin bir dereceye kadar izalesine çalışılmak istenmiştir. Bilhassa askerî 
mmtakalarda nerelerin yasak bölge olduğu önceden Bakanlığa bir liste halinde bildirilecek ve 
her müracaatında ayrıca Genelkurmaydan istizana ve yerine memur gönderilmesine mahal kalmı-
yacaktır. 

c) Beşinci madde, arayıcı ile arazi sahibinin karşılıklı hak \ e menfaat münasebetlerini, tan
zim etmektedir. Esas prensip, madenlerin ortaya çıkarılmasında âmmenin menfaati olduğuna 
göre arazi sahibi, hususi menfaatleri korunmak şartiyle. maden aranmasına müsaade etmeye mec
burdur. İhtilâf ancak menfaatlerinin gereği gibi korunmasında mevzuııbahis olabilir. Bu takdir
de arama hakkı, sırf maden taharrisine münhasır bulunmakla, birinci derecede, bu ihtilâfın ma
hiyetini en iyi takdir edeblecek durumda olan Ekonomi w Ticaret Bakanlığı bir karar vermelidir. 
Tazminat miktarı hakkında da, yersiz ve haksız taleplerle aramayı önlemek isti yen arazi sahip
lerine karşı, Bakanlığın kısa zamanda vereceği karar arama faaliyetini tacil edebilecek, ve ka
rar verdikten sonra tazminat miktarı hususunda mahkemeye yapılacak itiraz taharriyi durdura-
mıyacaktır. 

d) Dokuzuncu madde, ruhsatname devresinde âzami istihsal miktarını tahdit etmektedir. Es
ki mevzuatın bu hükmü, taharriyatta bu miktar cevher çıkarılmakla beraber fennen maddenin 
imal kabiliyeti hakkında yeter bir fikir alınamadığı hallerde maden dairesinin ciddî ve samimî 
taharriyatı mümkün kılması mülâhazasiyle tevsi edilmektedir. Bu suretle arama hakkına daya
narak taharriyi bir istihsal vasıtası yapanlara mâni olunmak, gerçekten maden arayanlara ka
nunun himayesi bahşedilmek istenmiştir. Nitekim onuncu madde ile bu hakkın kötüye kullanılması 
halinde ruhsatnamenin istirdat edileceği hükmü konulmuştur. « 

e) Arama faaliyetleri yalnız miktarla değil, müddetle de tahdit edilmiştir. Mevcut mevzua
tımızda iki yıllık olan bu müddet, yukarda bahsi geçeri fennî usule uygun araştırmaları Bakanlık
ça yerinde tesbit edilenler için uzatılabilir. 

( S. Sayısı : 304 ) 



— 21 — 
f) Mer'î mevzuatımıza göre bir şahsın dilediği kadar ruhsatname alabilmesi imkanı birçok 

maden sahalarının senelerce kapalı kalmasını ve bu hakkın bir nevi suiistimalini mucip olduğu 
için, arama hakkını memleket faydasına ve imkânlarla tahdit etmek zaruri görülmektedir. Bu mak
satla tedvin edilen 11 nci madde, teknik ve malî kabiliyeti müsellem olan arayıcılara yine imkân
ları nispetinde, maddedeki muayyen miktardan fazla ruhsatname verilmesini de mümkün kıl
maktadır. 

g) Ruhsatnamelerin devrinde şimdiye kadar vilâyet idare heyetkpnce yapılmakta olan uzun 
ve formaliteli devir muameleleri 15 nci maddeye göre, noterlikten tasdikli bir mukavelenin doğru
ca Bakanlığa gönderilip tescili usuliyle kısaltılmaktadır. 

h) 15 ve 16. maddelerle ruhsatname sahiplerinin tek ve muayyen bir ikametgâh göstermeleri 
şartı konulmuştur. Vilâyet veya Bakanlıkça kendilerine kanuni tebligat yapılmasındaki güç
lük ve zaman kaybı karşısında kendilerini böyle bir mükellefiyete tâbi tutmakla hem belli bir 
merkezde iş münasebetlerini toplamak hem idare cihaziyle daimî irtibatlarını kısa ve tek yoldan 
korumak faydaları düşünülmüştür. 

ı) 19 ncu maddedeki ruhsatnamenin geri alınması sebepleriyle mevcut mevzuatımız arasın
da büyük fark yoktur. 

y) 20 ırei maddede, arama işlerinin arzettiği kıymet ve ehemmiyetle mütenasip olarak Devlet 
teşkilâtının ve bilhassa M. T. A.' Etibank ve maden dairesinin tetkik raporları, haritalar, tahlil
ler ve jeolojik etütleriyle maden arıyanlara ışık veren birer kaynak olması ve bu suretle kısa za
manda az masrafla en iyi neticeler alınmak suretiyle millî servetlerin kıymetlendirilmesinde Dev
let teşkilâtı ve fertlerin elbirliği yapmaları derpiş edilmiştir. Bütün dünya mevzuatında bu hüküm 
mevcut bulnmaktadır. 

Üçüncü kısım .: a) Kimlere imâl hakkı verileceği hakkındaki 21 nci maddede, türk tebaasına 
aynı hakkı tanıyan yabancı Devlet tebaaları ile, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ecnebi şahıs 
veya şirketlere de bu hak tanınmak suretiyle, bugüne kadar ecnebi sermayeye kapıları kapı-
yan bir zihniyete son vermek istiyen Demokrat Hükümetimizin programına uygun bir hüküm ko
nulmuş ve rasyonel maden işletmelerinin, kuruluş ve çoğalışlarında en realist bir imkândan fayda-
lamlmıştır. Türkiye'de maden işletmek ve buraya ayni ve nakdî sermaye getirmek istiyen yaban
cılar, iş mevzulariyle hukuki bir irtibat kurmadan sermayelerini emniyette görmezle^ ve kâr 
ümitleri ne kadar büyük olursa olsun, maden işletmesiyle alâkadar olmazlar. Diğer taraftan, yurt 
içinde geniş maden faaliyetlerini mümkün kılacak kâfi miktarda sermaye ve malzeme mevcut bulun
madığına göre, bunları Türkiye'ye çekebilmek için, diğer memleketlerde olduğu gibi, işletme hakkında 
kendilerine, vatandaşlarla müsavi haklar bahşetm ekten başka çare yoktur. 

b) 22 ve 23 ncü maddelerde ihale muamelesini hem mazbut bir hale getiren hem kısaltan 
hükümler konulmuştur. Muamelelerinde noksanlar bulunanlar Bakanlıkça üç defa ve ikişer ay
lık mühletlerle bunları ikmale davet edilir. îkmal etmezlerse hakkını kaybederler. Bu sert hü
kmümden maksat, madenleri bir an evvel memleketin istifadesine arzetmelerini sağlamak, Devlet 
teşkilâtını muayyen müddetlerde muamele ifasına sevkederken madencileri de bu gayenin tahak
kukunda başıboş birakmamaktır. Hakkının istihsalinde fayda görenler menfaatleri icabı muame
lelerini bitireceklerdir. 

e) 26 nci maddeye göre ihale için yapılan müracaatlarda evrak ve haritası üzerinde görü
len şekle ait noksanlardan Bakanlık Maden Dairesince ikmali mümkün olanların daire tarafın
dan dilekçe sahibine bilgi verilerek düzeltilmesi, dairenin işini kolaylaşıtracağı kadar ihale ta
lebinde bulunanın da muamelesini tesri etmek bakımından faydalı olacaktır. Evrak tamamlanınca 
Maden Dairesi, ilgili tarafından verilen faaliyet program ve raporuna ve bunda yazılı sermaye 
ve istihsal tahminî miktarlarına göre madenin ihale şartlarını tesbit edecek ve bu kanunda yazılı 
hükümlerin dışında yeni mükellefiyetler ihdas edemiyecektir. Her muamelesi tekemmül etmiş 
olan bir ihale talebinin muayyen ve mâkul bir müddette Başbakanlığa verilmesi hakkında ida
reye ta'ımil edilen mecburiyet madenlerin bir an ön ne yurt hizmetine sokulmasmdaki millî fay
dadan ileri gelmektedir. *• • . 
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d) Faaliyet program ve raporunda madeni tanıtmaya yeter bilgi yoksa ve fayda görülürse, 

masrafları Devletçe ödenmek üzere, gerek Maden Dairesi gerek M. T. A. mühendislerinden isti
fade edilerek yerinde inceleme yapılması ve hazırlanacak rapora göre ihale şartlarının tesbiti 
hakkındaki 27. madde hükmü, madenlerin değerlendirilmesinde Devlet yardımı prensibinden mül
hemdir. Bütün gaye, madenlerin yurt zenginliği uğrunda en iyi şekilde değerlendirilmesi oldu
ğuna göre, bu maksatla kurulan âmme müesseselerinin bu kabil hizmetleri bütçelerinden yapmaları is-
tiğrap edilmemelidir. 

e) 28 nci maddemiz bir ihale talebinin kabulü için, madenin bir imal hakkı mevzuu teşkil ede
bilecek kabiliyette olmasını ve talibinin de bu madeni faaliyet programına göre işletebilecek teknik 
ve malî imkânlara sahip bulunmasını şart koşmaktadır. Birinci şart mer'i mevzuatımızda mevcuttur. 
İkinci şart ise madenlerin rasyonel şekilde işletilmesindeki millî menfaatler üstün tutularak bu tasarı 
ile konulmuş bulunmaktadır. Şayet maden birinci şartı haiz değilse, işletme ruhsatnamesi rejiminden 
faydalandırılacaktır. ihale istiyen kimse bir maden işletecek imkânlara malik değilse madeni ortaya 
çıkarma hakkı, bir ayni hak şeklinde tesis edilerek bakanlıkça ihale ilân yoliyle ehil bir şirkete ya
pılacak ve şartnamesinde madenin ömrünce, mahsulâtından muayyen bir miktarın imrariye müsaade
si alınırken kendisine ödeneceği tasrih edilecektir. Bu suretle maden işletecek takatleri olmıyan 
ruhsatname sahipleri madeni ortaya çıkarma gayretlerinin mükâfatını almış olacaklardır. 

Bakanlıkça iki defa yapılacak ilâna rağmen ihale kabil olmazsa 29 ncu maddeye göre bu maden ya 
Devlet eliyle işletilmeli veya ruhsatname sahibine bir çalışma şansı bırakılmalıdır. Aksi takdirde hem 
maden âtıl kalacak, hem madeni bulan o ana kadar ettiği masraflar ve gayretlerinin karşılığından 
mahrum ve mağdur kalacaktır. 

Mer'i mevzuatımızda asgari 40 ve âzami 60 yıldan ibaret olan ihale müddetleri vasati bir maden 
ömrü nazara alınarak 30 ncu madde ile 60 yıl üzerinden ve tek bir müddet şeklinde formüle edil
miştir. 

g) Maden kanunumuzda, ihale talebinden sonra madende her hangi bir faaliyette bulunula-
mıyacağı mezkûrdur. İktisadi zaruretler dolayısiyle son yıllarda Millî korunma Kanununa daya
nılarak usulüne uygun ihale taleplerinde bulunanlara istihsal müsaadesi verilmektedir. Bu şeklin 
türlü mahzurları vardır. Bu zarureti mâkul şekilde halletmek maksadiyle tasarıda ihale muamele
leri asgari müddetlere indirilmiş ve 35 nci madde ile de uygun müracaatlarda rasgele istihsal 
yerine, yine arama faaliyetlerinin devamını sağlamak gayesiyle, muayyen miktarlarla mukayyet 
olmadan cevher istihsaline müsait bir hüküm vaz 'edilerek, hem bugünkü mahzurlar önlenmek 
hem araştırma işlerinin fasılasız devamı sağlanmak istenmiştir. 

h) Maden nizamnamesi, mevzuata aykırı hareketlerde evvel emirde idari kaza cihazını hareke
te geçirmektedir. Halbuki maden işleri her bakımdan iktisadi faaliyetlerdir. Bunlara gereken em
niyeti sağlamak ve kanuna aykırı hallerde tam salâhiyetle hüküm verebilmek için adlî kaza sis
temine baş vurmak zarureti vardır. Bu itibarla projede ancak âdi mahkemelerin kesinleşen hü
kümlerinden sonra ruhsatname ve sair hakların iptali cihetine gidilebileceği derpiş edilmiştir. . 

i) Bu projedeki yeni hükümlerden biri de 34 ncü madde ile demokrat pransiplerimize uygun 
olarak Maden Kanununun Devlet teşkilâtiyle hususi teşebbüslere aynı ve eşit şekilde tatbikini 
temin etmesidir. Bu suretle gerek Etibank ve gerek M. T. A. Enstitüsü millî servetlerin kıymet
lendirilmesi vazifelerinde imtiyazsız ve fertlerle müsavi hak ve mükellefiyetlere tâbi olmaktadır. 

Dördüncü kısım: işletme ruhsatnamelerine taallûk eden bu kısımda 4268 sayılı Kanun hüküm
leri umumiyetle muhafaza olunmuş yalnız imal hakkına bu tasarı ile tanınan hukuki hüviyet ve 
hakkın kiralanması esasları işletme ruhsatnamelerine de teşmil edilmiştir. 

Beşinci kısım : Gerekçe lâyihasının giriş kısmında belirtildiği üzere maden imal ve işletme 
hakkı bir gayrimenkul mülkiyeti mevzuu olmuş, imal hakkı sahibinin tasarrufu altında bulunan 
bütün işletme tesisat ve malzemesi de bir bütün halinde gayrimenkul sayılmış ve haciz yoliyle 
satılamıyacakları belirtilmiştir. Burada yurt menfaatleri bakımından korunacak şey, sayısız güç
lüklerle ortaya çıkan bir maden işletmesinin mevcudiyetini ve faaliyetini dağıtılmadan kurtar
maktır. Mer'î maden nizamnamemizde ve askerî memleketler mevzuatında rastlanan bu hüküm-
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ler maden işletmesini şahısların menfaatlerinin üstünde tutmaktadır. Çıkarılan cevherler menkul 
mallardır ve üzerinde her* türlü tasarruflarda bulunulabilir. Fakat maden işletmelerini kredi ciha
zından faydalandırmak üzere bu defa tesis edilen ipotekte imal hakkının, yine bütün işletme te
sisat ve malzemesiyle satışı halinde, satışın işletme kabiliyeti olan bir şirkete yapılabileceği hük
mü vaz'olunmak suretiyle, işletmenin birliği ve devamı sağlanmak istenmiştir. İpotek sahibinin 
hakları da 46 ncı madde ile emniyet altına alınmış bulunmaktadır. 

Altıncı kısım : a) Bu kısımda imal hakkına sahip olanların 6 ay içinde bir şirket kurmaları 
mecburiyeti konmuştur. Eski mevzuatımızda mevcut olmıyan bu hüküm tatbikatta, yıllardan beri 
imtiyaz şartnamelerine vaz'olunmakta bulunan alışılmış ve prensibini doğru bulduğumuz bir esas
tır. Büyük külfetleri istilzam eden madenciliğin müşterek gayretlerle ve şahısların üstünde bir 
varlık kurulmasiyle daha kuvvetli ve devamlı bir gelişmeye kavuşacağını ileri memleketler mev
zuatı da kabul etmektedir. Bu şirketi mazeretsiz olarak, miadında kuramıyanlarm imal hakları 
geri alınacak ve 28 nci maddede yazılı hakları, bir ayni hak olarak tescil edildikten sonra, made
nin ehil bir şirkete ihalesine tevessül olunacaktır. 

Ib) 48 nci madde, harcın yatırılmasını mütaakıp madenin teslimi ve sair fuzuli muameleleri or
tadan kaldırmaktadır. Tatibikatta hiçjbir faydası olmıyan ve ilgililere zaman ve masraf kaybettiren 
eski hükmün yerine son muamelenin tekemmülü tarihinden itibaren madencinin hak ve vecibeleri 
kendiliğinden Ibaşlamak suretiyle, ileri bir adım atılmış olacaktır. 

c) Tasarının 52 nci maddesiyle maden mahsulâtından Gelir Vergisinden başka her hangi bir 
namla resim ve vergi alınamıyacağı, mevzuları sırf maden işletmekten ifbaret olan şirketlerin ayrı
ca Kurumlar Vergisinden müstesna tutulacağı hükmü konmuştur. 

Filhakika, madenler üzerinde arazi sahibinin Ibir tasarruf hakkı olmadığına ve yer altı servetle
ri kimsenin mülkiyetine tâbi tutulmadığına göre ıbunlardan, toprak sahibine Ibir menfaat olarak 
(Nispî resim) almanın hukuki mesnedi kalmaz. Arazi sahibi ister Devlet, ister hususi şahıslar ol
sun bu sıfatlariyle ancak ve maden işletmesinden mütevellit bir menfaat mahrumiyetleri veya za
rarları varsa onların telâfi ve tazminini istiyebilirler. Bu hususlar ise tasarının muhtelif hükümle
riyle zaten temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi, ziraatçileri vergiden istisna etmiş ve ziraatten çok zor ve tehlike
lerle dolu olan madenciliği en yüksek vergi nispetine tâbi tutmuştur. Prensibindeki adalet esası 
nazara alınarak, madencilikten elde edilecek gelirlerden diğer her istihsal şufbesi gîbi madenciliğin 
de bu vergiye tâlbi tutulması şimdilik Ibir tecrübe devresi geçirebilir. Fakat maden işletmelerinin 
şildetle muhtaç ve daima mahrum oldukları büyük sermayelerin teşekkülüne imkân vermiyen 
türlü resim ve vergiler, madenciliğin gelişmesine mâni olduğu kadar, bu istihsal şubesinin faali
yeti dolayısiyle bundan faydalanan takriben 40 bin işçiye, demiryollarına, kamyonculuk ve 
maden ihracatından mütevellit döviz hasılatımız aleyhine millî ekonomimize ağır ve geriletici 
tesisler yapmaktadırlar. Esasen, istihsal vasıtalarının iptidailiği, maden yerlerinden istasyon ve 
iskelelere yollar ve köprüler yapılması zarureti navlunların yüksekliği, mecburi içtimai tesisle
rin inşası ve sosyal sigorta primleri, madenlerimizde istihsal maliyetlerini, dış piyasalarda reka
bete imkân vermiyecek derecede artırmış bulunmakta ve Türk madenciliğini ancak harb tehlikesi 
mevcut bulunduğu zamanlarda veya harb içinde çalışabilir vaziyete sokmaktadır. 
her türlü resim ve vergiden muaf tuttukları ve hattâ vasıtalı veya vasıtasızsız primlerle koru

dukları bir zamanda madenlerimizi, FOB satış fiyatının yüzde yirmisine kadar nispî -resme, teç
hizatı askeriye resmine, mukarrer resme ve hepsinin üstünde Gelir Vergisine ve ücretlerinin 
yüzde on altısına baliğ olan işçi sigortaları aidatına tâbi tutmak ne adalet ne de ekonomik zih
niyetle telif ve izah edilebilir. 

Bu itibarla madenleri yalnız Gelir Vergisine tâbi tutmak ve kanuni bir mecburiyet dolayısiy-
le ancak bir şirket halinde çalışması mümkün olan maden şirketlerini, sırf kanuni şirket mahi
yetleri dolayısiyle, Kurumlar Vergisinden istisna etmek maden ekonomisine ve vergi adaletine 
uygun düşecektir. 
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d) Tasarının 53 - 64 maddeleri umumiyetle eski hükümleri büyük değişiklikler yapmadan tek-

rarlamaktadır. 
Yedinci kısım : Madenlerin devrine taallûk eden bu kısımda 2818 sayılı Kanunla madenlerin 

kiraya verilmesini meneden hüküm yerine işletmenin faaliyetini aksatmadan ve birliğini 
bozmadan muayyen müddetli işletme mukaveleleri ile ve imal ve işletme hakkı sahiplerinin mülki
yet hakları baki kalmak üzere, bu haklarını madeni ehliyetle işletebilecek ellere muvakkaten 
devretmeleri kabul edilmiş bulunmaktadır. Ancak muvakkat devir, kanunen madenin kiralanması 
mahiyetinde sayılmış ve devir müddeti asgari beş yıl, âzami yirmi yıl üzerinden tesbit edilmek su
retiyle kiracının madeni kanuni ve iktisadi icaplara göre normal bir çalınma devresi içinde be
nimsemesi, gerekli ihzarattan kaçınmaması ve yapacağı tesisleri amorti edebilmesi imkânları sağ
lanmıştır. Bu kayıtlar dışında işletme mukavelesi kiracıya her hangi bir hak vermez. 

Sekizinci kısım: Bu kısım, mevcut hükümlere nazaran bu tasarı sistemine uygun bir tadilâtla 
madenlerin birleştirilmesi hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Dokuzuncu kısım: a) 74 ve 75 nci maddelerae Devletçe ortaya çıkarılan madenlerin an
cak Etibahk vasıtasiyle işletileceği hakkındaki mer'i hüküm, arama masrafları taksitlerle öden
mek kaydiyle, icabında* şirketlere verilebilmesi veya Etibankm hususi şirketlerle müştereken bun
ları işletebilmesi yolunda ve daha liberal ve elâstiki bir şekle sokulmuştur. 

Halen mekşuf olarak Bakanlıkça kayıtlı bulunan ve çoğu M. T. A. Enstitüsünce yıllardan be
ri kapatılmış olan yüzlerce mademer tetkik zamanının hululüne talikan bekletilmektedir. Tasarı
mızın mevzuu yeraltı servetlerini süratle millî ekonomi emrine koymak olduğuna göre, bunların 
da ilânihaye metruk bırakılması doğru olmazdı. Mahdut bir kadro ve tahsisatla çalışmak zorunda 
bulunan enstitü bu madenleri daha uzun seneler iş programlarına alamıyacağına göre, madenle
rimizin ihraç imkânları arttığı bugünlerde durumları Ibelli olanları derhal faaliyete geçirmekte 
millî menfaatimiz vardır. İçlerinden işletmeye elverişli oldukları hakkında kâfi İbir bilgi mevcut 
bulunımıyanların da Bakanlıkça aramaya açık saha ilân edilerek, fertlerin yaratıcı gayretlerine bı
rakılmaları doğru olur. 

(b) Muhtelif sebeplerle ekseriyet hisseleri Devlete geçmiş bulunan imtiyazlı madenler, devletin 
işletme faaliyetine geçmemesi yüzünden bugüne kadar metruk kalmışlardır. Bunların tasfiyesi ve 
işletilmesi için 76 ncı madde ile ehil şirketlere ihaleleri derpiş edilmiş ve akalliyet hisselere sahip 
olanların menfaatleri bir ayni hak mevzuu sayılarak korunmak istenmiştir. 

Onuncu kısım : Madenler zalbıtasına taallûk eden onuncu kısımda bülün ileri memleketlerde 
mevcut hükümlerden ve mer'i maden mevzuatımızdan faydalanılarak madencilere birçok mükelle
fiyetler tahmil edilmiştir. îş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan tüzükler ve Hıfzîssihha nizam
namelerinden (başka madencilik tekniği bakımından tedvini zaruri olan madenler zabıtası tedbirle
rine tasarıda geniş bir yer ayrılmıştır. 

On birinci kısım : Madenlerin muvakkaten tatil veya terkine taallûk eden bu kısımda, maden* 
lerin aralıksız olarak yurt menfaatleri emrinde çalıştırılması hususunda tasarıda mevcut ana pren
sip mer'i mevzuatımızdaki esaslar muhafaza edilmek suretiyle, daha kuvvetli (olarak 85 - 91 nci 
maddelerle ifade edilmiştir. Bir madeni terketmek istiyen kimse bu kayıtlara riayete medburdur. 
Bu arada madenin, cevher tükeninceye kadar işletilmesi imkânları da ihmal edilmemiş, ipotek ve 
ayni hak sahiplerinin menfaatleri bilhassa teminat altına alınmıştır. 

On ikinci kısım : İhale veya işletme müddetinin bitmesi veya işletme ve imal hakkının geri alın
ması konularını tanzim eden on ikinci kısımda İbir gayrimenkul mülkiyeti mevzu olan bu hak
ların, mevzuatımızdaki hafif sebeplerle istirdadı tehlikesi önlenmek istenmiş ve hak sahiplerine 
huzur ile ıça-lışabilmek imkânı bahşedilmiştir. 

işletme ve imal hakkı, Medeni Kanunumuzla korunan sair gayrimenkul mülkiyet hakları gibi 
bir hukuki müessese kutsiyetinde tutulmalıdır. Fakat bu hak arazi mülkiyeti gibi mücerret top
rağı istihdaf etmektedri. Yalnız, aranıp ortaya çıkarılan madeni işletmek hakkıdır. Toprak sa
hibi, arazisini kullanmıyabilir. Çünkü arazi mülkiyeti ona mutlak bir tasarruf hakkı vermektedir. 
Maden imal ve işletme hakkı ise, özel kanunun hükümlerine göre maden işletildiği müddetçe ona 
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bir gayrimenkul mülkiyeti teminatını veren bir haktır. Ona mutlak surette tasarruf edilemez. 
Bu hak, madenlerin işletilmesinde millî menfaatlerin mevcudiyeti kabul edilerek, yerine göre âm
me menfaatleri namına sahipli arazinin istimlâkine, içerisinde sahibinin razı olmamasına rağmen 
arama ve işletme yapılmasına yani, gayrimenkul malikinin mutlak mülkiyet haklamın tahdidine 
kadar uzanan nev'i şahsa münhasır bir haktır. Bu mahiyeti ile âdi borçlardan dolayı haczi ve 
satışı da kabil değildir. 

Bir taraftan sair mülkiyet haklarının üstünde tutulan bu hak, diğer taraftan onu üstün tutan 
âmme menfaatleri unsuru kaybolduğu zaman, mesnetsiz kalmaya mahkûmdur. Şu halde bu hakka 
sahip olanlar hareketlerini, şahsi menfaatleri kadar kutsi olan millî menfaatlerle telif ettikçe bun
dan faydalanacaklar, aksine hareket ettikleri zaman bu hak ellerinden alınacaktır. 

Tasarının 94 ncü maddesinin A fıkrası bu maksatla tesis edilmiştir. İşletme ve imal hakkının 
başlangıcı, son muamele olan harcın yatırılması keyfiyetine dayandığından imal hakkında karar
namenin neşrinden ve işletme ruhsatnamesinde bakanlığın tebligatmdan sonra ve buna rağmen allı 
ay içinde hare yatırılmadığı takdirde bu haklar--geri alınacaktır. 

53, 62, 64 ncü maddelere veya maden zabıtasına aykırı hareket ettikleri iki defa mahkeme ka-
rariyle sabit olanların üçüncü defa tekrar kanuna aykırı hareketlerde bulundukları kesinleşen hüküm
le tesbit edildiği, 70 ve 71 nei maddelere rağmen izinsiz olarak madenlerin birleştirildiği, mazeret
siz olarak maden faaliyetini tatil edenlere bakanlıkça iki defa yapılacak tebligata rağmen tatil ve 
terkte ısrar edildiği hallerde işletme ve imal hakten kaldırılacaktır. 

Bu takdirde ipotek ve ayni hak sahiplerinin mâruz kalacakları zararların önlenmesi ve hakla
rının korunması için 96 ve 97 nei maddeler vaz'edilmiştir. 

98 ve 99 ncu maddelerde esaslı bir yenilik yoktur. 
On üçüncü kısım : Bu kısım müteferrik hükümleri ihtiva etmektedir. Yüzüncü madde Maden Ni

zamnamesinde mevcut hükmün aynen tekrarından ibarettir. 
a) 101 nei madde ile, Bakanlık ve müracaat sahipleri arasındaki idari ihtilâfların, idari tasar

ruf mahiyetleri itibariyle, Danıştayda görülmesi mevcut mevzuatımıza uygundur. 
b) Maden işlerinin özel bir kanuna tâbi tutulması Türk Medeni Kanununa da uygu» bir keyfi

yettir. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de, Kanunumuza aynen tercüme edilen Medeni kanunları
nın 664 ncü maddesi ile kantonlara hususi maden kanunları yapmak hakkı verdiğini kabul etmiştir. 
Maden mülkiyeti, maden cevherlerinin hukuki mahiyeti ve tapu sicilleri dolayısiyle Medeni Kanunu
muzda mevcut bâzı hükümler bu tasarı ile yeni esaslara göre tanzim edilmiş bulunduğundan, tat
bikatta muhtemel ihtilâfları önlemek üzere 102 nei madde ile kaldırılmaktadır. 

c) Tasarının 104 neü maddesinde kaldırılması derpiş edilen 2804 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 nei 
maddeleri totaliter bir zihniyetle tesis edilmiş ve uzun seneler yüzlerce madenin arama ve işletmeye 
kapalı ve metruk kalmasını mucip olmuş inhisar hükümlerindendir. Demokrat rejimimiz iktisadi fa
aliyetlerde hususi teşebbüslere geniş bir imkân ve hayat hakkı tanıdığına ve madenlerin her yerde 
fertlerin tükenmez* gayret ve fedakârlıkları sayesinde bulunması ve kıymetlendirilmesi mümkün ol
duğuna göre M. T. A. Enstitüsüne de ferdlerle müsavi hak tanınması ve evvelce tanınan ve millî men
faatlere aykırı düşen inhisar hakkının kaldırılması, Hükümetimizin prensibine de uygun görülmek
tedir. * i ' , . 
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Maden Kanunu Projesi 

Birinci Kısım 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı 
madenlerin aranması ve işletil
mesi ve umumiyetle üzerlerinde 
hak iktisabı işbu kanun hüküm
lerine tâbidir: 

1. Altın, gümüş, platin, civa, 
kurşun, demir, kalay, bakır, çin
ko, bizmut, kobalt, nikel, krom, 
arsenik, manganez, lıntimuvan, 
alüminyum, molipten, tungsten, 
radyoaktif metaller ve bunlara 
mümasil diğer madenlerle keh
ribar, kükürt, şap, grafit, ve her 
nevi madeen kömürü ve zift, 
neft, petrol ve müştakları ve 
bilûmum karbonlu müvellidil-
ma gazları, zikıymet taşlar, zım
para, kil, lüle taşı, manyezit,. 
talk, amyant, kaya tuzu, potas, 
fosfor, bor tuzları ve nitratlar 
ve içlerinde işletilebilecek mik
tar ve keyfip^tte yukardaki me-
vaddı itiva eden karadaki sular
la bilcümle maden suları. 

2. Madeni bir maddeyi tabi-
iyenin 1. fıkrada sayılan mevad-
dan olup olmadığına mütedair 
ihtilâflar, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının teklifi üzerine ve
rilecek Danıştay kararma müs
teniden Bakanlar Kurulunca 
hallolunur. 

3. Birinci fıkrada yazılı ma
denler üzerinde, bunların içerle
rinde bulundukları arazi sahip
lerinin tasarruf hakları yoktur. 

4. Taş ocaklarının işletilme
si (Taş ocakları nizamnamesi) -
ne tâbidir, içmeye ve yıkanma
ya mahsus sıcak ve soğuk ma
den sularının işletilmesi hak
kında özel bir kanun yapıla
caktır. 

MADDE 2. — Petrol ve Dev

letçe sınırları çizilmiş olan 
Ereğli Kömür havzası dâhilin
de taş kömürünün aranması ve 
işletilmesi münhasıran Devlete 
aittir. Devlet bu haklarını, di
ğer şahıslara devredebilir. De
vir keyfiyeti Bakanlar Kurulu
nun karariyle, muayyen bir 
müddet için ve belirtilecek şart
la i* dairesinde yapılır. 

ikinci kısım 

Maden imal hakkının iktisabı 

MADDE 3. — Arama: 
1. Herkes, aşağıdaki hü

kümler dairesinde arama ruh
satnamesi almak kaydiyle, 2. 
maddede yazılı olanlar dışında, 
bilûmum maden cevherlerini 
tabiî yataklarında aramaya me
zundur. 

2. Madenlerin zabıtasına ve 
idari murakabesine dair hü
kümler arama hususunda da 
mer 'idir. 

3. Maden aranacak sahanın 
çevresi bin hektarı geçemez. 

4. Arama ruhsatnamesi aşa
ğıda yazılı şekilde alınır: 

A) Maden taharrisi için, 
esasları Bakanlıkça tesbit edi
lecek bir dilekçe ve iki nüsha 
kroki ile doğrudan doğruya 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına müracaat edilir. Bakan
lıkça, dilekçinin vürut tarihi 
ve saati damgalanarak muhte
viyatı, her vilâyet için tutula
cak özel bir deftere geçirilir 
ve dilekçe sahibine evrakın gel
diği gün, tarih ve saati yazılı 
bir makbuz verilir. Bu mak
buz takaddüm hakkına mesnet 
teşkil eder. 

B) Bakanlık Maden Dairesi 
iki hafta içinde bu müracaatı 
tetkik etmeye, dilekçe ve kro

kiyi uygun görürse, komşu ma
denlerin hudutlarını da bildi
rerek, keşif yapılmak üzere 
evrakı madenin bulunduğu vi
lâyete, bir keşif emri ile, gön
dermeye ve dilekçe sahibine 
keyfiyeti bildirmeye mecbur
dur. Dilekçe ve kroki Bakan
lıkça tesbit edilen esaslara ay
kırı veya krokide gösterilen 
saha evvelce müracaat edilmiş, 
ruhsatnameli veya imtiyazlı sa
halarla tedahül ediyorsa dilek
çe sahibine noksanları ikmal 
veya tedahülün ref'i için en 
çok altı aya kadar mühletler 
verilerek açıkça eksikleri bil
dirilir. Yapılan tebligata rağ
men verilen mühletler sonun
da ve meşru bir sebep olmadığı 
halde noksanlar ikmal edilmez
se müracaat hükümsüz sayılır 
ve takaddüm hakkı sakıt olur. 

O) Vilâyet, Bakanlıktan ge
len keşif emri üzerine biri vi
lâyetten (mühendis veya fen 
memuru), biri madenin bulun-
ğu ilçeden bir memur, biri de 
madenin tâbi olduğu köy muh
tarı veya ihtiyar heyetinden 
bir kişi ve dilekçe sahibi veya 
mümessilinden olmak üzere 
dört kişilik bir keşif heyeti 
kurarak maden yerinde keşif 
yaptırır. Keşif heyeti, kroki 
hudutları, aramanın yasak ol
duğu veya müsaadeye tâbi ol
duğu yerler ve komşu maden
lerin sınırları bakımından ge
reken incelemeleri yaptıktan 
sonra, ruhsatname verilmesine 
mâni bir durum olup olmadı
ğını bir zabıtla tesbit eder. iş
bu zabıt varakası, vilâyetin de 
mütalâasiyle birlikte Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığına gönde
rilir. Harcırah Kanununa gö
re hesaplanacak keşif masraf-
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l a n vilâyetçe tesbit edilerek 
dilekçe sahibine bildirilir. 
Müstedi, vilâyeti* tebligatı 
üzerine ençok bir ay içinde 
bıı parayı vilâyet mal sandı
ğına yatırmaya mecburdur. 
meşru sebepler dışında bu müd
det zarfında keşif masraflarını 
yatırmıyan veya kendisine teb
liğ edilen keşif gününde biz
zat veya mümessili vasıtasiyle 
keşfe iştirak etmiyen dilekçe 
sahibinin keşfi yapılmaz ve 
Bakanlığa iade olunan evrak 
üzerine müracaat hükümsüz sa
yılır. Vilâyetçe bu fıkrada ya
zılı muameleler en çok bir ay
da bitirilecektir. 

D) Bakanlık, vilâyetten ge
len evrakı en çok on beş gün 
içinde inceler. Tamam görürse 
arama ruhsatnamesi keserek 
doğrudan doğruya veya vilâyet 
vasıtasiyle dilekçe sahibine gön
derir. Verilen her ruhsatname
den vilâyete bilgi verilir. Her 
ruhsatname hudutları vilâyette 
tutulacak özel bir deftere geçi
rilir. Vilâyetten gelen evrakta 
eksiklik varsa ikmali için ilgi
liye ençok altı aya kadar müh
letler verilir. Bu mühletlerin 
sonunda ve meşru bir sebep ol
madan noksanlar tamamlan
mazsa dilekçe sahibinin müra
caatı ve takaddüm hakkı hü
kümsüz olur. 

MADDE 4. — Aramanın 
yasak olduğu veya müsaade
ye tâbi olduğu yerler: 

1. Umumi meydanlarda, so
kak ve şoselerde, demiryol
larında, mezarlıklarda ve âbi
delerde, su membalarına zarar 
verecek mesafe dâhilinde ma
den aranması hususi müsaade
ye tâbidir. 

2. Genelkurmay Başkanlı
ğınca memnu mıntaka olduğu, 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına evvelden bir liste ve ha
rita halinde bildirilecek yer
lerde arama yapılması Genel
kurmay Başkanlığının müsaa
desine bağlıdır. 

3. Binaların altlarında ve 
bunlara ufkaıı altmış • met
re dâhilinde, bahçelerde ve 
etrafı kapalı avlularda ma
den aranması sahiplerinin mü
saadesine bağlıdır. 

MADDE 5. — 1. Sahipli 
arazide maden arıyacak olan
lar evvel emirde arazi sahibi
nin rızasını talep edeceklerdir. 

2. Dördüncü maddeki hal
ler müstesna olmak üzere, ge
rek arazi sahibi ve gerek zil-
yed, 6 - 8. maddelerdeki esas
lar dairesinde maden aranma
sına müsaade etmiye mecbur
durlar. 

MADDE 6. — 1. Arayıcı, 
zilyede mahrum bıraktığı in-
tifaa mukabil her yıl peşin ola
rak münasip tazminat verme
ye ve arazinin istimali bittiği 
zaman bu araziyi geriye ver
meye ve teslim ederken arazi
nin kullanılmasından dolayı 
kıymeti azalmışsa onu tazmine 
mecburdur. 

2. İşbu tazminatın alınma
sını teminen arazi sahibi ara
ziyi teslim ederken arayıcıdan 
münasip miktarda teminat is-
tiyebilir. 

3. Arama için araziyi işgal 
hakkı kabili devirdir. 

4. Devlete ait hâli ve ağaç
sız arazide maden aranmasın
dan dolayı tazminat verilmez. 

MADDE 7. — 1. Arayıcı 
ile arazi sahibi aralarında 
uyuşamadıkları takdirde ma
den aranmasına müsaade edi
lip edilmiyeceğine ve ne 
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şartlar altında izin verileceğine 
Ekonomi v« Ticaret Bakanlığı 
Maden Dairesi karar verir. 

2. Arazinin alâkadarları taz
minat ve teminat miktarı hu
susunda kendi aralarında uyu-
şamazlarsa bu miktarların tes-
biti de Bakanlık Maden Daire
sine. aittir. Maden Dairesinin 
bu hususa dair vereceği karar
lar aleyhine ancak adliye mah
kemelerine müracaat edilebilir. 

MADDE 8. — Tazminat ve 
teminat hak sahibine verildi
ği veyahut kabul etmemesin
den dolayı notere yatırıldığı 
takdirde arazi sahibinin temi
nat ve tazminatın miktarına 
dair mahkemeye müracaat ey
lemesi arama ameliyatının baş
lamasına mâni olmaz. 

MADDE 9. — Arama sıra
sında çıkarılan cevherlerden 
üzerlerinde müktesep hak ol-
mıyanlar arayıcıya aittir. Ruh
satname devresinde (2 000) 
ton cevher sevk ve imrar edi
lebilir. Bu miktardan fazla 
cevher sevkedilmesi, arama
nın zaruri neticesi olarak 
o madenden çıkarılan cevher
lerden olduğu Bakanlıkça tas
dik edilmek partiyle mümkün
dür. 

MADDE 10 — 1) İhale 
edilmiş sahalarla arama veya 
işletme ruhsatnameli sahalarda 
bunların mevzuları dışında ka
lan diğer madenlerin aranması 
için ruhsatname talebedilebilir. 

2. Arama ameliyatı mevcut 
maden imalâtının ehemmiyetini 
tahdit eder veya bu imalâta 
zarar verir veya maden yatağı
nın tahribine sebep olacak şe
kilde sistemsiz yapılırsa Ba
kanlık Maden Dairesi arama 
ameliyatını menedebilir. 



- 28 ~ 
3. Arazi sahibi, arayıcıdan 

taharri ameliyatına başlamadan 
evvel, yapabileceği zararlara 
mukabil münasip miktarda te
minat istiyebilir. Bu takdirde 
7 ve 8. maddeler hükümleri 
caridir. 

MADDE 11. — Ruhsatname
nin talebinde bulunan bir kim
seye her vilâyet için ancak beş 
arama rahsatnamesi verilir Ma
lî ve teknik imkânları daha faz
la sahalarda araştırma veya iş
letme yapmaya müsait olduğu 
Bakanlıkça tesbit edilen kimse 
veya şirketlere Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığı karariyle araş
tırma imkânları nispetinde da
ha fazla ruhsatname verilebilir. 
Ancak ruhsatname alınan saha
larda 'bir yıl içinde gerekli 
araştırmalara başlanmadığı 
takdirde taharriye geçilmiyen 
sahalardaki arama hakları terk
edilmiş sayılır, ve Bakanlıkça 
bu sahalara ait ruhsatnameler 
iptal edilerek keyfiyet ilân olu
nur. 

MADDE 12. — .Ruhsatname 
müddeti iki yıldır. Bu müddet 
içinde gerekli araştırmalar fen
nî bir şekilde yapılmasına rağ
men madenin işletilme kabiliye
ti hakkında kesin bir neticeye 
varılamaması halinde Bakan
lıkça resen veya ruhsatname 
sahibinin talebi üzerine, mas
rafları arayıcı tarafından veril
mek şartiyle ve maden dairesi 
tarafından mahallinde yapıla
cak incelemeye müsteniden, bu 
müddet en çok iki yıl daha uza
tılabilir. 

MADDE 13. — Arama ruh
satnamesi sınırları içinde ve 
ruhsatname müddeti zarfında 
aynı cinsten maden aranması 
için Ibaşkasma ruhsatname ve
rilmez. 

MADDE 14. — Arama ruh
satnameleri tamamen veya his
selere bölünerek başkalarına 
devredilebilir. Bu takdirde 
ruhsatname sahibi ile devral
mak istiyenin noterlikten tas
dik edilecek müşterek imzalı 
bir devri ferağ mukavelename
siyle doğruca Bakanlığa müra
caatları lâzımdır. Bakanlık, 
Türk kanunlarına göre devre 
mâni bir cihet yoksa keyfiyeti 
tescil ve ruhsatname nüshala
rına şerheyler. 

MADDE 15. - ^ Ruhsatname 
talebinde bulunanlar ve ruhsat
name almış olanlar madenin tâ-
Ibi olduğu ilde veya i§ merkez
lerinde sarih bir adres göster
meye, meeburdurlar. Bakanlık 
veya vilâyetçe kendilerine ya
pılacak tebligat resmî taahhüt
lü mektupla bu adrese gönde
rilir. Adres değiştirenler yeni 
adreslerini Bakanlığa veya vi
lâyete bildirmemişlerse tebligat 
icra edilmiş sayılır. 

MADDE 16. — Ruhsatna
me sahiplerinin birden fazla 
olması halinde yine maden bir 
bütün sayılarak bildirilecek 
tek adrese yapılacak tebligat 
bütün hissedarlara yapılmış 
gibi hüküm ifade eder. 

MADDE 17. — Devletçe, 
maden araştırma, işletme ve 
maden muamelelerini yürüt
mekle görevlendirilen me
murlar, kendileri, usul veya 
fundan namına ruhsatname 
ve imal hakkı alamazlar. 

MADDE 18. — 1. M. T. A. 
Enstitüsünce istikşaf veya 
etüdleri yapılıp aramaya de
ğer bii' mevzu olduğu tesbit 
•edilen sahaların arama ruh
satnameleri Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca ilân yoliyle 
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en ehil kimselere tercihan ve
rilir. 

2. Devletçe bilinmiyen ve 
kayıtlı olmıyan bir maden, 
arama ruhsatnamesi alınmak
sızın salahiyetli makamlara ha
ber verilir ve tetkik neticesin
de bu madenin bir imal hakkı 
mevzuu teşkil edebileceği anla
şılırsa, haber veren Devlet 
hizmetinde bulunsa dahi, E. K> 
ve Ti. Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu karariyle ma
denin değerine göre imal hak
kı veya hasılatından bir hisse 
veya maktu bir ikramiye ile 
taltif edilir. Haber verene ta
nınacak menfaat Bakanlıkça 
ihale şartlarında gösterilir ve 
madenin ihale edileceği kimse 
tarafından ödenir. 

MADDE 19. — Aşağıda ya
zık hallerde arama ruhsatna
mesi Bakanlıkça iptal edilir: 

1. Ruhsatname sahibi yazılı 
bir müracaatla arama hakkın
dan feragat ederse, 

2. Ruhsatname müddeti so
nunda ihale talebinde bulunul-
mazsa, 

3. İhale talebinde bulundu
ğu halde gerekli vesikaları usu
lüne uygun şekilde ikmal etme-, 
si için Bakanlıkça yapılacak 
tebligat tarihinden itibaren ve 
meşru sebepler haricinde, altı 
ay içinde tamamlamazsa, 

4. Bakanlıkça yapılacak 
tahkikat üzerine, arama hak
kım kötüye kullandığı, madeni 
tahrip ettiği veya komşu ma
denlerin kasten zararına hare
ket ettiği veya (200) tondan 
fazla cevher sevk ve imrar et
tiği mahkeme karariyle sabit 
olursa. 

MADDE 20. — Devlet teş
kilâtı, maden arama işlerim 
kolaylaştırmak maksadiyle, 



masrafları arayıcılar tarafın
dan verilmek şartiyle, arama 
ruhsatnamesi sahiplerine müm
kün olan her türlü vasıtalarla 
yardım etmeye istenilen bilgi
leri vermeye ve ellerindeki 
teknik personel ve lâboratu-
varlardan faydalanmalarını te
minle mükelleftir. 

Üçüncü kısım 

Madenlerin ihale şekil ve şart
lan 

MADDE 21. — Arama ruh
satnamesini haiz her Türk va
tandaşı veya Türkiye'ye ayni 
hakları tanıyan yabancı dev
letler tabiiyetinde, olan kim
seler veya Bakanlar Kurulu 
karariyle tensip edilecek sair 
ecnebi şahıslar, aşağıda yazılı 
şekil ve şartlar dahilinde ma
denin ihale veya işletmesi • ta
lebinde 1 ulunabilirler. 

MADDE 22. — İhale talep
leri Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına yapılır: 

1. İhale dilekçesi iki nüsha 
olarak verilecek ve şu husus
ları ihtiva edecektir: 

a) Dilekçe sahibinin adı, 
ikametgâhı ve tabiiyeti; 

b) İhalesi istenen cevherin 
veya cevherlerin ismi; 

c) Cevherlerin bulunduk
ları noktalar; 

d) Madene verilecek un
van; 

2. İhale dilekçesinde bu hu
suslardan her hangi biri yazılı 
değilse Bakanlığın tebligatı 
üzerine dilekçe sahibi iki haf
ta içinde noksanları tamamlı-
y*çaktır; aksi takdirde dilek
çe hükümsüzdür. 

3. İhale dilekçeleri üzeri
ne, Bakanlıkça, verildiği gün 
ve saati gösteren bir damga 
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vurulacak, dilekçenin bir nüs
hası sahibine iade olunacaktır. 
İhale dilekçesine ruhsatname 
sahasını sınırlarını aşmamak 
şartiyle yetkili bir fen adamı 
tarafından yapılmış 1/5000 mik
yasında bir harita ile bütün 
araştırma ameliyatını, made
nin değerini, konulacak serma
ye ve işletme şeklini gösterir 
ve tertip tipi Bakanlıkça tes-
bit edilmiş olan bir tesis ve 
ana faaliyet programına ve 
işletmeden beklenilen ekonomik 
neticelerine ait bir etüd ekle
nir. 

5. Bulunan cevherden di
lekçe sahibi tarafından alınıp 
tahlil ettirilen numunelere ait 
tahlil raporları da ihale dilek
çesine ayrıca eklenir. 

MADDE 23. — Harita ile 
tesis ve ana faaliyet raporu ve 
tahlil raporları eksik görülür
se gerekli tashihleri yaptırmak 
ve ihaleyi mümkün kılacak 
her türlü izahatı almak üzere 
ihale dilekçesinin Bakanlığa 
kayıt tarihinden itibaren 15 
gün içinde Bakanlıkça dilekçe 
sahibine taahhütlü mektupla 
tebligat yapılır ve mevsimine 
göre en çok altı ayı geçmemek 
üzere ikişer aylık mühletler ve
rilir. Altıncı ayın sonunda mak
bul bir sebep olmadan noksan
ları ikmal edilmiyen ihale di
lekçeleri hükümsüz olur. 

MADDE 24. — Sahipli arazi 
için yapılacak ihale taleplerin
de arazi sahibinin muvafakati, 
veya rızası hilâfına arazisinde 
çalışılmasına karar verilmişse 
bu kararın bir sureti, orman 
bulunan arazi için de Orman 
İdaresiyle yapılmış anlaşma 
sureti ihale dilekçelerine ekle
nir. 

MADDE 25. — ihale talep
leri Bakanlık maden dairesin
ce ihale defterine kaydedilir 
ve maden haritası derhal ihale 
talepleri umumi haritasına ge
çirilir. 

MADDE 26. — Bakanlık Ma
den Dairesince haritalar tamam 
görülür veya tashihi kabil nok
sanlar dairece ikmal edilir ve 
diğer evrak eksiksiz bulunursa 
Fen Heyetince tesis ve ana fa
aliyet raporunda yazılı istih
sal ve sermaye miktarına gö
re hazırlanacak rapor üzerine 
ihale şartları tesbit edilerek 
ihale kararnamesi alınmak üze
re evrak Başbakanlığa gönde
rilir. Bakanlık, noksansız iha
le dilekçelerini, ve eksik gör
düklerini ikmal ettikten sonra, 
en çok iki ay içinde Başbakan
lığa sevkeder. Bu müddet, di
lekçe sahibinin uhdesindeki son 
vecibenin ifasına dair dilekçesi
nin Bakanlıkça kaydedildiği ta
rihten başlar 

MADDE 27. — Bakanlık ha
ritanın arza uygunluğunda, ma
deni işletme kabiliyetinde, (te
sis ve ana faaliyet) raporunda 
mahallen yeter bilgi edinebil
mek için kendi teşkilâtından, 
buna imkân bulunamadığı tak
dirde maden işleriyle görevlen
dirilen Maden T. ve A. Ensti
tüsü mütehassıslarından, mas
rafları Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca ödenmek şartiyle bir 
veya bir kaç kişiyi bu tetkika-
tm maden mahallinde icrasına 
memur edebilir. Ancak bu tet
kikler de mevsim imkânsızlıkla
rı dışında en çok üç ay içinde 
ikmal edilir. Bu heyet madeni 
yerinde tetkik ve gerekli her 
türlü bilgileri ikmal ettikten 
sonra madenin işletme şart lan 
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ve muktazi sermayesinde de mü
talâasını bir raporla bildirir. 

MADDE 28. — 1. Bir ma
denin ruhsatname sahibine iha
le edilebilmesi için madenin iş
letmeye. elverişli olup olmadığı 
ve ihale talebinde bulunanın 
malî ve teknik bakımlardan iha
le şartlarını yerine getirebile
cek kabiliyette olup olmadığı 
araştırılır. Bakanlıkça, o made
nin işletilebilmesi için mukta
zi ve dilekçe sahibinin tesis ve 
ana faaliyet raporunda tesbit 
ettiği malî şeraiti temin edemi-
yen ruhsatname sahibine ihale 
yapılmaz. Bu takdirde Bakan
lık mezkûr madeni ilân yolu ile 
ehil olana ihaleye tevessül eder 
ve ruhsatname sahibinin made
ni arama ve bulma hakkı ola
rak, cevher vaziyetine göre gay-
risâfi istihsalâttan en çok yüz
de 8 zinin her sevkıyat sonun
da Ocak başındaki kıymeti üze
rinden madeni bulana ödenece
ğini, tediyelerin imrariye tez
kereleri alınırken yapılacağını 
ihale şartlarında belirtir. Bu bir 
ayni hak olarak maden siciline 
dercedilir. 

2. Bu hak ruhsatname sahi
bi ile madenin ihale edileceği 
şirket arasında bir anlaşma ile 
de tanzim edilebilir. Bu takdir
de yapılacak sözleşmenin Ba
kanlıkça tescili lâzımdır. 

Ruhsatname devresi içinde 
madenden çıkarılmış cevherler
le madende mevcut menkul ve 
gayrimenkul bilcümle tesisler 
ve malzeme ruhsatname sahibi
ne aittir. Jmal hakkını alan is
terse madenin işletilmesine ya-
rıyan gayrimenkul ve menkul
leri mahkemece takdir edilecek 
bedelle kısımen veya tamamen 
satmalabilir. 

MADDE 29. — Bakanlıkça 
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j ruhsatname sahibine ihale olun-

mayıp ehil bir şirkete ihalesi 
için yapılacak ilâna hiçbir talip 
çıkmadığı takdirde iki ay zar
fında Bakanlık yeni bir ilân 
yapmaya ve bu sefer de talip 
zuhur etmediği halde ya kendi 
teslbit ettiği şartlarla madeni 
Devlet eliyle işletmeye veya 
ruhsatname sahibine ihaleye 
meclburdur. 

MADDE 30. — imal hakkı 
mevzuu olan madenlerin işletil
mesi 60 yıl müddetle ihale olu
nur. 

MADDE 31. — Bakanlıkça 
ihale dilekçelerinin kabulünden 
sonra ihale keyfiyeti madenin 
'bulunduğu yerde, istanbul ve 
Hükümet merkezinde çıkan ga
zetelerden birer tanesinde 15 
gün içinde iki defa olmak üzere 
ilân edilir, ilân masrafları di
lekçe sahibi tarafından ödenir. 
Bu ilânda madenin mevkii, sı
nırları, nev'i ve cinsi ile ihale 
edilecek kimsenin adı ve ihale 
müddeti zikredilir. İlân müd
deti bitikten sonra 15 gün için
de vukulbulacak itirazlar doğ
ruca Bakanlığa yapılır. Taşra 
teşkilâtına veya vilâyetlere ya
pılan itirazlar mütalâasiyle bir-

L likte en çok bir hafta içinde 
Bakanlığa gönderilir. Son ilânı 
takibeden 15 gün içinde yapı
lan itirazlar kahul olunmaz. 

MADDE 32. — Madenin iha
lesine ait Bakanlar Kurulu ka
rarı merkezde Resmî Gazete ile, 
madenin hulunduğu ilde mahal
lî gazete ile ilân edilir. 

MADDE 33. — ihale edilen 
madenin çevresi içinde bu ma
denle mahlut olmıyarak Ibaşka 
bir cins maden zuhur ederse 
onun imali için de yukarıki 

| maddelerde yazılı muameleler 

•I yapılarak ihale kararnamesi 
alınmak lâzımdır. Ruhsatname 
bir başkası tarafından alınmış
sa eşit şartlar dahilinde o ma
halde ihale kararnamesiyle zaten 
imâl hakkına sahip olana ihalesi 
yapılır ve ruhsatname sahibine 
28. maddede yazılı olan «Made
ni bulma hakkı karşılığı menfa
at sağlanır». 

MADDE 34. — Devlet eliyle 
işletilen ve Devlet teşkilâtı vası-
tasiyle aranan madenlerin aran
ma, ve imâl haklarının iktisabı 
ve işletilmesi de bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 35. — İhale karar
namesi alınıncaya kadar arama 
faaliyeti ve imâl hazırlıklarına 
devam olunabilir, ve bakanlıkça 
ihalenin icrası için Başbakanlı
ğa ihale teklifinde bulunulunca-
ya kadar arama ruhsatnameleri 
devredilebilir. Usulüne uygun 
olarak yapılan ihale talepleri, 
ihale kararnamesi istihsâl edi
linceye kadar araştırma faali
yetlerine devam edilmesine ve 
9. maddede yazılı şartlar daire
sinde 2000 tondan fazla cevher 
istihsal ve sevkedilmesine hak 
verir. 

MADDE 36. — Arama ruh
satnamesi almadan cevher çıka
ranlardan veya ruhsatname al
dıktan sonra usulüne uygun 
ihale talebinde bulunmadan.... 
tondan fazla mal çıkardığı sabit 
olanlardan, çıkardıkları cevher
ler kaçak sayılarak müsadere 
olunur. Bunlar sevkedilmişse 
Fob satış bedelleri tahsil olunur. 
Kaçırılan cevherlerin miktar ve 
kıymetine göre Fob satış kıymet
lerinin bir misli ayrıca para ce
zası alınır, ve başkalarına bir 
zarar verilmişse ödettirilir. 

Müsadere, satış bedelinin ta-
I yin ve tahsili, para cezası ve 
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tazminata adlî mahkemelerce I 
iıükmolunur. 

Mahkeme karariyle iki deıa 
yolsuz imraratları sabit olanla
rın, ikinci karar kesinleştikten 
sonra arama ruhsatnameleri ge
ri alınır ve ruhsatname üzerinde 
hiçbir hakları kalmaz. 

Dördüncü kısım 

işletme ruhsatnameleri 

MADDE 37. — Kemiyet ve 
keyfiyetine ve tâbi bulunduğu 
iktisadi ve fennî şartlara naza
ran ihale mevzuu teşkil edecek 
surette işletilmesi kabil olma
dığı Maden Dairesi Fen Hey
eti raporiyle tesbit edilen ma
denler için, arama ruhsatna
mesinde gösterilen hudutları J 
ve bin hektarı aşmamak üzere 
arayıcıya doğrudan doğruya 
Bakanlıkça işletme ruhsatname
si verilir. 

MADDE 38. — Mekşuf ma
denlerden "olup da mahiyetleri 
itibariyle 62. madde muci- \ 
bince işletme ruhsatnamesine 
tâbi tutulan madenlerin iş
letilmesi için keyfiyet resmî 
gazete ile ve madenin bulun
duğu vilâyette yayınlanan ga-
zateden başka mûtat vasıtalar
la ve bir hafta ara ile dört 
defa ilân edilir. Müracaat eden
ler birden ziyade olduğu tak
dirde Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca en iyi işletebilece-
ğine kanaat getirilen talibe iş
letme ruhsatnamesi verilir. 

MADDE 39. — tşletme ruh
satnamesi alanlar 47. maddede 
yazılı şirket teşkili mecburiye
tine tâbi değildir. 

MADDE 40. — 38. maddede* 
yazılı madenlerden yalnız lin
yit madenleri bulundukları vi- j 

I lâyet veya belediyelere ve 
köy sınırı içindeki linyit ma
denleri köy hükmi şahısları na
mına, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı tarafından 38. madde 
mucibince vukubulacak müra
caatlar üzerine tereihan veya 
doğrudan doğruya tşletme ruh
satnamesi verilir. Hususi idare
lere verilecek ruhsatnameler 
vilâyet hududu, Belediyelere 
verilecek ruhsatnameler kaza 
hududu içinde kalacaktır. Hu
susi idare ve belediyelerle köy-

| lerin işletecekleri bu madenle
rin harita ve plânlarını kolay
laştırmak için Bakanlıkça mev
cut vesaite göre fennî yardım
lar yapılır. 

MADDE 41. — Her işletme 
ruhsatnamesinin mevzuunu an
cak bir cins maden teşkil eder. 
Tabiî teşekkülleri itibariyle ay
rı ayrı işletilmeleri mümkün ol-
mıyan madenlerle birlikte işle
tilmeleri fennen ve iktisaden 
lüzumlu görülen madenler için 

L bir işletme ruhsatnamesi veri
lebilir. 

MADDE 42. — işletme ruh
satnamesi müddeti beş seneden 
az on seneden çok olamaz. Müd
deti biten ruhsatnameler tecdit 
edilebilir. 

MADDE 43. — İşletme ruh
satnamesine tâbi madenlerin 
işletme şartları tesis ve ana fa-

, aliyet raporu varsa ona göre 
yoksa doğrudan doğruya Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı ta
rafından tesbit edilir. 

MADDE 44. — İşletme ruh
satnamesinden 20 lira harç 
alınır. 

MADDE 45. — İşletme ruh
satnameleri üç yıldan az ve on 

I yıldan fazla olmamak şartiyle 
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ve Bakanlığın muvafakatiyle 
muvakkaten veya büsbütün 
devredilebilir. Devralacak olan
da evvelce işletme ruhsatna
mesi sahibinden aranan vasıf
lar mevcutsa Bakanlık, muvak
kat veya katî devri tescil eder. 

Bu devir muamelesinde ruh
satname harcının yarısı alınır. 
Devir harcının yatırılmasını 
mütaakıp işletme ruhsatnamesi 
bütün haklar ve vecibeleriyle 
devralana intikal eder. 

Muvakkat devirde devrala
nın vecibelerini yerine getirme
mesi bu kanun hükümlerinin 
işletme ruhsatamesi sahibine 
tatbikma mâni olmaz. 

' - , s 
Beşinci kısım 

Maden imâl ve işletme hakkı-
mn mahiyeti 

MADDE 46. — 1. İhale Ka
rarnamesinin neşrinden sonra 
maden imal hakkı, işletme ruh
satnamesi alındıktan sonra iş
letme hakkı satıh mülkiyetin
den ayrı bir gayrimenkul mül
kiyeti olur. Madene tahsis edil
mek ve imâl ve işletme hakkı 
sahibinin mülkiyetinde olmak 
şartiyle, yeraltı ve yerüstü is
tihsal ve işletmede kullanılan 
tesisat, inşaat, m a k i l e r ve 
her türlü alet ve nakil vasıta
ları ve bir yıllık işletme mal
zemesi bir bütün olarak gayri
menkul sayılırlar. Bunların ha
ciz yoliyle satışları caiz değil
dir1. Maden imal hakkı üzerine 
ipotek ve sair ayni haklar te
sis edilebilir. Bu haklar Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı Ma
den Dairesince tescil edilir. 

2. İhale edilmiş bir maden 
üzerine mevzu ipotek dolayı-
siyle imal hakkının satılması 
halinde, bu hak sahibinin yeri
ne kaim olacakların evvelce 



ihale sırasında şartları haiz bu- I 
Ummaları veya tesis ve ana 
faaliyet raporunda tesbit edi
len şartları haiz bir şirket kur
maları veya böyle bir şirketle 
anlaşmaları lâzımdır. Made
nin işletilebilmesi için gerekli 
sermayenin tedariki ve şirke
tin kurulması veya maden imal 
hakkının bu şartları haiz bir 
şirkete devri için ilgiliye Ba
kanlıkça 6 aylık bir mühlet ve
rilir. Bu müddet sonunda şart
lar yerine getirilirse, Bakanlı
ğın teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca devre karar verilir. 
Aksi takdirde Bakanlıkça ya
pılacak ilân üzerine, borcun ta
mamı ve ödenmesi muacceliyet 
kesbettiği tarihten itibaren iş-
liyen nizami faizi ve eski sa
hibinin bütün mükellefiyetle-
riyle madeni işletmeye talip 
olan ehil bir şirkete ihalesine 
tevessül olunur. 

İşletme ruhsatnamelerinin 
ipotek dolayısiyle satışı bu 
kayda tâbi tutulmaz. 

3. Madenden çıkarılan cev
herler ve bir yıllık ihtiyaç dı
şında kalan malzeme menkul 
mallardır. Bunlar, borç muka
bilinde haczedilebilir ve satıla
bilir. 

4. imal ve işletme hakları, 
sahiplerine, ihale olunan saha
da işbu kanun ahkâmı daire
sinde ihale kararnamesinde zik
redilen cevherleri aramak, çı
karmak ve bunlardan istifade 
etmek, madenin işletilmesi için 
yer yüzünde ve altında tesisi 
gereken müesseseleri vücuda ge
tirmek hakkını verir. 

Altıncı kısım 

tmal hakkı ve işletme hakkı 
sahiplerinin vecibeleri 

MADDE 47. — ihale sure- I 
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tiyle işletilecek madenlerde I 
imal hakkı bir şirkete olmayıp 
bir veya mütaaddit kimselere 
verilmişse ihale kararnamesinin 
neşri tarihinden itibaren bir yıl 
içinde imal hakkı sahiplerinin, 
madenin işletilebilmesi için 
muktazi sermayeyi haiz bir 
Türk şirketi kurmaları lâzım
dır. 

Bu müddetin sonunda, hak
lı sebepler olmadan, bir Türk 
şirketi kuramıyan ve gerekli 
işletme ve tesis sermayesini 
temin edemiyenlerin, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının tek
lifi ve icra Vekilleri Heyeti 
karariyle imal hakları geriye 
alınır, ve haklarında bu ka
nunun 28. madde hükümleri 
tatbik olunur. I 

MADDE 48. — imal veya 
işletme hakkı sahibi, harcın 
yatırıldığı tarihten itibaren 
bir yıl içinde işletmeye geç
meye mecburdur. Bu suretle 
işletmeye başladıktan sonra 
faaliyetin aralıksız devam et-., 
m es i lâzımdır. 

MADDE 49. — ihale karar
namesinin neşrinden sonra bir 
defaya mahsus olmak üzere 
hektar başına bir lira ihale 
harcı alınır. Harem Hazineye 
yatırıldığına dair makbuzun 
Bakanlığa tevdiini mütaakıp, 
başka bir muameleye lüzum 
kalmadan maden imal. hakkı 
kullanılabilir ve ihale sahibi
nin vecibeleri başlar. 

MADDE 50. — ihale veya 
ipletme ruhsatnamesi haremin 
yatırılmasını mütaakıp keyfi- I 
yet maden dairesindeki tescil 
defterine geçirilir. Türk Mede- | 
ni Kanununun tapu siciline | 
mütaallik hükümleri maden
ler için Ekonomi ve Ticaret | 

Bakanlığı maden dairesince 
ifa olunur. 

MADDE 51. — Arama ve 
işletme ruhsatnamesi ve ihale 
edilmiş maden sahalarından 
çıkarılacak cevherlerin şevke-
dilebilmesi için imrariye mü
saadesi alınacaktır. imrariye 
ruisaadeleri doğrudan doğru
ya Ekonomi ve Ticaret Ba
ki.ı lığı Maden Dairesince ve
ya Bakanlığın taşra teşkilâtı 
tarafından, bu teşkilâtın mev
cut olmadığı yerlerde bu işle 
görevlendirilecek memurlar ta
rafından verilecektir. 

Gerek Bakanlık teşkilâtı ge
rek Bakanlıkça imrariye mü» 
sadesi vermeye memur edilen
ler, kanuna uygun müracaat
ları en çok 24 saat içinde in
taç etmeye ve tezkereyi ver
meye mecburdurlar. 

imrariye müsaadesi ruhsat
name veya imal hakkı sahiple
rinin beyanlarına dayanılarak 
verileceğinden hakikata veya 
kanuna aykırı talep ve beyan
lardan kendielri sorumlu tutu
lurlar. 

MADDE 52. — Gerek arama 
ve işletme ruhsatnameli ve ge
rek ihale edilen maden sahala
rından çıkarılacak cevherler
den Gelir Vergisinden ıbaşka 
her hangi bir nam ile vergi ve 
resim alınmaz. Mevzuları sırf! 
maden işletmekten ilbaret olan 
şirketler ayrıca Kurumlar Ver
gisine tâHbi tutulmaz. 

MADDE 53. — Arama ve iş
letme ruhsatnamesi veya imal 
hakkına dayanarak maden ih^ 
raç ve sevkedenler, istihsal ve 
•şevkettik! eri cevherlerin Ba
kanlıkça te'sfbit edilecek şeklo 
göre miktar, cins ve kıymetleri
ni gösteren bir cetvel tanzim 
ederek Bakanlık Maden Daire-
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sine her üç ayda bir gönder
mekle mükelleftirler. Bu cet
velleri vaktinde postaya tevdi 
emiyenler Bakanlıkça verilecek 
15 günlük mühlet içinde bu 
mükellefiyeti yerine getirme
dikleri halde sulh mahkemeleri 
karariyle 25 liradan 50 liraya 
kadar para cezasına tâbi tutu
lurlar, tekerrüründe para ceza
sı iki misline çıkarılır. 

Üç aylık devre içinde faali
yette bulunmamış olanların, is
tihsal ve sevkiyat yapılmaması 
sebepleriyle birlikte taahhütlü 
Ibir mektupla keyfiyeti Bakan
lığa bildirmeleri lâzımdır. Bu
na riayet etmiyenler hakkında 
da yukarıki fıkrada yazılı mu
amele yapılır. 

MADDE 54. — ihale ile ve
rilen madenlerde imal hakkı 
sahibi, ihaleyi takibeden her yıl 
Mart sonuna kadar, madende 
yapılan ameliyatın 1/500 mik
yasında iki nüsha imalât hari
talarını tanzim edecek ve bir 
raporla taahhütlü olarak posta 
ile Bakanlığa gönderecek ve her 
yıl (bu haritalar üzerine, geçen 
senede icra olan ameliyatı geçi
receklerdir. Bu haritalarda Ba
kanlıkça görülen ve maden ida
resinde tashihi kabil olan hata
lar dairece düzeltilir ve ikinci 
nüshasına bu tashihler geçirilir. 

MADDE 55. — 54. maddede 
yazılı imalât haritasını muayyen 
zamanında göndermiyen, fenne 
aykırı veya yanlış olarak tan
zim eden imal hakkı sahipleri
ne Bakanlıkça bir ay müddetli 
ve hata ve eksikleri açıkça gös
teren bir tebligat yapılır. Meş
ru bir sebep olmadığı halde bu 
müddetin sonunda usulüne uy
gun imalât haritası vermiyen-
lerden 50 liraya kadar para ce
zası alınır ve masrafları maden 

sahiplerine ait olmak üzere Ba
kanlık Maden Dairesi veya 

I M. T. A. Enstitüsü mühendis-
j lerinden birine maden yerinde 

yeni bir harita tanzim ettirilir. 

MADDE 56. — îmal hakkı 
ve işletme ruhsatnamesi sahip
leri, yeraltında yapılan ameli
yatın 1/500 mikyasında imalât 
haritasını ve yatakların jeeolo-
jik hususiyet ve inkişaflarını, 
elde edilen cevherlerin miktar
larını, istihsâl imal ve stok ha
reketlerini gösteren defterler 
tutmakla mükelleftirler. 

MADDE 57. — Ekonomi ve 
i Ticaret Bakanlığı, maden ara

ma ve işletme hakkı verilen sa
halarda yapılan faaliyetlerin 

I bu kanun hükümlerine, tesis 
ve ana faaliyet raporuna ve iha
le şartlarına uygun olup olma
dığını yetkili kılacağı fen adam
ları vasıtasiyle dilediği zaman 
murakabe ve teftiş edebilir. 
Arama ruhsatnamesi ve işletme 
hakkı sahipleri Bakannlığm 
yetkili memurlarına madenleri
ni, ve tutmaya mecbur olduk
ları defter ve vesikaları ve ha
ritalarla plânları göstermeye 
mecburdurlar. 

MADDE 58. — Yerinde tes-
bit edilen noksanlar maden sa
hiplerinin rızasiyle düzeltilir. 
Buna razı olmıyanlara, hata ve 
noksanları açıkça belirtilerek 
bir ay müddetli yazılı bir teb
ligat yapılır. Bu müddetin so
nunda noksanlar ikmal edil
mez, veya defter ve haritaların 
ibrazından imtina edilir veya 
yine defter tutulmazsa, masraf
ları maden sahiplerince öden
mek üzere Bakanlıkça gönderi
lecek yetkili bir memur tarafın
dan noksanlar tamamlanır ve-

! ya defter, haritalar ve plânlar 

yeniden tanzim olunarak imza 
karşılığında maden sahibine 
teslim edilir ve ayrıca 
liraya kadar para cezasına hük-
molunur. Bu haritaların ve 
plânların tanzimine kadar ima
lât durdurulur. 

56, 57 ve 58. maddelerde ya
zılı hükümlere aykırı hareket 

edenlerden tahsil olunacak mas
raflarla para cezalarına adlî 
mahkemelerce karar verilir. 

MADDE 59. — Gerek arama 
ve gerek işletme ruhsatname
li gerek imal hakkına müsteni
den işletilen madenlerde çalış
tırılacak işçilerin Türk olmala
rı şarttır. Ruhsatname ve ma
den sahiplerinin istihdamına lü
zum gördükleri yabancı mü
hendis, teknisyen, ustabaşı or
ganizatör ve muhasip gibi tek
nik elemanlar için Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığından izin alın
ması lâzımdır. Bakanlık, yaban
cı teknisyen çalıştırılması tek
lifini, maden aranması ve işle
tilmesi için lüzumlu ve faydalı 
gördüğü takdirde gerekli mü
saadeyi müracaat tarihinden 
itibaren en çok bir ay içinde 
verir. Bu müsaadeye dayana
rak çalıştırılanlar için maden 
ruhsatname veya imal hak
kı sahiplerine herhangi bir pa
ra ödeme mükellefiyeti tahmil 
edilemez. 

MADDE 60. — Bir madende, 
suların cereyanı veya mağara
ların hava alması için vukubu-
lacak ameliyatta diğer bir ma
denin imalâtına zarar geldiği 
takdirde mutazarrır olan ma
den sahibine diğer maden sa
hibi tazminat verir. Ve bu taz
minatın miktarını taraflar ken
di aralarında tâyin edemedik
leri halde tazminat miktarı 
mahkemece hükme bağlanır. 
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MADDE 61. — Birbirlerine 

yakın veya bitişik olup ayrı 
ayrı ihale edilmiş olan maden
lere veya madencilerle civar
daki tesisata bir zarar veril
mek ihtimali melhuz olduğu 
halde zararın ortadan kaldırıl
ması için madenciler arasında 
bir anlaşmaya varılarak karar 
verilmesi lâzımdır. Anlaşmaya 
varılmadığı takdirde mahkeme
ce taraflar dinlendikten sonra 
verilecek karar dairesinde ha
reket edilir. 

MADDE 62. — Bir madenin 
işletilebilmesi için ihale karar
namesinde yazılı sınırlar için
de vâki arazide mülkiyeti baş
kalarının uhdesinde bulunan 
(bir mahallin muvakkaten kul
lanılması gerektiği takdirde bu 
yerin bir yıla kadar eski haline 
getirilerek sahibine teslimi 
mümkün olup da arazi sahibi 
razı olmadığı halde o araziden 
bir yıl müddette arazi sahibi
nin alacağı safi hasılatın iki 
misli maden sahilbi tarafından 
arazi sahibine ödenecektir. 

(MADDE 63. — Bir madenin 
İşletilmesi için lüzumlu olduğu 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca tasdik edilen sahipli arazi ve 
(binalar, 3710 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde madenin 
(bulunduğu vilâyet tarafından 
maden sahibi nam ve hesabına 
istimlâk olunur. Bakanlığın tas
diki âmme menfaati kararı 
hükmündedir. 

Bu arazi millî araziden ise 
Bakanlığın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca parasız ola
rak madene tahsis olunur. Bu 
millî arazi üzerinde Devlete ait 
mevcut binalardan maden sahi
bi, Bakanlıkça tesb'it olunacak 
kira mukabilinde istifade eder. | 

MADDE 64. — 1. îmal hak
kı ve igletme ruhsatnamesi sa
hipleri ödiyecekleri harcın ya
tırılmasını takibeden üç ay için
de bir mesul müdür tâyin et
meye, ikametgâh adresini ve 
noterlikten tasdikli imzasını 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı
na bildirmeye mecburdurlar. 

Mesul müdür, hissedarların 
ekseriyetiyle seçilir. Hisseleri 
yarıyarıya olduğu ve taraflar 
anlaşamadığı takdirde gösteri
len namzetler arasında mesul 
müdürü Bakanlık seçer. Taraf
lar bunu kabule mecburdur. Hi
lâfına yetki verilmediği halde, 
mesul müdür Bakanlıkça yapı
lacak tebligatın icra edileceği 
kimsedir. Kendisine yapılacak 
tebligat bütün hissedarlara icra 
edilmiş olur. 

2, 47 nci madde gereğince 
kurulacak şirketin idare merke
zi, mesul müdüyü veya bu vazi
fe ile görevlendirilen yetkili im
zaları kuruluşundan itibaren 
bir ay içinde Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına bildirilecektir. 

Bu madde hükmüne aykırı 
hareket edenlerden mahkeme 
karariyle ilk defa 25 lira, teker
rüründe iki misli para cezası alı
nır. 

Yedinci kısım 

Maden imal hakkının devri 

A — Katî devir 

ri ferağ mukavelenamesinin 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilmesi lâzımdır. Ba
kanlık, bu kanun hükümleri
ne göre devre mâni bir cihet 
görmezse 15 gün içinde Bakan
lığa devir kararının istihsali 
için teklifte bulunur. Bakan
lar Kurulu kararının neşrin
den sonra devralan tarafın
dan 20 lira devir harcı yatırıl
dıktan sonra devir keyfiyeti 
maden dairesince tescil edilir. 

MADDE 66. — Madeni işlet
me hakkını ancak, hisselerin 
yarısından fazlasına sahip 
olan şirket kullanabilir. Söz
leşme ile aksine bir hüküm ka
bul edilmediği takdirde akalli-
yette kalan hisse sahipleri iş
letme ve tesis sermayesi ola
rak ihale sırasında tesbit edi
len sermayeyi hisseleri nispe
tinde madeni işletecek şirke
te tediyeye mecburdurlar. 
Ekalliyet hisseye sahip olanla
rın umumi hükümler daire
sinde şirket muamelâtının tef
tiş hakları mahfuzdur. 

MADDE 67. — Ekalliyet 
hisseye sahip olanlar, hissele
rini başka bir şirkete satma
dan evvel ekseriyet hisseye 
sahip olan şirkete satış tekli
finde bulunmaya ve eşit şart
lar dahilinde ona satmaya mec
burdurlar. Satış başka bir şir
kete yapıldığı takdirde bu şir
ket, madeni işletmeye salahi
yetli olan şirkette evvelce 
ekalliyet hisseye sahip olanın 
hak ve vecibelerini kabul et
miş sayılır. 

B — Muvakkat devir 

MADDE 68. — İhaleli ma
denlerde imal hakkı sahipleri 
3 yıldan az ve 20 yıldan fazla 

MADDE 65. — Maden imal 
hakkı sahipleri, bu haklarını 
kısmen veya tamamen 47. mad
deye göre kuracakları şirkete 
veya başka bir şirkete devre
debilirler. 

Devir muamelesi için, devre
dilecek hisse miktarını ihtiva 
etmek üzere, tarafların noter
likten tanzim ettirecekleri çjev- I 
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olmamak şartiyle, malî ve tek
nik kabiliyetleri maden işlet
meye müsait olduğu Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca kabul 
edilecek bir Türk Şirketiyle 
îşletme mukavelesi yaparak 
madenlerini muayyen müddet
le ve muvakkaten o şirkete 
devredilebilirler, işletme mu
kavelesi kira anjaşması mahi
yetinde ^sayılır ve Kiracı, söz
leşme müddeti içinde maden 
sahibine bu kanunla verilen 
haklardan faydalanır ve bütün 
vecibelerini yüklenir. 20 yıldan 
fazla kira akdi, madeni terk 
sayılır. 

MADDE 69. — i5 ve 68. 
maddelerde yazılı işletme ve 
kira sözleşmeleri Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca tasdik 
ve tescile tâbidir. Bakanlık bu 
sözleşmeleri 15 gün içinde ince
lemeye, eksikleri varsa ikmali 
için, tamamsa tasdik ve tescil 
edildiğini bildirmek üzere ilgi
lilere tebligat yapmaya mec
burdur. 15 gün içinde Bakan
lıkça her hangi bir tebligat ya
pılmadığı halde işletme ve kira 
mukavelesi tescil edilmiş sayı
lır ve kiracı, imal ^eya işletme 
hakkını muvakkaten devralmış 
olur. 

îmal veya işletme hakkı sa
hibi ile kiracı -arasındaki akit-
ten doğan ihtilâflar âdi mah
kemelerce rüyet olunur. 

Sekizinci kısım 

Madenlerin birleşmesi 

MADDE 70. — 2 veya daha 
ziyade madenin birleştirilerek 
hukukan bir bütün teşkil et
mesi Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının tasdiki ve Bakanlar 
Kurulu kararma bağlıdır. 

MADDE 71. — Birleşme di-
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lekçesine bağlanması gereken 
vesikalar şunlardır: 

1. Noterlikten tasdikli bir
leşme sözleşmesi, 

2. Bütün sahanın yetkili bir 
fen adamı tarafından hazırlan
mış iki kıta mevki haritası, 

3. Birleştirilecek madenlere 
verilecek unvana dair beyan
name, 

(Bir şahıs veya şirketin elin
deki madenlerin birleşmesi ha
linde sözleşme «aranmaz.) 

MADDE 72. — Birleştirilme
si istenen muhtelif madenler 
ipotek veya başka ayni hak
lara bağlı iseler bu hakların 
sahipleri ile ayrıca yazılı bir 
anlaşmaya lüzum vardır. 

MADDE 73. — İpotek ve sair 
ayni haklar mevcut olmadığı 
veyahut 51. maddede mezkûr 
anlaşma vukubulduğu ve ha
ritalar uygun olduğu takdirde 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
birleştirme muamelesini tekem
mül ettirmeye mecburdur. Ba
kanlık, kararnamenin neşrini 
mütaakip haritalardan bir nüs-
hsmı tasdik ederek maden sahi
bine verir. Birleştirme için 
harç alınmaz. 

Dokuzuncu kısım 

Mekşuf madenler ve ihale şekli 

MADDE 74. — 1. Devlet 
teşkilâtı tarafından yapılacak 
aramalarla ortaya çıkarılan ma
denler, Devletçe ya doğrudan 
doğruya Etibank eliyle veya 
Bakanlıkça yapılacak ilân üze
rine, arayıp bulma masrafla
rını en çok beş yılda ödemek 
şartiyle madeni işletmeye talip 
olan ehil maden şirketlerine 
ihale suretiyle veya Etibankın 
iştirakiyle kurulacak bir şir
ket vasıtasiyle işletilir. Bu 

takdirde juasraflar, iştirak his
seleri nispetinde bölünür. 

2. Halen bilinen veya mek
şuf olarak Bakanlıkça kayde
dilmiş bulunan madenler en 
çok üç ay içinde Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı Maden Dai
resi veya M. T. A. Enstitüsü 
mühendislerine tetkik ettirile
rek bunları işletmeye istekli 
olan Türk şirketlerine ihale 
edilmek üzere ihale şartları 
gösterilerek bir ay müddetle 
ilân edilir. 

Maden Dairesi ve M. T. A. 
Mühendislerinden kurulacak 
bir heyet tarafından işletmeye 
istekli olan şirketlerin malî ve 
teknik kabiliyetleri incelenerek 
her mekşuf maden en iyi işle
tebilecek imkânlara sahip olan 
şirketlere usulü dairesinde iha
le yapılır. İhale şartlarında bu 
madende mevcut haklardan 
başka her hangi para ödenmesi 
külfeti tahmil edilemez. 

MADDE 75. — Eski imtiyaz
ları veya bu kanuna göre veri
lecek imal hakları terk veya 
feshedilen veya geri alınacak 
olan madenlerden işletmeye el
verişli olduklarına dair kâfi bil
gi edinilememiş olanlar için Ba
kanlıkça ilân yapılarak en ehil 
talibine arama ruhsatnamesi ve
rilir. Bu ilâna 6 ay içinde talip 
çıkmadığı takdirde mezkûr ma
den yerleri «aramaya açık saha,v 

olarak ilân edilir ve usulüne 
uygun isteklilerine arama ruh
satnamesi verilir. Bunlardan iş
letmeye elverişli olduğu sabit 
olanlar mekşuf maden sayıla
rak ikinci bendin son fıkrası 
gereğince ihale edilir. 

MADDE 76. — Her hangi 
bir sebeple ekseriyet hisseleri 
Devlete intikal etmiş bulunan 
imtiyazlı madenler mekşuf ma-
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denler gibi ilân yoliyle Bakan
lıkça tesbit edilecek şartlar da
hilinde ehil bir Türk Şirketi
ne ihale edilir. İhale şartların
da, ekalliyet hisseye sahip olan
ların hisseleri nispetinde intifa 
hakları mahfuz tutulur. Bu in
tifam şekil ve şartları, safi ve
ya gayrisâfi hasılattan istifade 
şekilleri taraflar arasında mu
kavele ile tesbit edilebilir veya 
hisse sahipleri tarafından hisse
leri usulüne göre şirkete terk 
vo devrolunabilir. 

Onuncu Kısım 

Madenler Zabıtan 

MADDE 77. — Maden işleri, 
zabıta bakımından Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı Maden Dai
resi Merkez ve Taşra Teşkilâ
tının murakabesine tâbidir. Bu 
murakabe aşağıdaki hususlara 
şâmildir: 

İmalâtın emniyeti, 
Hayatın ve işçi sağlığının em

niyeti, 
İşletme tertibatının işletme 

kaidelerine tevafuk etmesi, 
Şahsi emniyet ve umumi mü

nakalât bakımından yeryüzü
nün korunması ve maden işle
rinin sağlık ve umumi menfaat 
lere aykırı tesirlerinin bertaraf 
edilmesi, 

Bu murakabeye tathirhane-
ler, izabehaneler, müvellidî bu
harlar kuvvei muharrike tesi
satı da dâhildir. 

MADDE 78. — Maden zabı
tasına ait nizamname talimat 
ve kararlar kanun hükümlerine 
tevfikan Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanır. 

MADDE 79. — Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca maden 
işlerinin tekasüf ettiği vilâyet 
merkezlerinde bir maden mü-
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hendisi veya ruhsatnameli ma
den teknisyeni bulundurulacak
tır. Bu memurlar Bakanlıkça 
verilecek talimat dâhilinde ma
denlerde maden zabıtası ve bu 
kanun hükümlerinin sureti tat
bikini zaman zaman kontrol 
edecek ve gördükleri eksiklik
leri maden sahiplerine tebliğ 
ettikten sonra teftiş neticeleri
ni Bakanlığa bildireceklerdir. 

MADDE 80. — Bir Madende 
77. maddede yazılı hususlarda 
tehlike melhuz olduğu takdir
de Maden İdaresi veya vilâyet
teki mühendis maden sahibini 
veya mümessilini dinliyerek ve
receği bir kararla gereken za
bıta tertibatının alınmasını em
reder. 

MADDE 81. — Tehlike âcil 
olduğu takdirde maden mühen
disi veya teknisyeni derhal ve 
hatta maden sahip veya mü
messilini dinlemeye lüzum gör-
m eksizin gereken tertibatı, me
suliyeti kendisine raci olmak 
üzere, verir ve Bakanlık Ma
den Dairesini haberdar eder.. 
Bakanlık Maden Dairesi vere
ceği bir kararla alman tertiba
tı tasdik veya ret eyler. Bu 
kararın verilebilmesi için ma
den sahibinin de mütalâası alın
ın ak şarttır. 

MADDE 82. — 80 ve 81. 
maddelerde zikredilen zabıta 
tedbirlerinin maden sahibine 
veya mümessiline bildirilmesi 
Maden Dairesi kararının yazılı 
olarak tebliği suretiyle yapılır. 

Vilâyet maden mühendisi ve
ya teknisyeni tarafından ocak
larda yapılacak tebligatın her 
madende bulundurulacak hu
susi bir deftere geçirilmesi lâ
zımdır. 

İşçilere tebligat yapılması 

gerektiği halde bu tebligat mü
hendisi veya teknisyenin, işçile
ri toplıyarak, talimatı okuma
sı suretiyle icra edilir. 

MADDE 83. — 81. maddede 
yazılı hallerde maden mühen
disi veya teknisiyeninin lüzum 
gördüğü tedbirler Bakanlık 
maden dairesinin tasdikma in
tizar edilmeksizin derhal alınır. 

Bu talimatın icrası itiraz su
retiyle tehir edilemez. 

Kaza vukuunda yapılacak 
muameleler: 

MA1>DE 84. — Bir madende 
yerin altında veya üstünde bir 
veyahut mütaaddit kimselerin 
ölümünü veya ağır surette ya
ralanmalarını intaç eden bir 
kaza vukuunda maden işletme 
şefi veya vekili derhal mahal
lî hükümeti ve mevcutsa vilâ
yet maden mühendisi veya tek-
nisiyenini haberdar etmeye 
mecburdurlar. Vilâyet maden 
mühendisi veya teknisiyeni 
mevcutsa bu mühendis veya 
teknisiyen tarafından, yoksa 
maden sahibinin fennî işlerini 
yürüten tarafından kazanın se
bebi tahkik ettirilmekle bera
ber intaç edeceği mahzurların 
önü alınmak için gerekli ted
birlere baş vurulacak ve türlü 
alet ve malzemeye ihtiyaç hâ
sıl olursa masrafları maden 
sahibi tarafından ödenmek 
üzere tedarik olunacaktır. 

Maden sahibi bu tahkikatın 
yapılması ve lüzum görülen 
tedbirlerin alınabilmesi için ge
rekli vesaik, malzeme ve sair 
vasıtaları vilâyet mühendisi 
veya teknisiyenine ibraz ve te
min edecektir. 

Komşu madenler sahipleri eh 
ierinde olan vasıtalarla kaza 
mevzuunda kendilerinden iste? 
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nilen yardımları yapmakla mü
kelleftirler. 

Bu maddede yazılı kaza hali 
en çok 48 saat içinde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığına bildiri
lecektir. 

s i " . : ; - • " " • • 
On birinci kısım 

Madenlerin işletilmemesi \)e ter
hine dair hükümler 

MADDE 85. — îmal hakkı 
ve işletme ruhsatnamesi sahip
leri madenlerini, Bakanlığa 
verdikleri tesis ve ana faaliyet 
raporları dairesinde devamlı 
olarak işletmekle mükelleftir
ler. İşbu işletme esaslarını de
ğiştirdikleri veya işletmeyi mu
vakkaten veya büsbütün tatil 
ettikleri takdirde durumu mu
cip sebepleriyle birlikte en çok 
bir ay içinde Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bakanlıkça, icabmda maden 
sahipleri hesabına tetkikat yap
tırılmak ve kendisinden ta
mamlayıcı izahat alınmak su
retiyle durum incelendikten 
sonra bu hususta ahn-aeak ka
rar kendilerine tebliğ olunur. 

Bakanlığın bu husustaki ka
rarı, tâyin ettiği müddetler 
zarfında, evvelki veya yeni
den tâyin ettiği esaslar daire
sinde madeni tekrar işletmeye 
geçmeye dair bulunduğu tak
dirde maden sahibi, verilen 
müddetin sonunda bu esaslara 
uyarak madeni sürekli işletme
ye geçmeye mecburdur. Verile
cek mühletler üç aydan <az ve 
iki defadan fazla olamaz. 

MADDE 86. — tmal ve işlet
me hakkı sahibi yeraltı veya 
yerüstü imalâtı kısmen terket-
mek istediği takdirde o kısmın 
haritası ve terk sebebini göste-
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ren fennî bir raporla Bakanlık
tan izin almaya mecburdur. 
Bakanlıkça kısmî terk talebi 
kabul edildiği takdirde keyfi
yet maden dairesindeki özel 
defterine geçirilir. 

MADDE 87. — îhale müdde
tinin bitmesinden evvel mücbir 
sebeplerden gayrı bir sebeple 
hak sahibi madeni terketmek 
istediği halde altı ay evvel bir 
beyanname ile keyfiyeti Ba
kanlığa bildirecektir. Bu be
yannamede, maden üzerine 
mevzu ipotek ve sair ayni hak
lar ve alacaklıların durumu 
gösterilecek madenin yeraltı ve 
yerüstü mevcut olan, kuyu, bi
nalar, fabrika ve sair tesisatın 
resimleri ve o güne kadar çı
karılan cevherlerin miktar ve 
vasıflarını ihtiva eden rapor, 
cetvel ve defterler verilecek ve 
bu beyannameye her hangi bir 
şart ve teklif dercolunmıya-
caktır. 

MADDE 88. — Terk talebi 
üzerine bakanlıkça ipotek ve ay
ni hak sahiplerine tebligat ya
pılır, ve 30 günlük mühlet veri
lir. Bu müddet içinde ayni hak 
sahipleri madenin satılması ve 
matluplarının satış bedelinden 
ödenmesini talep edebilirler. 

MADDE 89. — Bakanlık işle
tilmesine imkân görürse madeni 
işletmeye ehil bir şirkete ihale 
için bir ay müddetle ilân eder 
ve ihale şartlarında tescil edil
miş ayni hakları derceder. 

MADDE 90. — Bakanlıkça 
terk talebi kabul edilince keyfi
yet Resmî Gazete ile ve madenin 
bulunduğu vilâyet gazetesiyle 
ilân edilir ve maden defterine 
tescil olunur. 

MADDE 91. — Madenin ter-
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kine Bakanlıkça karar verildiği 
takdirde ipotek ve ayni hak sa
hipleri 88. madde mucibince ma
denin satış bedelinden veya baş
ka birine ihalesinde ihale şartla
rına göre yeni sahibinden ala
caklarını tahsil etmek üzere terk 
kararının Resmî Gazetede neş
rinden itibaren üç ay içinde sa
lahiyetli mahkemeye müracaatla 
imal hakkının satılmasını talep 
edebilirler. 

Madenin satış bedeli borçlara 
yetmez ve bu şartlarla imal hak
kına talip çıkmazsa ayni hak sa
hipleri maden zabıta ve emniye
tine mütaallik sabit tesisler dı
şında kalan bilûmum menkul ve 
gayrimenkullerin mahkeme ile 
satılmasını veya takdir edilecek 
kıymetle kendilerine devrini is-
tiyebilirler. Satış bedelleri bor
cun tamamını ve muacceliyet 
kesbettiği tarihten itibaren niza
mi faizini karşıladıktan sonra 
artan miktarı eski maden sahibi
ne iade olunur. 

On ikinci kısım 

Terkten gayrı sebeplerle imal 
veya işletme hakkının sona er-

mesi 

MADDE 92. — tmal ve işlet
me hakkı, madenin terkinden 
başka, müddetin bitmesi veya bu 
hakkın geri almmasiyle sona 
erer. 

MADDE 93. — Müddetin ni
hayet bulması halinde imal ve 
işletme hakkı sahibinin maden 
üzerindeki bu hakkı sakit olur. 
Maden sahibi, bu müddetin 
bitmesinden altı ay evvel ma
denin" değerlendirilmesine ya
rayan bilcümle defter ve vesi
kalar, harita, işletme plân ve 
programlarını ve son beş yıllık 
istihsal ve satış faaliyetlerine 



ait cetvellerini ipotek ve sair 
•vni haklara ait vesaikini Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına 
tevdie mecburdur. 

Bakanlık, Maden Dairesi Fen 
Heyetinin vereceği rapora ve 
madenin durumuna göre tekrar 
ihale edilmesi veya mekşuf sa
halar arasına alınması veya 
aramaya açık saha ilân edil
mesi hakkında bir karar verir 
ve bu karivi Resmî Gazete ve 
madenin bulunduğu vilâyette 
çıkan gazete ile, mahallinde 
gazete yoksa mûtat vasıtalarla 
birer defa ilân edilir, ipotek 
ve ^yni hak sahipleri, bu ilân
dan itibaren 30 gün içinde 
Bakanlığa müracaat ettikleri 
akdirde 88 ve 91. maddelerde 

yazılı haklardan istifade edebi
lirler. 

Bakanlıkça tekrar ihalesine 
karar verildiği halde buna ta
lip olan eski imal hakkı sahibi 
tercih edilir. 

MADDE 94. — imal hakkı 
aşağıda yazılı hallerde Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığının 
teklifi ve- Bakanlar Kurulu 
karariyle geri alınır. 

A) Meşru bir sebep olma
dan 47. madde hükmüne aykırı 
hareket ettiği sabit olan imal 
hakkı sahibine Bakanlıkça ve
rilecek altı aylık mühlete rağ
men şirket kurulmaz ve tesis 
ve ana faaliyet raporundaki 
esaslar dâhilinde işletmeye ge
çilemezse, 

B) ihaleye tâbi madenlerde 
ihale kararnamesinin neşrin
den ve işletme ruhsatname
sinde Bakanlığın tebligatından 
itibaren ve Bakanlıkça yapıla
cak tebligata rağmen meşru bir 
se'rop olmadan, altı ay içinde 
49. maddede yazılı harç yatı-
rılmazsa, 
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C) 53 - 62 ve 64. maddelere 

aykırı hareketlerinden dolayı 
mahkemece iki defa para ceza
sına veya masraf ödemeye 
mahkûm edilenlerin üçüncü 
defa aynı hareketleri mahkeme 
karariyle sabit olup hüküm ke
sinleştiği takdirde, 

D) 70 ve 71. maddelerde 
yazılı müsaade alınmadan ma
denler birleştirilirse, 

E) Bu kanunun maden za
bıtasına dair hükümlerine üç 
defa aykırı hareket edildiği ke
sinleşen mahkeme karariyle sa
bit olursa, 

F) Meşru bir sebep olma
dan madenlerin tatil ve terki 
hakkındaki 85 ve 87. maddele
re aykırı olarak ve Bakanlık
ça iki defa yapılacak müddetli 
tebligata rağmen madenler kıs
men veya tamamen tatil veya 
terkedilirse. 

MADDE 95. — 94. maddede 
yazılı hareketleri sabit olan 
işletme ruhsatnamesi sahipleri
nin işletme hakları Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca geri 
alınır. 

MADDE 96. — imal hakkı ve 
işletme ruhsatnamesi geriye 
alınan madenlerde mevcut ipo
tek ve sair ayni haklar sahip
lerine 88 ve 89. maddeler hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 97. — Terk, imal 
ve işletme hakkının geri alın
ması veya müddetin sona erme
si hallerinde mağara ve kuyu
lar ve madenin muhafazasına 
lâzımolan şeyler üzerinde iş
letme ve imal hakkı sahibinin 
tasarruf hakkı kalkar. 

Bu madenlerde başkalarına 
ait ayni haklar veya vergi ve 
sair Devlet hakları mevcut de
ğilse gayrimenkul bina ve tesis-
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ltr, makineler, alet ve edevat 
ve sair işletme malzemesi, ma
den içinde ve dışındaki nakil, 
tesisat ve vasıtaları eski sahibi 
tarafından alınabilir. Ancak bu 
maden yeniden işletilmek üzere 
iha] e edildiği veya işletme ruh-
sutnamesi verildiği takdirde 
yeni hak sahibi mahkemece 
takdir ve tesbit edilecek kıy
metler üzerinden bunları kıs
men veya tamamen satın ala
bilir. 

MADDE 98. — imal hakkı 
ve işletme ruhsatnamesi hakkı
nın geri alınmasına dair Bakan
lar Kurulu, Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı kararları 82. mad
de gereğince ilân edilir. 

MADDE 99. — Her ne sebep
le oluşa olsun imal ve işletme 
haklan sona erenlerin, masraf
ları kendilerine ait olmak üze
re, kuyu ve mağraların ağızla
rını her türlü tehlikeyi berta
raf edecek şekilde örtmeye 
mecburdurlar. Bu yüzden hâsıl 
olacak zarar ve cezai mesuli
yetler buna riayet etmiyen ma
den sahipleri üzerindedir. 

On ügüncü Kısım 

Müteferrik Maddeler 

MADDE 100. — Bir yerde 
maden aranması ve işletilmesi 
o yerin asıl tasarruf haklarına 
tesir etmez. Maden ariyan ve 
işletenlerin arama ve imal hak
larının devamı müddetince ora
da sırf maden arama ve işlet
meden başka bir sıfat ve yetki
leri yoktur. Toprak sahibi razı 
olmazsa maden sahasında zira
at ve maden işinden gayrı bina
lar yapamaz, ve başka iktisadi 
faaliyetlerde bulunamaz. Bulu
nursa elde edilecek menfaatler 
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arazi sahibine aittir. Maden 
sahibinin îş Kanunu hükümle
rine göre yapmaya mecbur ol
duğu tesisat bundan müstesna
dır. 

MADDE 101. — Bu kanunun 
tatbikatından doğan idari ihti
lâflar ve Bakanlık kararına vâ
ki olacak itirazlar üç ay içinde 
Danıştaya yapılabilir. 

MADDE 102. — Türk Made
ni Kanununun madenlere mü-
tanllik hükümleri kaldırılmış

tır. 
MADDE 103. — Bu kaıyanun 

neşrinden evvel alınmış olan 
imtiyaz ve işletme ruhsatname
leri ile maden sahiplerine ta
nınmış olan haklar mahfuz tu
tulur. Bunlar bu kanunla ka
bul edilen haklardan faydala
nırlar ve maden zabıtası bakı
mından bu kanuna tabidirler. 

MADDE 104. — 2804 sayılı 
Kanunun 6, 7, 8. maddeleri ile 
bu kanunun 3016 sayılı Kanun

la değiştirilen 2. maddesinin 
E fıkrası, 26 Mart 1322 tarih
li Maadin Nizamnamesinin 
mer'î hükümleri, teçhizatı aske
riye tertibi hakkında 1334 sa
yılı Kanun, 2818 ve 4268 sayılı 
kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 105. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 106. — Bu kanun 
hükümlerini yürütmeye Bakan
lar Kurulu memurdur. 

Adalet Komisyonu düşüncesi 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/442 
Karar No. 53 

Yüksek Beisliğe 

10 . VII . 1953 

Komisyonumuza havale buyurulan Maden 
Kanunu lâyihası Hükümet temsilcileri hazır bu
lundukları halde toplantı yaparak Ekonomi Komis
yonunca hazırlanmış bulunan metin esas ittihaz 
edilerek komisyonumuzca tetkiki ve mütalâası 
istenen maddeler görüşüldü ve incelendi. 

Mütalâası sorulan maddeler üzerinde yapılan 
tadilât ve onların neticeleri aşağıda gösterilen 
maddelere göre sıralanmış ve neticeleri ayrı 
ayrı arz ve ifade olunmuştur. 

Madde 3 : Madenlerin aranması, işletilmesi 
ve üzerlerindeki hak iktisabı ve bu hakların 
izaaöı bu kanun hükümlerine tâbidir. 

(Ekonomi Komisyonunun kabul ettiği metne 
izaeşi kelimesinin ilâvesi ile maddeye vuzuh te
mini düşünülmüştür.) 

Madde 4 : Madenler, devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olup içinde bulundukları arzın 
mülkiyetine tâbi değildir. 

(Maden üzerinde* devletle ferdin mülkiyet 
haklarının tanınmamış olması prensibi esas it
tihaz edilmiş ve işletme hakkı Medeni Kanunun 
gayrimenkul mülkiyeti bahsinde kabul ettiği ir
tifak ve intifa haklarına kısmen benziyen ve 

fakat nevi şahsma münhasır olan bir hak ola
rak kabul edilmiş bulunmakla madde bu şekle 
ifrağ olunmuştur.) 

Madde 5 : Ekonomi Komisyonunun metni 
aynen kabul olunmuştur. 

Madde 8 : Ekonomi Komisyonunun kabul 
ettiği 8 nci maddesinin birinci fıkrası sonuna : 

«Ancak lüzumu halinde İcra Vekilleri Heye
ti karariyle bu hak verilebilir.» 

Kaydının ilâvesi suretiyle maddenin diğer 
fıkraları aynen kabul olunmuştur. 

Madde 15 : Bu maddenin en son fıkrasının 
son bendi : 

«Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, devlet hakkı tarifesindeki en yüksek de
recesinin kıymeti üzerinden hesaplanarak tah
sil olunacak bedeli, müsadere olunacak mal ye
rine geçer.» 

Şeklinde tadil ve tavzih olunarak madde ay
nen kabul olunmuştur. 

Madde 1*6 : Ekonomi Komisyonunun bu 
maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Madde 36 : Ekonomi Komisyonunun formülü 
kabul edilmiştir. 
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Ancak bu maddede gösterilen Devlet ala

cağının Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil 
olunacağı kaydı tabiî addedilmekle beraber ta
sarının başka maddelerinde bu kaydın konul
mamış olması calibi dikkat görülmüştür. Bü
tün maddelerdeki Devlet alacağının Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan tahsili tabiî olaca
ğından bunların bir maddede formüle edilmesi 
vuzuh bakımından muvafık müalâa olunmak
tadır. 

Madde 37 : Ekonomi Komisyonunun talebi 
mevcut olmamakla beraber madde tetkik edil
miş ve komisyon formülü aynen kabul olunmuştur. 

Madde 40 : Ekonomi Komisyonunun 4 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde kabul olunmuştur. 

«Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet 
mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların umu
mi hükümler dairesinde mümessile rücıı hakları 
mahfuzdur.» 

Aynı maddenin 8 nci fıkrasının son cümle
sindeki (seri muhakeme) ibaresi yerine «Basit 
muhakeme» kelimesi konulmuştur. 

Aynı maddenin 9 ncu fıkrasındaki (Noter
likten tanzim) ibaresi yerine «Noterlikçe tas
dik» ibaresinin konulması kabul edilmiştir. 

Madde 59,88 : 40 ncı maddede yapılan ilâve 
ve tadiller aynen bu iki maddede de ilâve ve 
tad'il edilmek suretiyle Ekonomi Komisyonunun 
bu maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

Madde 90 : Ekonomi Komisyonunun kabul 
ettiği formül, aynen kabul edilmiştir. 

Madde 94 : Ekonomi Komisyonunun kabul 
ettiği formül aynen kabul edilmiştir. 

Madde 95 : Bu maddenin birinci fıkrası aşa
ğıda yazıldığa şek'ilde tadil edilmiş, diğer fıkra
lar Ekonomi Komisyonunun kabulü gibi mütalâa 
vo kabul edilmiştir. 

«Bir madende arzın ve işletmenin emniyeti
nin veya işçinin sağlığının ve hayatının tehlike
ye mâruz kalmasını önlemek maksadiyle maden
de alman tedbirlerin ihlâl edilmesi halinde bu 
fiil daha ağır bir suça müntehi olmadığı takdir
de dahi failinden 200 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezası alınır.» 

Madde 102,103 : Bu iki madde Ekonomi Ko
misyonunun formülü gibi aynen kabul olunmuş
tur. 

Madde 104 : Bu maddenin 10 neu fıkrasına 
sahibinin kelimesinden sonra «unvanı veya» ke

limelerinin ilâvesi suretiyle fıkra ve bu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 105 : Bu maddenin son kısmındaki 
(terhinin fekkine) kelimesinin yerine (relinin 
fekkine) kelimesinin ilâvesi suretiyle madde ay
nen kabul olunmuştur. 

Madde 106 : 107, .108, 109 neu maddeler Eko
nomi Komisyonunun formülü veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 110 : Bu madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Maden ipoteği ile temin edilen alacaktan 
dolayı maden işletme imtiyazı sahibi şahsan da 
mesuldü?. 

İpotekle takyit edilmiş bir maden işletme 
imtiyazı hukukunun âhara devri halinde, bu im
tiyazı devredenin borçluluk durumunda bir ta-
havvül husule gelmiyeceği gibi, alacağın temi
natını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme imtiyazı hukukunu 
devralan şahıs ipotekle temin edilmiş o] an bor
cu da şahsan kabul ve taahhüdettiği ve alacak
lı keyfiyetin Vekâletçe kendisine tebliğinden iti
baren bir yıl içinde hakkını evvelki borçluya 
karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği 
takdirde, imtiyaz hakkını devreden evvelki borç
lu borcundan kurtulur.» 

Madde 111 : Ekonomi Komisyonununun bu 
maddesinin ilk fıkrasındaki (veya muaccaliyet) 
ibaresinin «veya alacağın muacceliyet», ikinci 
fıkranın sonunda ve üçüncü fıkranın başında 
geçen (alâkalı merci) kelimelerinin de «icra 
dairesi» şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 112. : Hükümet lâyihasında kirayı 
meneden hüküm Ekonomi Komisyonunca kal
dırılmış ve madenlerin kiraya verilmeleri tecviz 
edilmiş olduğundan, Medeni Kanunun kira be
deli ile ilgili 778 nci maddesinin maden ipotek
lerinde de tatbiki lâzım ve faydalı mütalâa edil
diğinden Ekonomi Komisyonunun kabul ettiği 
112 nci maddeye Medeni Kanunun 778 nci mad
desinin de ilâvesi uygun bulunmuştur. 

Madde 113. : Ekonomi Komisyonunun for
mülü aynen kabul edilmiştir.. 

Madde 114. : Ekonomi Komisyonunun bu 
formülü, (icra memurluğunca) tâbiri «İcra da
iresince» şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 
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Madde 119. : Bu maddenin son fıkrasının ni-

hayetindeki (hesaplanacak bedeli) tabiri «he
saplanarak tahsil edilecek bedel» şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle madde aynen kabul edil
mişti*. 

Madde 120 : Ekonomi Komisyonunun formü
lü aynen kabul edilmiştir. 

Madde 121 : Ekonomi Komisyonunun for
mülünde geçen (veya kanunen kısmen) tâbiri 
«veya bu kanun mucibince kısmen» şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 122 : Bu maddenin 4 ncü fıkrasının 
sonundaki (hesaplanacak bedeli) tâbiri «hesap
lanarak tahsil edilecek bedeli» şeklinde değişti
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 123 : Ekonomi Komisyonunun formü
lü aynen kabul edilmiştir. 

Madde 124 : Bu maddenin ikinci fıkrası 
«müracaatın şekil ve şartlan Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince tâyin olunur.»- şeklinde de
ğiştirilmek suretiyle madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 125 : Ekonomi Komisyonunun formü
lü aynen kabul edilmekle beraber bu maddenin 
sonuna aşaşıdaki hükümlerin ilâvesi lüzumlu gö
rülmüştür : 

«Bir madenin işletilmesi için istimlâk edilen 
yere lüzum kalmadığı Ekonomi ve Ticaret/ Ve
kâletince kabul edildiği takdirde, işletme hak
kı sahibi istimlâk edilmiş olan o yeri eski sahi
bine iade edeceğini tebliğ etmeye mecburdur. 

Mezkûr yerin eski sahibi de madenin işletil
mesi için lüzum kalmadığı vekâletçe kabul 
edilen yerin. kendisine iadesini istiyebilir. 

İşletme hakkı sahibinin evvelki fıkrada yazı
lı tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde ye
rin eski sahibi kendisine iade edilmesine mu
vafakat ettiğini bu huşast# - vâki tebliğe cevaben 
işletme hakkı sahibine bildirmediği veya iade
ye muvafakat ettiği halde kendisine vâki teb
liğ tarihinden itibaren altı ay içinde o yerin be
delini işletme hakkı sahibine tediye veya onun 
emrine tevdi etmediği takdirde mezkûr yerin 
istirdat hakkı sakıt olur ve evvelce Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin bu maddenin 4 ncü fıkra
sına tevfikan vâki işarı üzerine tapu siciline 
verdirilmiş olan şerh aynı vekâletin müracaa
tı ile ve ayrıca mahkeme kararına hacet kalmak
sızın terkin olunur. 

İade edilecek yerin bedeli hakkında taraflar 
anlaşamadıkları takdirde mezkûr yerin eski 
sahibittin müracaatı üzerine mahkeme gerek o 
yerin ve gerek üzerinde binalar mevcutsa bu 
binaların o günkü kıymetlerine göre işletme 
hakkı sahibine tediye edilecek bedeli takdir eder. 

Yukarıki fıkralar mucibince gerek işletme 
hakkı sahibinin yerin eski sahibine yapacağı 
tebliğ ve gerek yerin eski sahibinin işletme hak
kı sahibine bu husustaki muvafakatini bildi
ren cevabı noter marifetiyle tebliğ edilir, alâ
kalıların bulunamaması hasebiyle bu tebliğle
rin yapılamaması takdirinde Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa tevfikan ilânen tebligat 
noter marifetiyle yapılır.» 

Madde 126 : Ekonomi Komisyonunun formü
lü aynen kabul edildi. 

Madde 127 : Bu maddenin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesindeki (nevi ve miktarı) kelime
lerinden sonra (üzeninde işletme hakkı sahibi 
ile arazi sahibi arasında uyuşulamadığı takdir
de,» ibaresinin ilâvesi, birinci fıkranın sonunda 
ve ikinci fıkranın başında geçen (Sulh Mahke-
mesd) kelimelerinin «Sulh işlerine bakan hâ
kim» şeklinde değiştirilmek suretiyle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 128 : Bu maddenin üçüncü fıkrasının 
son cümlesi «Sulh hâkiminin ve Ekonomi ve Ti
caret Vekâletimin kararları üzerine bahis konu
su arazi icra dairesi marifetiyle ve ayrıca ic
ra emri tebliğine lüzum olmaksızın maden iş
letme hakkı sahibine teslim edilir.» şeklinde ta
dil ve tavzih edilmek suretiyle madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 129 : Bu madde Adalet Teşkilâtı 
Kuruluş Kanununa uygun olarak aşağıdaki şe
kilde değitirdlerek kabul edilmiştir: 

'«Arazi sahibi veya zilyedi sulh işlerine ba
kan hâkimin kararının kendiisne tebliğinden 
itibaren bir ay, tebliğ edilmemiş ise ıttılaı ta
rihinden itibaren arazinin iadesine kadar tâ
yin ve takdir olunur. Tazminat miktarına sulh 
işlerine bakan hâkimin mensup olduğu dik mah
keme hâkimine, yoksa, veya sulh işlerine bakan 
hâkim aynı zamanda ilk mahkeme hâkimi ise 
en yakın ilk mahkeme hâkimine itdraz edebilir. 
İtirazın tetkikmda 128 nci maddede yazılı usul 
tatbik olunur. 

Keza işletme hakiki sahibi de tâyin ve takdir 
olunan tazminat miktarına bu husustaki kara-

(9. 8»yı»:3Q4) 
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rm kendisine tebliğinden itibaren bir ay zar
fında itirazda bulunabilir. 

îlk mahkemenin kararı katidir. İstinaf ve 
temyiz olunamaz.» 

Madde 130 : Bu maddede geçen (sulh hâki
mi), (asliye hâkimi) tâbirleri «sulh işlerine ba
kan hâkim», «itiraza bakan hâkim» şeklinde 
değiştirilmek suretiyle madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 131 : Ekonomi Komisyonu formülü 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 132 : Bu maddede geçen (zilyed ve
ya arazi sahibi) ibaresi «arazi sahibi veya zil
yed» şeklinde yazılmak suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 155 : Bu madde aynen kabul edilmiş
tir. Ancak; aynı maddeye aşağıdaki fıkranın 
(11) nci bent olarak eklenmesi uygun görül
müştür : 

«11. 28 Nisan 1337 tarih ve 114 sayılı Zon
guldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mev
cut kömür tozlarının amele menafii umumdye-
sine olarak füruhtuna dair Kanun» 

Maden Kanunu tasarısında noksan bırakıldığı 
müşahede edilen âtide iki hususun müstakil iki 
madde olarak metne alınması temenni izharı 
suretiyle mütalâa olunmuştur. 

1. Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesi 
şümulüne giren memur akraba v© taallûkatı ta
rafından iktisap edilip de tasarının kanuniyet 
kesbettiği tarihte iptal veya reddedilmiyen bu 
hakların aşağıdaki şekilde tanzimi uygun görül
müştür : 

«Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
alınmış olan takaddüm hakları, işletme ruhsat
nameleri ve işletme imtiyazları ile talep edilmiş 
olan ihalelere de 7 nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesine müs

teniden hükümsüzlüğüne karar verilmiş takad
düm haklarının, iptal edilmiş arama ve işletme 
ruhsatnamelerinin ve fesholunmuş imtiyazlarla 
reddedilmiş ihale taleplerinin iade ve ihyası ta
lep edilemez.» 

2. Tasarının 155 nci maddesinin 7 nci pa
ragrafı ile 2804 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
ilga edilmektedir. Halen bu maddeye göre ara
malara kapatılmış ve enstitüce tetkikatma de
vam edilmekte bulunmuş sahalar mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır. Tasarının kanuniyet iktisabı ha
linde bu sahaların âkibeti ne olacağı hakkında 
bir hüküm sevkedilmemiştir. Mevzuun mahiyeti 
ve teknik icabatı dairesinde bu boşluğu doldura
cak bir hüküm tesisi lüzumlu görülmüştür. 

Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Başkan Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
îmir Sivas Balıkesir 

H. özyöryk §. Ecevit V. Asena 
Manisa Amasya Ankara 

§. Ergin 1. Olgaç O. T. îltektn 
Aydın Bingöl Çanakkale 

C. Ülkü M. N. Okcuoğlu N. Kiri§cioğlu 
Çankırı Çoruh Çorum 

C, Boynuk M. Güney Söz hakkım mahfuzdur 
H. Ortakcıoğlu 

Edirne Erzurum Gazianteb 
M. Enginün E. Karan G. Kınoğlu 

İstanbul İstanbul Kars 
F. H. DemirelU A. Moshos L. Aküzüm 

Kars Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur Y. Z. Turgut 

S. Atalay 
Konya Konya Malatya 

//. Aydıner M. Obuz M. Kartal 
Mardin Siird Sivas 

M. K. Boran §. Türkdoğan Ş. Ecevit 
Tokad i 

H, ökeren 
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Bütçe Komisyonunun düşüncesi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 . VII . 1953 
Esas No. 1/442 
Karar No. 123 

Yüksek Reisliğe 

Ekonomi Komisyonunun 20 . V . 1953 tarihli 
ve 1/442 esas 20 karar numaları tezkeresiyle 
Maden kanunu lâyihasının bâzı maddeleri hak
kında komisyonumuzun mütalâası sorulmuştur. 

Yapılan tetkikat sonunda: 
A) Ekonomi Komisyonunca hazırlanan 19, 

36, 116, 133, 144, 149, 150, 155 nci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

B) Madde, 5 4 - 6 7 : Madenlerin işletme 
hakkının verilmesinde yapılacak müzayedenin 
kapalı zarf usulü ile icrası, ve bu müzayedenin 
âzami Devlet hakkı nisbeti (!% 5) içinde tahdit 
edilmemesi doğru olacağı, 

Madde 115 : Bu maddedeki ( . . . .muhtelif 
bölgelerdeki maâen işletmelerinin satış bedel
leri vasatisi) âdilâne olmıyacoğı yurdun muh
telif bölgelerindeki ufak işletmelerin yüksek 
Devlet hakkına bağlanmasını icabettireceği ci
hetle bu nispetin vasatisinin adedi değil, hen-

Maden Kanunu lâyihasının, Ekonomi Ko
misyonunca müzakeresinde geçici olarak tan
zim edilen 7, 8, 13, 15, 122, 139, 140 ve 145 nci 
maddeler hakkında komisyonumuzun mütalâa
sı istenmiş olmakla Ekonomi Vekâleti Maden 
îşleri Umum Müdürü hazır olduğu halde yapı
lan müzakere sonunda : 

Mücerret yurt sınırına yakındır diye işle
tilmesini de büyük fayda veya menfaat 
bulunan maden arama ve işletmesini men
etmek doğru olamıyacağmdan memleket ka
ra sınırlarından itibaren 5 Km. mesafedeki 
yerlerde de îcra Vekilleri Heyetinden tâ-

desi olarak tâyini isabetli olacağı, 
Madde 145 : Bu madde madenlerde çalıştı

rılacak yabancı işçi mütehassıs ve mühendisler 
için işletme sahiplerine birtakım külfet ve 
mükellefiyetler tahmil etmektedir. Yabancı 
sermaye ve tekniğe en çok muhtaç olduğumuz 
maden işletme sahalarımızda bu gibi takyit 
ve mükellefiyetlerin tatbiki doğru değildir. Bu 
itibarla maddedeki idari takyidatın asgari 
hadde indirilmesi, çalıştırılacak yabancı mü
tehassıs mühendis ve işçilerden ayrıca (müte
hassıs yetiştirme ücreti) namı ile her hangi bir 
para alınmaması lâzımdır. 

Komisyonumuzca hazırlanmış olan bu müta-
lâaname, Ekonomi Komisyonuna havale buyu-
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Bursa Mebusu 

Kenan Yılmaz 

yin edilecek şekil ve şartlar dairesinde izin 
verildiği takdirde maden aranması ve işletilme
sine imkân verilmesi şeklinde 8 nci maddenin 
birinci fıkranın tanzimi uygun olacağı neti
cesine varılmış ve diğer maddeler de aynen mu
vafık görülmüştür. 

Ekonomi Komisyonuna tevdi buyurubnak 
üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

İçişleri 
Komisyonu Reisi Reisvekili Sözcü 

Edirne Bursa izmir 
R. Nasuhioğlu N. Yılmaz P. Arat 

İçişleri Komisyonu Düşüncesi 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 5 . VI . 1953 
Esas No : 1/442 

Karar No : 79 
Yüksek Reisliğe 
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u 
Kâtip 
Muğla 

Y. Başer 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
B. Koldaş 

Afyon K. 
A.Veziroğlu 

Bursa 
R. Aybar 

Erzurum 
M. Zeren 

Amasya 
K. Eren 

Çoruh 
Z. Ural 

istanbul 
C. Türkgeldi 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. Özkefeli 

Kırklareli 
F. Üstün 
Niğde 

F. Ecer 
Sivas 

E. Damah 
Vau 

/. Akın 

Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztepe 
Trabzon 
// . Orhon 

Maliye Komisyonu düşüncesi 

T. B. *¥. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/442 
Karar No. 88 

2 . VII . 195,9 

Yüksek Reisliğe 

Ekonomi Komisyonunun «.Maden Kanunu 
lâyihası» nın malî hükümleri hakkında komis
yonumuz mütalâasını istiyen 20 . V . 1953 ta
rih ve 1/442-20 sayılı yazısı üzerine komisyonu
muzca, Ekonomi Komisyonunun tesbit ettiği me
tin üzerinde ve Adalet, Maliye, Ekonomi ve Ti
caret vekâletleri temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

1. 3 ncü madde : (Hükümet lâyihasının 
4 ncü maddesine tekabül etmektedir.) Ekonomi 
Komisyonunca düzenlenen bu madde, madenler
de kirayı tecviz ettiği ve bu durum umumi pren
siplere uygun bulunduğu cihetle komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

2. 4 ncü madde : (Hükümet lâyihasını 3 
ncü maddesine tekabül etmektedir.) Madenlerin 
mülkiyeti hakkından bahseden bu maddenin, da
ha ziyade Adalet Komisyonunu ilgilendirmekte 
bulunduğu cihetle, ana kanunlarımız ve bilhassa 
Türk Kanunu Medenisi hükümlerine aykırı 
olup olmadığı hususlarını tetkik ve mütalâasının 
mezkûr komisyondan alınmasının uygun olacağı 
tezekkür edildi. 

3. 36 ncı madde : Bu madde daha ziyade 
Adalet Komisyonunu alâkadar ettiğinden ana 
kanunlarımıza aykırı olup olmadığı hususları
nın tetkik ve mütalâasının mezkûr komisyondan 
alınmasının uygun olacağı mütalâa olundu. 

4. 37 nci madde : Hükümetin mucip sebep
leriyle madde aynen kabul edilmekle beraber, 

Adalet Komisyonuna verilmediği anlaşılan bu 
maddenin umumi kanunlarımızla ilgisi bakımın
dan bir kerede mezkûr komisyonun tetkikına su
nulması temenniye şayan bulunmuştur. 

5. 115 nci madde: a) Hükümet lâyihasında 
% 1 ilâ % 10 olarak teklif edilen Devlet hakkı 
nispetinin Ekonomi Komisyonunca % 1 - 5 olarak 
değiştirildiği görülmüştür. Devlet varidatiyle 
ilgili olan bu mevzuun aynı zamanda maden fi-
yatlarınm maliyetine müessir bulunduğu cihetle, 
maden sahalarının ihraç iskelelerine mesafelerine 
göre ayarlanması bakımından îcra Vekilleri Hey
etine daha geniş takdir imkânı verdiği ve esasen 
tatbikatta îcra Vekilleri Heyetinin bu hususu 
isabet ve hassasiyetle tatbik ve takip edegeldiği 
anlaşıldığından Hükümet lâyihasında teklif edi
len % 1 -10 nispetin kabulü uygun bulunmuştur. 

b) Madenlerden alınacak Devlet hakkının 
Bütçe ile yakın ilgisi dolayısiyle önceden Maliye 
Vekâletinden mütalâa istenmesi, bu mütalâa alın
dıktan sonra Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tek
lifi üzerine icra Vekilleri Heyetince karara bağ
lanması isabetli olacağı düşünülmüş ve madde 
metninin buna göre düzeltilmesi şayanı temenni 
görülmüştür. 

6. 116 ncı madde : Bu maddenin ilk fıkra
sında Hazineye ödenmesi derpiş edilen meblâğın 
(Taahhüt edilen asgari imrar haddine tekabül 
eyliyen Devlet hakkı) o yıl zarfında ödenmesi, 
yani mütaakip 2 yıl içindeki fazla imrarata mah
subu mülâhazasiyle tediyenin tehir olunmaması 
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noktasının tavzihi yerinde görülmüştür. Tatbi
katta görüş ihtilâflarına yol açılmaması için yu-
kardaki hususun tebarüz ettirilmesi suretiyle 
madde uygun bulunmuştur. 

7. 133 ncü madde : Devletin hüküm ve ta
sarrufu hakkında bulunup da maden işletmesine 
tahsisine lüzum görülen arazinin, tahsis muame
lesinden önce Maliye Vekâletinden mütalâa isten
mesi, bu mütalâa alındıktan sonra Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince keyfiyetin İcra Vekilleri 
Heyetine teklifi, umumi mevzuatımız bakımın
dan lüzumlu görülmüş ve maddelerin buna göre 
İslahının lüzumlu bulunduğu tezekkür edilmiştir. 

8. 19, 54, 67, 100, 101, 144, 149, 150 ve 155 

Maden Kanunu lâyihası ile Ankara Mebusu 
Salâhaddin Âdil'in Maden Kanunu teklifi, lâ
yiha esas alınmak suretiyle komisyonumuzun 
mütaaddit toplantılarında Hükümet temsilcileri 
de hazır oldukları halde incelendi. 

İlim adamları ve teknik mütehassısların işti
rakiyle toplanmış olan Maden Kongresinde uzun 
çalışmalardan sonra kabul edilen ana hatlar da
iresinde ve bütün yabancı maden mevzuatı da 
tetkik edilmek suretiyle bünyemize en uygun 
şekilde hazırlanmış bulunan Maden Kanunu lâ
yihası, 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi ile bü
tün eklerini ilga etmekte ve madenle 'ilgili hü
kümleri toplu bir halde tedvin etmektedir. 

Başlıca millî servetlerimizden olan madenle
rimizin rasyonel bir şekilde aranma ve işletilme
lerini ve hüsnü 'istismarlarını temin edecek ve 
madenlere ait hakların verilmesindeki formalite
leri kısaltacak ve mümkün olduğu kadar bugün
kü ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hükümler 
vaz'olunmuştur. 

Maden işletmelerinin büyük sermayeye olan 
ihtiyacı düşünülerek yabancı sermayelerin de 
bu işletmelerde kullanılması derpiş edilmiş ve 
hem maden üzerinde iktisap edilen hakların 

nci maddeler aynı esbabı mucibe ile kabul edil
miştir. 

Ekonomi Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/. Akçal M. D. Süalp 

Kâtip 
Zonguldak Kocaeli Kocaeli 
F. Açıksöz E. Alican L. Tokoğlu 
Mardin Niğde Yozgad 
A. Kalav H. Arıbaş F. Nizamoğlu 
Yozgad Zonguldak Seyhan 

H. Tathoğlu R. Sivişoğlu Z. Akçalı 

sağlamlaştırılması ve hem de kredi teminini ko
laylaştırmaya elverişli ipotek müessesesini ma
denlere de teşmil etmek maksadiyle bir maden 
sicili kurulmuştur. 

Eski kanundaki, hususi teşebbüsün madene 
sermayesini emniyetle bağlamasına mâni olan 
hükümler kaldırılmış, hususi teşebbüs ile Devlet 
sermayesiyle kurulmuş müesseseler arasındaki bu 
müesseseler lehine olan farklar izale edilmiştir. 

Madenlerin mülkiyeti mevzuunda mer'i ka
nundaki esaslarda bir değişiklik yapılmamış, ma
denler Devletin hüküm ve tasarrufu altında, olup 
içinde bulundukları arzın mülkiyetine tâbi kı-
lmmaması esası muhafaza edilmiştir. 

İktisadi bir vahdet teşkil eden madenler 
üzeninde iktisap edilecek hakların ancak hakiki 
veya hükmi tek bir şahsa verilebileceği ve bu 
hakların hiçbir suretle tecezzisi kabul *edıilmiye-
ceği prensibine göre lâyiha tanzim olunmuştur. 

Hükümetin esbabı mucdbesinde de belirtil
diği gibi; nispî resim, mukarrer resim, Dev
let temettü hissesi, askerî teçhizat tertibi gibi 
çeşitli malî mükellefiyetler yerine, âmmeye ait 
bir maldan istifade edebilmek hakkının fearşı-

Ekonomi Komisyonu rapora 

T. B. M. *¥. 
Ekonomi Komisyonu 2? . VII . 1953 
Esas No. 1/442, 2/85 

Karar No. 23 
Yüksek Reisliğe 
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lığı olmak üzere bir Devlet hakkı kabul olun
muştur. 

Cezai müeyyideler daha ziyade para cezala
rına inhisar ettirilmiştir.. 

Bütün bu hususların gerçekleştirilmesi için 
bugünkü teşkilâtın kâfi olmadığı ve bu kanun 
lâyihasının Yüksek Meclisçe tasvibi halinde teş
kilâtın da lâyihada derpiş edilen hizmetleri ifa 
edecek surette tevsii licabedeeeğinden Hükü
metçe yeni bir Teşkilât kanunu lâyihası hazır
lanarak getirilmesi komisyonumuzca temenniye 
şayan görülmüştür. 

Kanun lâyihasının tümü kabul edilerek mad
delere geçilmiştir. 

1 nci madde : Hükümet lâyihasının bu mad
desi metninde bu kanuna tâbi olacak maddeler 
tadat olunurken bu maddeler sadece maden ta
biriyle ifade edilmiş, (grupu ve saire....) gibi 
umumi tâbirler ve metal, cevher, mineral gibi 
madenlerin tabiatta bulunan muhtelif hallerine 
şâmil ibareler kullanılmış olduğundan vazıh gö
rülmemiştir. Bu itibarla madde tatbikatta il
tibasa mahal vermiyecek şekilde sarih olarak 
tanzim edilmiştir. 

2 nci madde : Hükümet lâyihasının bu mad
desi, gerekçesiyle kasdedilen durumu kâfi vu
zuh ile ifade etmediği cihetle, metin gerekçe
ye muvafık şekilde tadilen hazırlanmıştır. Hü
kümet tasarısının 155 nci maddesini teşkil eden 
hüküm, yerinin uygunluğu itibariyle bir fıJkra 
halinde ikinci maddeye ilâve edilmiştir. 

3 ncü madde : Hükümet lâyihasının dördün
cü maddesi, yeri itibariyle üçüncü madde ve 
üçüncü madde de dördüncü madde olarak de
ğiştirilmiştir. Lâyihanın iki fıkradan ibaret 
olan dördüncü maddesinin ilk fıkrası aynen ka
bul ^edilmiştir. Madenlerin kiraya verilmesini 
meneden ve bunu fesıi'h müeyyidesine bağlıyan 
son fıkrası umumi hükümlere uygun görülme
diğinden maddeden çıkarılmıştır. 

4 ncü madde : Adalet Komisyonunun müta
lâasına binaen teklif edilen metin komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

6 nci madde : Hükümet lâyihasmdaki (Ve
kâletçe ittihaz edilmiş kararlar), kanun ve tali
matnamelerde gösterilen hükümlerin tatbikm-
dan ibaret bulunduğu cihetle, metinden bu iba
re çıkarılmıştır. 

7 nci madde : Bu madde esbabı mucibesine 
uygun olarak yeniden tanzim edilmiş, madde 

hükmüne muhalif olarak iktisap edilen hakların 
mukadderatı tâyin olunmuştur. 

8 nci madde : Bu madde esbabı mucibesine 
uygun olarak yeniden hazırlanmıştır : 

a) Memleket kara sınırlarından itibaren 5 
kilometrelik mesafe aynen muhafaza edilmiş ve 
buraya, ufkan, kelimesi eklenmiştir, içişleri ve 
Adalet komisyonlarının sınırlar üzerinde bulu
nacak madenlerin aranması ve işletilebilmesi için 
icra Vekilleri Heyetine takdir hakkı tanınması 
yolundaki mütalâaları, mezkûr yetkinin muame
lâtı uzatacağı ve kıymetli bir madenin bulun
ması halinde yeni bir kanun mevzuu yapılabi
leceği düşüncesiyle kabul edilmemiştir. 

b) Askerî yasak bölgelerle alâkalı sahalar 
bununla ilgili hususi kanunlara bırakılmıştır. 

e) Şehir ve kasaba smırlariyle ilgili hüküm 
belediye imar sahaları sınırlarına göre tanzim 
edilmiştir. 

d) Bu madde hükümlerine muhalefet hali
ne ait cezai müeyyide bir fıkra halinde madde
ye eklenmiştir. 

13 ncü madde : Bu madde metnine, İktisadi 
Devlet Teşekkülü tâbirinden sonra (ve müesse
sesine) kelimesi ilâve edilmek suretiyle bu teşek
küllere bağlı mahdut mesuliyetli müessesele
rin de maden hakları iktisabına ehliyetli bulun
dukları tasrih olunmuştur. 

62 ve 64 ncü maddelerde de 13 ncü madde
de yapıldığı üzere vuzuh temin edilmiştir. 

15 nci madde : Bu maddenin ilk fıkrası, 
maden araştırılması vesilesiyle âmme hizmetine 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahal 
ve bu mahiyetteki tesislere zarar verilmemesi, 
aynı zamanda bu mahal ve tesislerin mevcudi
yeti dolayısiyle araştırmaların imkânsız hale 
getirilmemesi maksadiyle tanzim edilmek iste
nildiği cihetle metin bu maksadı sarahaten ifa
de edecek şekilde yeniden hazırlanmış, madde
ye muhalefet haline ait cezai müeyyide Adalet 
Komisyonunun mütalâasına uygun olarak tesis 
edilmiştir. 

122 nci madde 15 nci madde esaslarına uy
gun olarak tadil ve ıslâh olunmuştur. 

20 nci madde : Arama ruhsatnamesi isteni
lecek sahaların tahdidi için lüzumlu sabit ve mu
ayyen noktaların kolaylıkla intihabını tgnin 
için metindeki 2 500 hektar kaydı 3 000 hektara 
iblâğ edilmiştir. 
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21 nci madde : Teşebbüsün mahiyeti ve mü

racaat dilekçesine sahayı gösterir kroki eklen
mesi zarureti dolayısiyle telgrafla yapılan mü
racaatların takaddüm hakkı sağlanmıyacağı 
üçüncü fıkraya eklenen bir hükümle tasrih 
olunmuş, tatbikatta bu mevzuda kesretle rast
lanan müşküller bertaraf edilmek istenmiştir. 

23 ncü madde : Maden arama ruhsatnamesi 
müracaatları valiliklerce kabul edildiği cihetle 
kur'anın vilâyette yapılmasının sağlanması, ay
nı zamanda aynı cins maden için yapılan mü
racaatların yekdiğeriyle olan tedahül durumu
nun süratle ve kolaylıkla tesbiti mümkün ola
madığından bu hususa matuf mahzurların berta
raf edilmesi gayeleriyle madde yeniden tanzim 
edilmiştir. 

24 ncü madde : Bir arama ruhsatnamesi mü
racaatı sahasının birden ziyade vilâyet hudut
ları içinde kalması ve bu vilâyetlerin yekdiğe-
rinden habersiz olarak ayrı müracaatları kabul 
etmesi hali tatbikatta birçok ihtilâflara yol aça
cağı cihetle her arama ruhsatnamesinin bir vi
lâyet sınırı içinde kalması uygun bulunmuş şu 
kadar ki vilâyetlerin sınırlarının katî olarak 
tesbit edilmemesinden mütevellit mahzurları 
bertaraf edecek hükmü havi yeni bir metin ha
zırlanmıştır. 

25, 28, 48, 85 nci maddelerde geçen (münasip 
mehil) tâbiri (iki aydan az olmamak üzere mü
nasip mehil) şeklinde değiştirilmiştir. 

26 nci Madde : Uygun bulunan müracaat 
üzerine sahada yapılacak keşif ve tetkikat için 
Vekâletten ayrıca izin alınmasına lüzum ol
madığından, metindeki bu kayıt çıkarılmıştır. 

27 nci Madde : Maden sahasında yapılacak 
keşif ve tahkikatın kolaylıkla ve daha az mas
rafla ifasını teminen madde yeniden hazılan-
mıştır. 

29 ncu Madde : Her bir muamelesi tamamla
nan müracaat üzerine arama ruhsatnamesinin 
verilmesinin geciktirilmemesi için metin ye
niden tanzim edilmiştir. 

32 nci Madde : Maden arama ruhsatnamele
rinin miktar itibariyle çokluğu ve maden arama 
faaliyetinin direktifle ifası mümkün olduğu 
göz önünde tutularak ilk fıkradaki (Nezaret) 
tâbiri çıkarılmıştır. 

40 nci Madde : Maddenin ikinci fıkrası ye
dinci maddeye mütenazır olarak değiştirilmiş, 
Adalet Komisyonunun mütalâası veçhile dördün

cü fıkraya bir cümle eklenmiş, 7 ve 8 nci fık
ralarda da birer kelime değişikliği yapılmıştır. 

59 ve 88 nci maddelerde de 40 nci maddeye 
müşabih olarak tadil ve ilâveler yapılmıştır. 

41 nci madde : Maden arama ruhsatnamesi 
nıüraccaatlarmın kanuni sebepler dolayısiyle 
reddinin valiliklerce karara bağlanması, şu ka
dar ki, valilik kararının Vekâletin tasdiki ile 
tekemmül etmesi müracaat sahiplerinin huku
ku bakımından .zaruri mütalâa edilmiş, madde 
buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

42 nci madde : Arama ruhsatnamelerinin ip
tali halinde ruhsatname sahiplerinin kanuni yol
lara müracaatını temin için madde vazıh olarak 
yeniden tanzim edilmiştir. 

47 nci madde : işletme hakkı talep eden şa
hısların, vesikalardaki noksanlar ve yanlışlıklar 
sebebiyle haklarının iskatı cihetine gidilmesi doğ
ru görülmediğinden madde yeniden hazırlan
mıştır. 

49 ncu madde : Hükümet lâyihasının 49 ve 
50 nci maddeleri alâkaları itibariyle bir madde 
halinde birleştirilmiş, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından bulunan madenlere ait 
masraftan bahseden son fıkra da, masrafın tes
biti işini Enstitünün bağlı bulunduğu Vekâlet 
ile Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından müş
tereken yapılması tasrih olunmuştur. 

50 nci madde : Hükümet lâyihasının 51 nci 
maddesi 50 nci madde olarak alınmıştır. 

51 nci madde : Hükümet lâyihasının 52 nci 
maddesinin ilk kısmı 51 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

52 nci madde : Hükümet lâyihasının 51 nci 
maddesinin son cümlesini teşkil eden ve maden 
işletmesinin teknik, iktisadi, malî şartlariyle te
minat miktarından bahseden kısmı, müstakil bir 
madde olarak alınmış, işletme şartlarının ve te
minat miktarının tesbitinde talep sahibine itiraz 
hakkı tanınmış ve bu itirazı tetkik edecek mer
cii gösterir hükümler ilâve olunmuştur. 

53 ncü madde : Bu maddede şekle ait bâzı 
kelime değişiklikleri yapılmış, üçüncü fıkrada 
geçen üç aylık mühlet altı aya çıkarılmıştır. 

54 ncü madde : Maddedeki ilân muamelâtı 
ve müddeti kısaltılmış ve fakat 'icabında bu 
ilânların yurt dışında da yapılabilmesi kabul 
edilmiştir. Taliplerin taaddüdü halinde Devlete, 
Devlet hakkına munzam olarak, Devlet hakkı 
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nispetleri dâhilinde en yüksek haddi teklif ede
ne işletme hakkının verilmesi, teklifte müsavat 
olduğu takdirde aralarında kur'a çekilmesi uy
gun bulunmuştur. Bütçe Komisyonu teklifi ma
liyeti artıracağı cihetle kabul edilmemiştir. 

67 nci madde 54 ncü maddeye mütenazır ola
rak değiştirilmiş ve bu maddeye atf edilmiştir. 

57 nci madde : Maddenin sonuna maden za
bıtasına mütaallik hükümlerin mahfuziyeti kay
dı ilâve edilmiştir. 

68 nci madde : işletme ruhsatnamesi sahi
binin de icabında imtiyaz için müracaat ede
bilmesini teminen gerekli ilâve yapılmıştır. 

69 ncu madde : Bu maddede gösterilen mu
amele şekil ve safha itibariyle 52, 53 ve 54 
ncü maddelerle tanzim edilen esaslara mutabık 
olduğundan bu maddelere atfedilmiştir. 

70 nci madde : îlk fıkradaki, birleştirilecek 
madenlere ait saha genişliğini tahdit eden ka
yıt ve son fıkradaki fesih müeyyidesi kaldırıl
mıştır. 

79 ncu madde : Bu maddenin ikinci fıkrası, 
uzun sürecek faaliyet tatillerinde maden sahi
bine çok ağır külfet tahmil eder mahiyette gö
rüldüğünden tadil edilmiştir. 

80 nci madde : Diğer kanunların tatbikiyle 
ilgili olan bu hüküm kanunlar arasında ahengi 
temin edecek şekilde tadil edilmiştir. 

82 nci madde : Ehliyetleri tesbit edilmiş 
maden başçavuşlarından işletmelerde istifadeyi 
temin için maddenin ilk fıkrasına gerekli ilâve
ler yapılmıştır. 

92 nci madde : Vuzuhu temin için bâzı keli
me değişiklikleri yapılmış ve tatbik kabiliyeti 
görülmiyen son cümle kaldırılmıştır. 

93 ncü madde : Umumi Hrfzıssaihha ve iş ka*-
nunlariyle ilgili olan bu hüküm mezkûr mevzuat 
esaslarına mutabık şekilde yeniden tanzim edil
miştir. 

94 ncü madde : Maden yataklarının tahrip 
edilmemesi, teknik icabata uygun bir şekilde iş
letilmesi, burada çalışanların sıhhat ve hayatları
nın korunması hususlarında madende alınması 
icabeden tedbirlerin alınmaması halinde tatbik 
edilecek müeyyide ve muameleden bahseden 94 
ncü madde, bu maksatları tamamen sağlıyacak şe
kilde yeniden tanzim edilmiştir. 

95 nci madde : Bu madde Adalet Komisyo
nunun değiştirdiği şekilde kabul edilmiştir. 

108 nci madde : Madencilere kolaylıkla kredi 

temini yolunda bu lâyiha ile takip edilen gayeye 
uyularak, çıkarılmış cevherlerin terhini mevzuu, 
hayvan rehnine ait sisteme müşabih bir hukuki 
usule bağlanmış, bunun tatbiki şekli nizamname
ye bırakılmıştır. 

110, 111,112 ve 114 ncü maddeler Adalet Ko
misyonunun teklif ve mütalâası dairesinde ıslah 
ve tadil edilmiştir. 

115 nci madde : Devlet hakkının maliyete in
tikal eden unsurlardan olması, F. O. B. kıymet 
üzerinden alınması itibariyle nispeti % 1 - % 5 
olarak değiştirilmiştir. Maliye Komisyonunun 
nispetin yükseltilmesi hususundaki mütalâasına 
aynı mülâhazalarla iştirak edilmemiştir. 

116 nci madde : Bu maddeden fesih müeyyi
desi kaldırılmış, tatbikatta sahiplerine sıkıntı 
vermiyecek tarzda yeniden tanzim edilmiştir. 

119, 121, 124, 127, 128, 129, 130, 132. mad
deler Adalet Komisyonunun teklif ve mütalâası 
dairesinde vuzuhu temin edecek kayıtlar ilâvesi 
suretiyle tadil edilmiştir. 

125 nci madde : Madenin işletilmesi için 
istimlâk edilip de istimaline lüzum kalmıyan 
arazinin ilk sahibine iadesi hususunda Adalet 
Komisyonunun teklif ettiği hükümler maddeye 
ilâve edilmiştir. 

136 nci madde : Şekle ait bâzı değişiklikler 
yapılmış, mucidin tesbit edilen tazminat mik
tarına itirazının işletme faaliyetine devama mâ
ni teşkil etmemesi için metne gerekli kayıt ilâ
ve olunmutur. 

145 nci madde : Şekle ait bâzı değişiklikler 
yapılmış, bu madde hükümlerine benzer esas
lar diğer sanayi şubelerinde de mevcut olduğu 
cihetle Bütçe Komisyonunun maddenin kaldı
rılması yolundaki mütalâası kabul edilmemiş
tir. 

155 nci madde ; Hükümet lâyihasının 155 
nci maddesini teşkil eden hüküm yeri itibariyle 
ikinci madde ile birleştirilmiştir. Bu madde 
yerine Maadin Nizamnamesinin 30 ncu madde
si şümulüne giren memur, akraba ve taallûka-
tı tarafından iktisap edilip de lâyihanın kanu-
niyet kesbettiği tarihte iptal veya reddedilmi-
yen hakların intibakına ait Adalet Komisyo
nunca teklif edilen formül konulmuştur. 

156 nci madde : Komisyonumuzca, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün teşkiline ait 
2804 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin de ilgası 
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kabul edilmiş olduğundan, Adalet Komisyonun
du dermeyan olunan mütalâaya uyularak, bu 
lâyihanın yöriirföğe konulması tarihinde mez
kûr 7 nci maddeye tevfikan muameleye tâbi sa
ha ve madenlerin âkibeti ile ilgili hüküm 156 
neı madde olarak lâyihaya ü&vs edilmiştir. 

157 nci madde : Hükümet lâyihasının 156 
ncı maddesine tekabül ede© bu maddeye ko
misyonumuzca iki fıkranın ilâvesi lüzumlu gö
rülmüştür : 

a) 2804 numaralı Kanunun 7 nci madde
si bu lâyihanın ana prensipleri ile tezat teşkil 
ettiğinden ve esasen tatbikatta bu hüküm yeraltı 
servetlerimizin uzun yıllar boyunca kapalı kal
ması neticesini tevlit eylediğinden bu hükmün 
ilgasını derpiş eden kayıt 7 numaralı fıkra ola
rak maddeye eklenmştir. 

b) Adalet Komisyonunun mütalâasına uyu
larak, tatbik kabiliyeti olmıyan (28 Nisan 1337 
tarihli ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Hav-
zai Fahmiyesine mevcut kömür tozlarının amele 
menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair 
Kanun) un kaldırılması uygun bulunmuş ve 
11 nci fıkra olarak maddeye ilâve edilmiştir. 

5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 36, 39, 
43, 46, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 72, 75, 76, 77, 78, 
81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 105, 107, 109, 113, 117, 118, 120, 
126, 133, 138, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 
151 nci maddelerde bâzı kel'ime veya tâbir deği
şiklikleri veya ilâveleri suretiyle vuzuh temin 
edilmiştir. 

Hükümet lâyihasının 10, 22, 30, 34, 35, 37, 

38, 44, 45, £6, 66, 71, 73, 74, 96, 103, 106, 123, 
131, 134, 135, I3T, 139, 142, m , 144, 158 nci 
maddeleri ayuen kthul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi teklifiyle 
havalesi gereğince Umumi Heyetin yüksek tas
vibine arzoluaMttak ümv* Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Ekonomi Komisyonu Reisi Y. Sözcü Kâtip 

Giresun Zonguldak 
13, 62, 64 ncü maddelerde söz 8. Başol 

hakkım mahfuzdur. Ankara 
Hamdı Bozbağ D. Binerbay 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Bâzı maddelerde söz hak
kım mahfuzdur. 
F. Seyhun 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Kozak 
Edirne 

H. Osma 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuz. 
A. H. Ba§ar 

Konya 
K. Ataman 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Dr. H. Fırat 
Muğla 

(J. Tlüııal 
î mzada bulunan ta d • 

Antalya 
î. Subaşi 

Edirne 
A. Attınatmaz 

Giresun 
'T. înanç 
Kocaeli 

M. Yümaz 

Konya 
Saffet Gürol 

Ankara 
S. Benli 

Muş 
ff. Dayı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Maden kanunu lâyihast 

BtRtNOÎ BÖLÜM 

Kısım : 1 

Madenler 

Tarif 

MADDE J. — Gerek yer yüzü ve 'gerek yer
altı işletmesiyle elde edilsin tabiatta sâf, mü
rekkep veya mahlûl halde bulunan : 

Altın, gümüş, platin ve platin grupu metal
leri; 

İBakır, kurşun, çinko, kalay, kadmium; 
Demir, krom, manganez, kobalt, nikel, mo-

lipten, tungsten, vanadium, titan, zirkon, tan
tal, niobium (kolombium); 

Antimuan, civa, arsenik, bizmut; 
[Boksit ve sair alâminyum cevherleri; 
(Berillium, litium, nadir alkaliler; 
Nadir toprak metalleri (serium grupu, cer-

ınanium, yttrium v. s. gibi); 
Bilûmum radyoaktif mineraller; 
Her nevi maden kömürü; 
İPetrol ve müştakları, bitüm ve bitümlü mad

deler ve bilcümle tabiî hidrokarbürler; 
Kara kehribar, kayatuzu veya memleha 

tuzu olarak çıkarılan bilcümle sodyum, potas
yum, magnezyum, bor ve fosfor tuzları ile şap, 
melanterit, vitriolit; 

Nitratlar; 
Küküürt, selenium, tellür, pirit, grafit, ba-

riıımlu mineraller, pandermit ve bilcümle bor
lu mineraller; 

Fluorit, apatit, amyant (asbest), mika, lüle
taşı, mağnezit, zımpara; 

Her nevi ziynet taşı ile sınai istimali olan 
irim ziynet taşlan (beril, topaz, İzlanda spati, 
radiokuars v. s .) ; 

İçerisinde işlenecek miktar ve keyfiyette yıı-
kardaki mevaddı ihtiva eden alüvyon, elüvyon 
ve sular: 

Maden sayılır. 

EKONOMİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Maden Kanunu lâyihası 

BIRINCÎ BÖLÜM 

Kısım : 1 

Madenler 

Tarif 

MADDE 1. — Tabiatta sâf, mürekkep veya 
mahhlt halde bulunan, yeraltı veya yerüstü iş
letmesi ile elde edilebilen ve bu kanuna göre 
maden sayılan maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

Altın, gümüş, radyum, platin, plâdyum, 
iridyum, osmiyum, 'rutenyum. 

Bakır, kurşun, kalay, kadmiyum, demir, 
krom, mangenez, aliminyum. 

Kobalt, nikel. 
Molibden, -tungsten. 
Vanadyum, tidanyum, niyobyum (Kolonbi-

yum), tantalyum, zirkonyum. 
Antimuan, civa, arsenik, bizmut. 
Berilyum, lityum, rubidyum, zesyıım, frans-

yum, 
Seryum, lantalyum, didim, neodin, german

yum, itriyum. 
Uranyum, toryum. 
Antrasit, taşkömürü, linyit, turb. 
Siyah kehribar, grafit, 
Petrol ve müştakları, bitüm ve bitümlü mad

deler, tabiî hidrokarbür gazları ve helyum. 
Kayatuzu veya tuzla tuzu olarak çıkarılan 

sodyum, potasyum, magnezyum, bor ve fosfor 
tuzları, şap. 

Kükürt, selenyum, tellür, pirit, baryum, bo
rasit, fluorit, apatit, lösit, amyant (aspest), 
mika, lületaşı, manyezit, zımpara, 

Beril, topaz, korondon, tıırkuaz, onife, 
opal, agat, kehribar, kuartz, kristalleri, 
ametist, krizoparaz, 'krizoberil, krizolit, spi-
nel türmalin. 

Elmas, zümrüt, yakut. 
İçerisinde işlenecek miktar ve keyfiyette yu

karıdaki 'maddeleri ihtiva eden alüvyon elüv
yon ve sular. 
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Bu kanun hükümlerine tâbi tutulabilecek sair 
maddeler 

MADDE 2. — Bu kanunda, Taşocakları Ni
zamnamesinde ve mahsus kanunlarda zikredil
memiş maddeler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın teklifi ve Bakanlar Kurulu karariyle bu ka
nun hükümlerine tâbi tutulabilir. 

Kısım : 2 

Umumi Hükümler 

Mülkiyet 

MADDE 3. — Madenler üzerinde, içinde bu
lundukları arazi sahibinin mülkiyet hakkı yok
tur. 

Maden rejimi 

MADDE 4. — Madenlerin aranması, işletil
mesi ve üzerlerinde hak iktisabı bû kanun hü
kümlerine tâbidir. 

Madenler üzerinde iktisap edilen hakların ki
raya verilmesi memnudur. Bu hükme muhalif 
hareket edenlerin hakları sakıt olur. 

Maden kaklarının bütünlüğü 

MADDE 5. — Madenler üzerinde tesis olu
nan takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme ta
lebi, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı 
haklarının her biri parçalanması caiz olmıyan 
birer bütündür. 

Devir ve intikallerin muamelâtın seyrini gecik-
tiremiyeceği 

MADDE 6. — Madenler üzerindeki hakla
rın devir ve intikalleri» kanun ve talimatname
lerde gösterilen hükümlerin veya Ekonomi ve 

51 — 
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Bu kanun hükümlerine, tâbi tutulabilecek 
sair maddeler 

MADDE 2. — Bu kanunun birinci maddesin
de, taş ocakları mevzuatında ve mahsus kanun
larında zikredilmemiş bulunan veya zikredildi-
ği halde terkip veya vasfı itibariyle bu kanun 
hükümlerine tâbi olup olimıyacağı hususunda 
tereddüt edilen maddeler, Ekonomi ve Tica
ret Vekâletinin teklifi ve tcra Vekilleri Heyeti 
karariyle bu kanun hükümlerine tâbi tutulur. 

tktisaden petrol istihsaline elverişli olmıyan 
bitüm ve asfalt yatakları hakkında Petrol Ka
nunu hükümleri cari değildir. 

Kısım : 2 ' T . 

Umumi hükümler ^T:; :^f|î 

Maden rejimi 

MADDE 3. — Madenlerin aranması, işletil
mesi ve üzerlerinde hak iktisabı bu kanun hüküm
lerine tâbidir. 

Mülkiyet 

MADDE 4. — Madenler Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olup içinde bulundukları ar
zın mülkiyetine tâbi değildir. 

Madenler üzerinde iktisap olunan hakların 
hisselere aynlamtyacağt 

MADDE 5. — Madenler üzerinde tesis olunan 
takaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, 
işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı hakları
nın hiçbirisi hisselere tefrik ve taksim edilemez, 
bunlardan her biri ancak bir bütün halinde mu
ameleye tâbi tutulur. 

Devir ve intikallerin, vecibelerin ifasını gecik. 
tirmiyeceği 

MADDE 6. — Madenler üzerindeki hakların 
devir ve intikalleri, kanun ve talimatnamelerde 
gösterilen hükümlerin tatJbikmı geciktirmez. 
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Ticaret Bakanlığınca ittihaz edilmiş kararların 
tatbikini geciktirmez. 

Maden arama ve işletme hakkı iktisabı memnu 
olan şahıslar 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbiki ile vazi
feli teşkilâtta veya devlet namına maden ara
ma ve işletme işleriyle görevli müesseselerde ça
lışan memur ve müstahdemler, maden arama ve 
işletme hakkı iktisap edemezler. 

Bu memnuiyet zikredilen memur ve müstah
demlerin vazifelerinden ayrıldıkları tarihten 
itibaren iki yıl müddetle devam eder. 

Birinci ve ikinci fıkralar hükümleri bu me
mur vemüstahdemlerin karı veya kocalariyle 
ana, baba ve evlâtları hakkında da tatbik olunur. 

Devletin diğer memur ve müstahdemleriyle 
hususi kanunlarında ticaret ve sanatla iştigalle
ri menedilmiş olan meslek ve sanat erbabı da 
maden arama veya işletme hakkı iktisap ede
mezler. 

Umumiyetle arama ve işletme hakkı verilemiye-
cek yerler 

MADDE 8. — Şehir ve kasabaların beledi
ye sınırları dahilindeki veya memleket kara 
sınırlarından itibaren beş kilometre mesafedeki 
yerlerde veya memleket müdafaasiyle ilgili ya
sak bölgelerde maden arama ve işletme hakkı 
verilmez. 

ıSmır noktalarının intihabı zaruretiyle ma
den arama veya işletme hakkı sahası bu gibi 
yerleri ihtiva etse dahi bu yerlerde maden ara
namaz ve işletilemez. 

BaUdiye s ı radan içindeki gtyrimeskûn yer
lerle maden havzaları içindeki şehir ve kasaba
lar birinci ve ikinci fıkralar hükümlerinden 

( S. Saj 

Eko. K. 

Madem arama ve işletme hakkı iktisabı memnu 
olan şahıslar 

MADDE 7.'—- Devlet memurları ile, vazife
leri haricinde ticaret ve sanatla iştigalleri ka
nunen menedilmiş olan kimselere maden arama 
ve işletme hakkı verilemez ve verilmiş olsa bile 
geri alınır. 

Bu memnuiyet, Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin bu kanunun tatbiki ile alâkalı daire ve teş
kilâtında, îşletmeler Vekâletinin maden arama 
ve işletme ve bunlan murakabe işleri ile vazife
li daire ve teşkilâtında, sermayesi tamamen ve
ya kısmen Devlet tarafından konularak maden 
aramak ve işletmek için kurulmuş olan teşek
kül ve müesseselerde çalışan memur ve müs
tahdemler ile, vali ve vali muavinleri hakların
da hizmetten ayrıldıkları tarihten itibaren iki 
sene müddetle devam eder. 

Birinci ve ikinci fıkralar hükümleri, ikinci 
fıkrada zikredilen memur ve müstahdemlerin 
kan veya kocalan ile, ana, baba ve evlâtları hak
kında da tatbik olunur. 

Maden arama veya işletme hakkını haiz olan
lardan durumları sonradan birinci ve ikinci fık
ralar hükmüne giren kimseler, bu haklarını altı 
ay zarfında devretmeye mecburdurlar. Aksi tak
dirde arama veya işletme hakları iptal veya fes-
holunur. 

Arama ve işletme yapûamıyacak yerler 

MADDE 8. — Memleket kara sınırlarından 
itibaren ufkan beş kilometre mesafedeki yerlerde 
maden arama veya işletme hakkı verilmez. 

Maden arama veya işletme hakkına taallûk 
eden sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde 
maden aranması veya işletilmesi askerî yasak 
bölgeler kanununa tâbidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen saha
ların, şehir veya kasaba belediyeleri imar saha
ları sınırları içinde kalan kısımlarında maden 
arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. Şu kadar 
ki, maden havzaları ile, arama veya işletme hakkı 
verildikten veya bulunmuş sayıldıktan sonra be-
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müstesnadır. 
Yukarıki "hükümlere muhalefet halinde, fiil 

daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, para 
cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik "olma
mak üzere 119 ncu madde hükümleri tatbik 
olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

(Madenlerde arama 

Kısım : 1 

Umumi hükümler 

Arama ruhsatnamesi 

IMADDE 9. — Madenlerin aranması, ma
den arama ruhsatnamesi alınmasına bağlıdır. 

Ruhsatnamenin tek şahsa verileceği 

(MADDE 10. — Arama ruhsatnamesi, hikiki 
veya hükmi yalnız bir şahsa verilir. 

Arama ruhsatnamesinin müddeti 

MADDE 11. — Arama ruhsatnamesi iki yıl 
müddetle verilir. Bu müddet uzatılmaz. 

Arama ruhsatnamesinin şümulü 

MADDE 12. — Arama duhsatnamesi bir cins 
maden için verilir. Şu kadar M, arama esnasın
da bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya 
jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işletilme
sini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama hakkı 
sahibi tarafından gerekli fennî malûmat idare
ye bildirilmek ve keyfiyet ispat olunmak şartiyle 
bu madenlerin de arama ruhsatnamesinin şümu
lüne girdiği ruhsatnamesine dercolunur. 

( S. Sayısı 

lediye imar sınırları içine alınan maden sahaları 
bu fıkra hükmünden müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak maden 
arama veya işletme faaliyetinde bulunanlar hak* 
kında, fiil daha ağır bir saq teşkil etmediği tak
dirde, aşağı haddi 1000 İkadan eksik olmamak 
üzere ağır para cezası tatbik olunur. Faaliyet 
neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler mü
sadere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış 
olan cevherlerin, Devlet hakkı tarifesindeki en 
yüksek derecesininin kıymeti üzerinden hesapla
narak tahsil edilecek bedeli, müsadere olunacak 
mal yerine geçer. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Madenlerde arama 

. Kısım : 1 

Umumi hükümler 

Maden arama ruhsatnamesi ve arama 

MADDE 9. — Madenlerin bu kanuna gö
re aranması, maden arama ruhsatnamesi alın
masına bağlıdır. 

Ruhsatnamenin fek şahsa verileceği 

. IMADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesinin müddeti 

MADDE 11. — Arama ruhsatnamesi iki yıl 
müddetle verilir. Bu müddet uzatılamaz. 

Arama ruhsatnamesinin şümulü 

'MADDE 12. — Arama ruhsatnamesi bir. cins 
maden için verilir. Şu kadar ki, arama esna
sında bu madenle mahlut olarak zuhur eden ve
ya jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işle
tilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama 
hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat 
idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olunmak 
şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatnamesi
nin şümulüne girdiği ruhsatnamesine dercolu
nur. 

. - . ~ • • • — * 
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Arama ruhsatnamesi alabilecek şahıslar 

MAADDE 13. — Arama ruhsatnameleri me
deni haklarını kullanmaya ehil Türk vatandaşı
na veya madencilik yapabileceği statüsünde ya
zılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş hükmi 
şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz İktisadi Dev
let Teşekkülüne veya âmme idaresine verilir. 

Ay m cins maden için arama ruhsatnamesi ve-
rilmiyecek yerler 

MADDE 14. — Takaddüm, arama ruhsat
namesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, iş
letme imtiyazı hakkı taalluk eden maden saha
sında veya bulunmuş maden sahasında aynı cins 
maden için arama ruhsatnamesi verilmez. 

Arama yapılamıyacak yerler 

MADDE 15.— Maden arama ruhsatnamesi 
sahasına dâhil arazide bir veya birkaç köy ve ka
sabaya mahsus pazar yeri, mera, bahçe, koru, 
meydan gibi umumi mahaller, cami, kilise, hav
ra, mektep, kışla gibi umuma ait binalar, tarihî 
âbide ve eserler, mezarlık, memba suyu, maden 
suyu, kaplıca, şose, demiryolu, liman, hava mey
danı, posta, telgraf ve telefon tesisleri, su bendi, 
elektrik santrali, gazhane, su, elektrik ve hava
gazı nakil ve tevzi tesisleri, radyo ve radar is
tasyonları gibi umumi menfaatlere ait tesisler 
bulunacak olursa bu yerlerde arama yapılamaz. 

Arama ruhsatnamesi sahası içindeki bu gibi 
yerler civarında arama yapılacak ise ruhsatname 
sahibi derhal Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını 
haberdar etmeye mecburdur. 

Arama ameliyelerinin bunlara zarar verme
mesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tatbik olu
nacak arama usulleri göz önünde bulundurularak 
arama yapılamıyacak ufkî ve umkî sınırlar ve 
riayeti icabeden hususlar, alâkalı makamların 
mütalâası da alınmak suretiyle Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca tesbit ve arayıcıya tebliğ 
olunur. Arayıcı bu tebliğe uymak mecburiyetin
dedir. 

Yukarıki hükümlere muhalefet halinde, fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, para 
cezasının aşağı haddi bin liradan eksik olmamak 

(S. Saj 

Efa. K. 

Arama ruhsatnamesi alabilecek şahıslar 

MADDE 13. — Arama ruhsatnameleri, me
deni naklarını kullanmaya ehil Türk vatanda
şına veya madencilik yapabileceği statüsünde 
yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş hük
mi şahsa veya bu hususta yetkiyi haiz İktisadi 
Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya âmme 
idaresine verilir. 

Aynı cins maden için arama ruhsatnamesi veril-
miyecek yerler 

MADDE 14. — Takaddüm, arama ruhsat
namesi, işletırıe talebi, işletme ruhsatnamesi, iş
letme imtiyazı hakkı taallûk eden maden saha
sında veya bulunmuş maden sahasında aynı 
cins maden için arama rhsuatnamesi verilemez. 

Arama yapılması takyidata tâbi yerler 

MADDE 15. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahal
lerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 met
re mesafe dâhilinde arama yapılabilmesi için 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin haberdar edil
mesi mecburidir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya tesis
lere zarar vermemesi için arazinin jeolijik bün
yesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz önün
de bulundurularak arama yapılamıyacak ufki ve 
umki sınırlar ve riayeti icabeden hususlar, bu 
mahaller veya tesislerle alâkalı makamların mü
talâası da alınmak suretiyle Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince tesbit ve arayıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Vekâ
letçe yapılacak tebliğe muhalif şekilde arama ya
panlar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil et
mediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olmamak üzere ağır para cezası tatbik olunur, 
faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cev
herler müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan 
kalkmış, olan cevherin, Devlet hakkı tarifesinde
ki en yüksek derecesinin kıymeti üzerinden he
saplanarak tahsil edilecek bedeli, müsadere olu
nacak mal yerine geçer. 
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üzere 119 ncu madde hükümleri tatbik olunur 
ayrıca bu hükümlere riayet etmesi lüzumu ara
yıcıya yazılı olarak ihtar edilir. 

ihtara rağmen muhalefetin devamı veya tek
rarı halinde arama ruhsatnamesi iptal olunur. , 

Mülk sahibinin izniyle arama yapılabilecek yerler 

MADDE 16. — Binalara ufkan 60 metre me
safe dâhilinde ve etrafı duvarlarla çevrili avlu
larla bağ ve bahçelerde ve bunlara 20 metre me
safe dâhilinde ve altlarında maden aranması mülk* 
sahibinin iznine bağlıdır. 

Kısım : 2 

Müracaat ve takaddÜ7n hakkı 

Arama ruhsatnamesi talebi 

MADDE 17. — Arama ruhsatnamesi, arama 
yapılacak sahanın bağlı bulunduğu il valiliğine 
verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklene
cek vesikalar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
soyadı ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya 
ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın mevkii ve bağ

lı bulunduğu köy, ilce ve il, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınırları 

ve hektar miktarı, 
5. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin tasdikli birer 
nüshasını dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

Sınır, saha, kroki 

MADDE 18. —• Maden arama ruhsatname
si istentcek sahanın sınırları değişmez ve ta
mamen muayyen sınır noktalarını birbirine bağ-
lıyan doğru hatlarla veya deniz, göl, nehir, ır
mak kenarları, demiryolu, şose gibi eğri hatlar
la çevrelenir. 

Bu saha iki bin hektarı geçemez. Ve talimat-

Eko. E. 

Mülk sahibinin izniyle arama yapılabilecek yerler 

MADDE 16. —. Binalara ufkan 60 metre 
mesafe dahilindeki yerlerde ve etrafı duvarlarla 
çevrili avlularda, bağ ve bahçelerde ve bunlara 
20 metre mesafe dâhilinde ve altlarında maden 
aranması mülk sahibinin iznine bağlıdır. 

Kısım : 2 

Müracaat ve takaddüm hakkı 

Arama ruhsatnamesi talebi 

MADDE 17. — Arama ruhsatnamesi, arama 
yapılacak sahanın bağlı bulunduğu vilâyet vali
liğine verilecek dilekçe 'ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek 
vesikalar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
soyadı ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya 
ticaret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın mevkii ve bağlı 

bulunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınırlan 

ve hektar miktarı, 
5. Sahayı gösterir kroki. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin asılları veya tas
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

Sınır, saha, kroki 

MADDE 18. — Maden arama ruhsatnamesi 
istenecek sahanın sınırları değişmez ve tama
men muayyen sınır noktalarını birbirine bağlı-
yan doğru hatlarla veya deniz, göl, nehir, ırmak 
kenarları, demiryolu, şose gibi eğri hatlarla çev
relenir. 

Bu saha iki bin hektarı geçemez ve talimat-' 
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namesine uygun şekilde krokisi tanzim olunur. 
Krokinin Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında 

mevcut paftalara tatbikmda veya ölçüye müs-
tenit hudut haritasının tanziminde veya sair 
suretle sahanın iki bin hektarı aştığı görülürse | 
saha iki bin hektara taksir ettirilir. 

Amma Ruhsatnamesi Harcı teminatı 

MADDE 19. — Arama Ruhsatnamesi Harcı 
miktarında bir teminatın ruhsatname talebi hak
kındaki müracaatla birlikte tevdii şarttır. Harç 
teminatı, dilekçeyi kabule yetkili makama nak
den tevdi edileceği gibi, önceden bir malsandığı-
na yatırılarak mukabilinde alınacak makbuzun 
veya banka teminat mektubunun dilekçeye rap
tı suretiyle de tevdi mükellefiyeti yerine geti
rilebilir. Teminat mektubunun şekli talimatna
mede gösterilir. 

Ruhsatnamenin verilmemesi halinde harç te
minatı iade olunur. Ancak" ruhsatnamenin veril
memesi müracaat .sahibinin bu kanunda yazılı 
vecibelerine riayet etmemesinden ileri gelmiş 
veya müracaat sahibi ruhsatname talebinden 
vazgeçmiş ise harç teminatı Hazineye irat 
kaydolunur. 

Takaddüm hakla sağlmıyan talepler 

MADDE 20. — Arama ruhsatnamesi talebi
ni havi dilekçe 10 veya 12 nci maddelere muha
lif olduğu veya 17 nci maddenin ikinci fıkrası- | 
nm 1, 2, 3, 4, 5 sayılı bentlerindeki hususları ve 
vesikayı ihtiva etmediği veya harç teminatı 
tevdi edilmediği veya saha iki bin beş yüz hek
tardan fazla olduğu takdirde takaddüm hakkı 
doğmaz, müracaat reddedilir ve keyfiyet sahibi
ne bildirilir. 

Şu kadar ki, alâkalı, sahanın iki bin beş yüz 
hektardan fazla olmadığını beyan ile masrafı 
kendisine ait olmak üzere mahallinde ölçülmesi
ni tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında 
istiyebilir. 

Takaddüm hakkının doğuşu 

MADDE 21. — Maden arama ruhsatnamesi 
talebiai havi müracaatın yapılmasını mütaakıp 
valilikçe müracaat dilekçesine o günkü tarih | 

Etoo. K. 

namesine uygun şekilde krokisi tanzim olunur. 
Krokinin idarede mevcut paftalara tatbikm

da veya ölçüye müstenit hudut haritasının tan
ziminde veya sair suretle sahanın iki bin hekta
rı aştığı görülürse saha, müracaat sahibine iki 
bin hektara taksir ettirilir. 

Arama ruhsatnamesi, harcı, teminatı 

MADDE 19. — Arama Ruhsatnamesi Harcı 
miktarında bir teminatın ruhsatname talebi hak
kındaki müracaatla birlikte tevdii şarttır. Harç 
teminatı, dilekçeyi kabule yetkili makama nak
den tevdi edileceği gibi, önceden bir malsandığı-
na yatırılarak mukabilinde alınacak makbuzun 
veya banka teminat mektubunun dilekçeye raptı 
suretiyle de tevdi mükellefiyeti yerine getirile
bilir. Teminat mektubunun şekli talimatnamede 
gösterilir. 

Ruhsatnamenin verilmemesi halinde harç. te
minatı iade olunur. Ancak, müracaat sahibinin 
bu kanunda yazılı vecibelere riayet etmemesin
den dolayı ruhsatname verilmemişse veya müra
caat sahibi ruhsatname talebinden vazgeçmiş ise 
harç teminatı Hazineye irat kaydolunur. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan talepler 

MADDE 20. — Arama ruhsatnamesi tale
bini havi dilekçe 10 veya 12 nci maddelere mu
halif olduğu veya 17 nci maddenin ikinci fıkra
sının 1, 2, 3, 4, 5 sayılı bentlerindeki hususları 
ve vesikayı ihtiva etmediği veya harç teminatı 
tevdi edilmediği veya saha üç bin hektardan 
fazla olduğu takdirde takaddüm hakkı doğmaz, 
müracaat reddedilir ve keyfiyet sahibine bildi
rilir. 

Şu kadar ki, alâkalı, sahanın üç bin hek
tardan fazla olmadığını beyan ile masrafı ken
disine ait olmak üzere mahallinde ölçülmesini, 
tebliğ tarihinden itibaren biv ay zarfında isti
yebilir. 

Takaddüm hakkının doğusu 

MADDE 21. — Maden arama, ruhsatnamesi 
talebini havi müracaatın yapılmasını mütaakıp 
valilikçe müracaat dilekçesine o günkü tarih 

( S. Sayısı : 304 ) 



Hü. 

ve tevdi saat ve dakikası yazılır ve hususi def
terine kaydedilmek üzere havalesi yapılır. 

Dilekçe ve krokinin birer nüshası .altına 
havale tarihi, saat ve dakikası yazılarak imza
lanır ye takaddüm hakkını ispata medar olmak 
üzere dilekçe sahibine verilir. 

Posta ile vâki müracaatın muamelesi valili
ğe vürudunu mütaakıp ilk iş saati içinde birin
ci fıkra mucibince icra edilir. 

Doğrudan doğruya veya posta vasıtasiyle aynı 
zamanda vukubulan müracaatlar aynı tarih, 
saat ve dakikayı taşımak üzere muamele gö
rürler. 

Takaddüm, hakkının aidiyeti 

MADDE 22. — Bir sahada aynı cins ma
denin aranması için ruhsatname verilmesi tale
bini havi mütaaddit müracaat vukubulmuş ise 
takaddüm hakkı tarih, saat ve dakika itibiriyle 
ilk müracaat sahibine tanınır. 

Takaddüm.hakkı aidiyetinin kur'a ile tesbiti 

. MADDE 23. — Aynı sahada aynı cins ma
den için aynı zamanda birden ziyade şahsın ara
ma ruhsatnamesi talebinde bulunmaları halin
de alâkalılara evvelden yazılı olarak zamanı 
ihbar edilmek şartiyle Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca tâyin edilecek komisyon huzurunda 
kur 'a çekilir. Kur 'a kendisine isabet eden şah
sa takaddüm hakkı tanınır. 

Sahanın birden fasla, il sınırla/rina girmesi 

MADDE 24. — Arama ruhsatnamesi isteni
len saha birden fazla il sınırlan içinde bulun
duğu takdirde bu illerden her hangi birine ya
pılmış müracaat, sahanın diğer illerdeki'kısım
ları için de hüküm ifade eder. Bu kabil saha
larda aynı cins madenin aranması için sahanın 
ilgili bulunduğu diğer illere de müracaat vâki 
olmuş ise müracaat edilen illerin başka başka 
olmasına bakılmaksızın bütün, müracaatlar tek 
'bir îte f»p.ılmaiş gifai telâdaki olunur ve takad
düm hakkı tarih, saat ve *LaMka itibariyle ilk 

( S. Sa: 

Ekö. K. 

ve tevdi saat ve dakikası yazılır ve hususi def
terine kaydedilmek üzere havalesi yapılır. 

Dilekçe ve krokinin birer nüshası altına ha
vale tarihi, saat ve dakikası yazılarak imzala
nır ve takaddüm hakkını ispata medar olmak 
üzere dilekçe sahibine verilir. 

Posta ile vâki müracaatın muamelesi vali
liğe vürudunu mütaakıp ilk iş saati içinde bi
linci fıkra mucibince icrra edilir. Telgrafla 
yapılan müracaat kabul edilmez. 

Doğrudan doğruya veya posta vasıtası ile 
aynı zamanda vukubulan müracaatlar aynı ta
rih, saat ve dakikayı taşımak üzere muamele 
görürler. 

Takaddüm hakkının aidiyeti 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Takaddüm hakkı aidiyetinin kur'a ile tesbiti 

MADDE 23. —• Aynı cins madeni aramak 
için aynı zamanda birden ziyade müracaat ya
pıldığı takdirde bu müracaatlar arasında kur 'a 
çekilir. 

Kur 'a isabet eden müracaata takaddüm hak
kı tanınır. Diğer müracaatların durumu kur 'a 
isabet sırasına göre ayarlanır. 

Bu muamelelerin ifa şekli talimatname ile 
tesbit olunur. 

Müracaat sahammn bir vüâyet hududu dâhilimde 
kalacağı 

MADDE 24. — Her hangi bir vilâyet vali
liğine maden aramak için ruhsatname itası tale
bini havi yapılacak, müracaat Ve bu müracaat 
üzerine iktisap edilecek takaddüm hakkı o vilâ
yet hudutları dâhilinde kalan saha için mute
berdir. 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz katî 
olarak tesbit edilememesi sebebiyle arama ruh
satnamesi istenilen sahanın, müracaatın yapıldı
ğı vilâyelm hudutlarını aşıp aşmadığı .'hususun
da alâkalı valilikler beyninde mutabakat hâsıl 
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müracaat sahibine tanınır. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması 

MADDE 25. — Dilekçe veya kroki dörder 
nüsha olarak verilmemiş veya kroki talimatna-
ıme hükümlerine uygun şekilde tanzim ve ter
sim edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, sta
tü, imza sirküleri örnekleri gibi vesikalar di
lekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva iti
bariyle eksik bulunmuş veya arama ruhsatna
mesi talebedilen saha aynı cins maden için ta
kaddüm, arama ruhsatnamesi, işletme talebi, 
işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı 
taallûk eden veya bulunmuş maden sayılan ma
den sahalarına kısmen tedahül etmiş ise tâyin 
olunacak münasip mehil zarfında eksiklerin 
tamamlanması veya tedahülün ref'i lüzumu 
müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlan
maması veya tedahülün izale edilmemesi veya 
müracaatın altı ay müddetle takip olunmaması 
hallerinde müracaat reddolunur. 

Kısım : 3 

Keşif, tahkikat ve ruhsatnamenin verilmesi 

Keşif ve tahkikat emri 

MADDE 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 
ait müracaat evrakı uygum görülmüş veya 25 nci 
madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış ise 
mahallen keşif ve tahkikat yaptırılması Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca alâkalı ile bildirilir. 

Keşif ve tahkikatın her türlü masrafları 
müracaat sahibine ait olup heyetin sahaya ha
reketinden evvel peşinen avans olarak malsan-
dığma yatırılması mecburidir. Bu masraflar 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında yatı
rılmadığı takdirde müracaat reddolunur. 

Keşif ve tahkikatın yapılması 

MADDİ 27. — Mahallindeki feeşif ve tahki
kat, sahanın bağlı bulunduğu il valisi tarafından 
görevlendirilecek aşağıda yazılı üyelerden müte
şekkil heyet tarafından yapılır. 

| Ek>. K. 

olmadığı takdirde, müracaatın durumu ve ta
kaddüm hakkı sahasının şümulü Ekonomi ve 

I Ticaret Vekâletince tâyin olunur. 

Müracaattaki eksikliklerin tamamlattırılması 

MADDE 25. — Dilekçe veya kroki dörder 
nüsha olarak verilmemiş veya kroki talimatname 
hükümlerine uygun şekilde tanzim ve tersim 
edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü, 
imza sirküleri örnekleri gibi vesikalar. dilekçeye 
bağlanmamış veya bunlar muhteva itibariyle ek
sik bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talep 
edilen saha aynı cins maden için takaddüm, ara
ma ruhsatnamesi, işletme talebi, işletme ruhsat-
names, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya 
bulunmuş maden sayılan maden sahalarına kıs
men tedahül etmiş ise iki aydan az olmamak üze
re tâyin olunacak münasip mehil zarfında ek-

I siklerin tamamlanması veya tedahülün ref'i lü
zumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlanma
ması veya tedahülün izale edilmemesi veya mü-

I racaatın altı ay müddetle takip olunmaması hal-
I lerindo müracaat reddolunur. 

Kısım : 3 

I Kesif, tahkikat ve ruhsatnamenin verilmesi 

I Keşif ve tahkikat hazırlığı 

MADDE 26. — Arama ruhsatnamesi talebi-
I ne ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 
I 25 nci madde gereğince eksikleri tamamlattırıl

mış ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 
Keşif ve tahkikatın her türlü masrafları 

müracaat sahibine ait olup heyetin sahaya ha
reketinden evvel peşinen avans olarak malsan-
dığma yatırılması meiburidir. Bu masraflar 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında yatı
rılmadığı takdirde müracaat reddolunur. 

Keşif ve tahkikatın yapılması 

MADDE 27. — Mahallindeki keşif ve tahki
kat, sahanın bağlı bulunduğu valiliğin vazifelen
direceği aşağıda yazıb azalardan müteşekkil he
yet tarafından yapılır. 
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Bu heyet il maden işleri mühendis veya me
muru, sahanın bağlı bulunduğu ilçenin tapu me
muru, en yakın köy muhtarı veya ihtiyar heye
tinden bir üye, il maden mühendisi bulunmryan 
illerde bayındırlık, özel idare, belediye ve sair 
kamu işlerinde görevli bir mühendis veya fen 
memurundan ve il »rman teşkilâtına mensup bir 
memurdan terekküp eder. Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde bu he
yete Bakanlık adına bir üye de iştirak ettirilir. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 
kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müraca
at sahibi de keşif ve tahkikat sırasında ha
zır bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi, 
mazereti halinde vekili hazır bulunmazsa keşif 
ve tahkikat neticelerine itiraz edemez. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve 
zaptın neleri ihtiva edeceği talimatnamede gös
terilir. 

Keşif ve tahkikatta tesbit olunan eksiklikler 

MADDE 28. — Keşif ve tahkikat neticesin
de krokinin talimatnamesi hükümlerine uygun 
şekilde tanzim ve tersim edilmediği .veya arazi
deki vaziyete intibak etmediği veya sahanın ay
nı cins maden için takaddüm, arama ruhsatna
mesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işlet
me imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş, 
maden sahalarına ref'i kabil olacak şekilde te
dahül ettiği tesbi^ edilirse tâyin olunacak mü
nasip mehil zarfında eksiklerin tamamlanması 
veya tedahülün ref'i lüzumu müracaat sahibine 
tebliğ olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlanma
ması veya tedahülün izale edilmemesi hallerinde 
müracaat reddolunur. 

Arama ruhsatnamesinin verümesi 

MADDE 29. — Keşif ve tahkikat neticesin
de, kanuni mâni görülmediği takdirde, Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca arama ruhsatnamesinin 
itasına karar verilir. 

Ruhsatname, karar tarihinden itibaren bir 

(S. Sa; 

Eko. K 

Vilâyet maden işleri mühendisi veya memuru, 
Vilâyet tapu fen memuru, 
Vilâyet orman teşkilâtına mensup salahiyetli 

bir memur, 
Sahaya en yakın köyün muhtarı veya ihti

yar heyetinden bir âza. 
Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 

kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak 
suretiyle .gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Ke
şif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

(Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında ha
zır bulunur. Tebliğe rağmen müracaat sahibi 
veya vekili hazır bulunmazsa keşif ve tahki
kat neticelerine itiraz edemez. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı 
ve zaptın neleri ihtiva edeceği talimatnamede 
gösteriler. 

Keşif ve tahkikatta tesbit olunan eksiklikler 

MADDE 28. — Keşif ve tahkikat netice
sinde krokinin talimatnamesi hükümlerine uy
gun şekilde tanzim ve tersim edilmediği veya 
arazideki vaziyete intibak etmediği veya saha
nın aynı cins maden için takadüm, arama ruh
satnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, 
işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bu
lunmuş maden sahalarına ref'i kabil olacak 
şekilde tedahül ettiği tesbit edilirse, iki aydan 
az olmamak üzere tâyin olunacak münasip me
hil zarfında eksiklerin tamamlanması veya te
dahülün ref'i lüzumu müracaat sahibine tebliğ 
olunur. 

Verilen mehil içinde eksiklerin tamamlan
maması veya tedahülün izale edilmemesi halle
rinde müracaat reddolunur. 

Arama ruhsatnamesinin verümesi 

MADDE 29. — Her bir muamelesi tamam
lanan müracaata ait dosya Ekonoıftlîv*ef Tica
ret Vekâletine gönderilir. 

Vekâletçe, kanuni mâni veya noksan görül
mediği takdirde, dosyanın vürudundan itiba-
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hafta zarfında müracaat ed'ilmesi halinde mak
buz mukabilinde, aksi takdirde adlî tebliğdeki 
usul dairesinde müracaat sahibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürür
lüğe girer. 

Kısım : 4 

Arama faaliyeti 

Ruhsatname sahibinin aynı sahadaki diğer maden 
sahipleriyle münasebeti 

MADDE 30. — 14 ncü maddede yazılı yer
lerde diğer cins madenler için arama ruhsatna
meleri verildiği takdirde buralarda mevcut ma
den arama veya işletme hakkı sahipleri yeni 
arayıcının arama faaliyetine mâni olamazlar. 
Buna mukabil yeni arayıcı mevcut maden ara
ma veya işletme hakkı sahiplerinin maden yatağı 
veya tesisatının emniyetini haleldar etmemeye 
ve bu maksatla kendisinden talep edilen teminatı 
vermeye mecburdur. 

Teminat miktarına ait ihtilâflar 128 nci mad
dedeki usu] dairesinde hallolunur. 

Aynı haklar, bulunmuş maden için Devlet 
tarafından da dermeyan edilebilir. 

Arama ruhsatnamesi sahasındaki diğer maden
ler bakımından aramanın men'i 

(MADDE 31. — 14 ncü maddede yazılı yer
lerde diğer cins madenlerin aranması bu yer
lerde mevcut bulunmuş madenlerle aranmakta 
veya işletilmekte olan madenlerin maden yata-

Eko. K. 

ren iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin ita
sına karar verilir. 

Kanuni mâni veya noksan görülen hallerde, 
mâniin izalesine veya noksanın ikmaline teves
sül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet, 
izale veya ikmaline tevessül edilen muameleye 
mütaallik cevap evrakının vekâlete vürııdıın-
dan itibaren cereyan eder. 

Yukarı ki fıkralarda gösterilen müddetleri 
zarfında vekâletçe gereğine tevessül edilmeme
si takdirinde müddetin hitamında ruhsatname 
itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihin
den itibaren bir hafta zarfında, müracaat edil-
ımesi halinde makbuz mukabilinde, aksi takdir
de adlî tebliğdeki usul dairesinde müracaat sa
hibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürür
lüğe girer. 

Kısmı : 4 

Arama faaliyeti 

Ruhsatname sahibinin aynı sahadaki diğer ma
den sahipleriyle münasebeti 

MADDE' 30. — Hükümetin 30 roeu maddesi 
ayıi'en kabul edilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi sahasındaki diğer madenler 
bakımından aramanın men'i 

MADDE 31. — 14 ncü maddede yazılı yer
lerde diğer cins madenlerin aranması bu yerler
de mevcut bulunmuş madenlerle aranmakta 
veya işletilmekte olan madenlerin maden yata-
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ğüü veya tesisatını tazminatla önlenemiyeıeek 
Şekilde tehlikeye mâruz bırakırsa Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı diğer cins madenlerin aran
masını menedebilir. 

Fennî nezaret 

MADDE 32. — Maden arama faaliyetinin 
bir maden mühendisinin veya bir «maden tek
nisiyeninin direktif ve nezareti altında yapıl
ması şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliye
tine başlamazdan evvel maden mühendisi veya 
teknisiyeninin, faaliyet sırasında inhiîâl vuku
unda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeye ve bu 
şahsın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini gösterir 
noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdie 
mecburdur. 

Ruhsatname sahibi bu şartlar yerine getiril-
meksizin veya maden mühendisi veya teknisi
yeninin nezareti olmaksızın her hangi bir ara
ma faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

Yillık rapor 

MADDE 33. — Arayıcı arama müddetinin 
ilk yılı zarfındaki faaliyeti safhalarını ve bu 
husustaki masraflarını yıllık rapor halinde 
ruhsatname yürürlük süresi ilk yılının hitamın
dan itibaren bir ay zarfında Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına bildirir. 

Rapor, kanuni müddeti içinde tevdi edilme
diği veya tevdi edilen rapor kanaat verici ol
madığı takdirde yeniden rapor tanzim edilmek 
üzere kendisine bir aylık mühlet verilir. 

Raporun, hakikata aykırı olması veya veri
len mühlet içinde matluba uygum rapor tanzim 
ve tevdi edilmemesi hallerinde ruhsatname iptal 
olunur. 

(S. 

Eko. K. 

ğını veya tesisatını tazminatla önlenenıiyeeek 
şekilde tehlikeye mâruz bırakırsa Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti diğer cins madenlerin aran
masını menedebilir. 

Fennî nezaret 

HADDE 32. — Maden arama faaliyetinin 
bir maden mühendisinin veya bir maden tekni
siyeninin direktifi altında yapılması şarttır. 

Arama ruhsatnamesi sahibi arama faaliyeti
ne başlamazdan evvel maden mühendisi veya 
teknisiyeninin, faaliyet sırasında inhilâl vuku
unda yerine gelenin isim ve ikametgâhını Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu 
şahsın mezkûr vazifeyi kabul ettiğini gösterir 
noterikten tasdikli bir beyannameyi tevdie mec
burdur. 

Ruhsatname sahibi bu şartlar yerine getiril-
meksizin veya maden mühendisi veya teknisiye
ninin direktifi olmaksızın her hangi bir arama 
faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

YiUık rapor 

MADDE 33. — Arayıcı, arama müddetinin 
ilk yılı zarfında yaptığı arama islerini ve bu 
husustaki masraflarım gösterir bir (yıllık rapor) 
tanzim ettirmeye, bu raporu ruhsatname yürür
lük müddetinin ilk yılının hitamından itibaren 
bir ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine tev
di eylemeye mecburdur. 

Yıllık raporun ne suretle tanzim edileceği 
ve neleri ihtiva eyliyeceği talimatnamede göste
rilir. 

Yıllık rapor, kanuni müddeti içinde tevdi 
edilmediği veya tevdi edilen rapor talimatname
sine uygun olmadığı takdirde yeniden tanzim 
edilmek üzere arayıcıya bir aylık mühlet verilir. 

Yıllık raporun hakikata uymadığının veya 
ilk yıl zarfında her hangi bir arama faaliyetin
de bulunulmadığının tesbit olunması veya verîbm 
mühlet içinde talimatnamesine uygun rapor tan
zim ve tevdi edilmemesi hallerinde ruhsatname 
iptal olunur. 
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Aramanın işletme haline ifrağ edilemiyeceği 

MADDE 34. — Aramanın fiilen i§letme ha
line ifrağı memnudur. Bu memnuiyete riayet 
edilmemesi halinde aramalarda takip edilmesi 
gereken esaslar ve riayeti lüzumlu şartlar ara
yıcıya yaziyle ihtar olunur. İhtara rağmen ara
maları ihmal ile işletmeye devam eden arayıcı
nın ruhsatnamesi iptal olunur. 

Arama devresinde çıkarma re imrar haddi 

MADDE 35. Her arama ruhsatnemesi 
sahasından değeri anlaşılabilmek iğin ençok iki 
bin ton cevherin çıkarılmasına ve numune ola
rak imrarına izin verilebilir. 

Fazla çıkarılan cevherlerin Hazineye geçeceği 

MADDE 36. — Arama devresi içinde 35 
nci maddede gösterilen haddin üstünde maden 
çıkarılması halinde bu fazla miktar cevher Ha
zinenin malı sayılır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca bu husus
ta tanzim ve mahallin en büyük malmemuruna 
tevdi edilecek zabıt varakası malmemuru tara
fından tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri ba
kımından salahiyetli sulh mahkemesine, saha 
birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınırları 
içinde ise bunlardan birisine verilir. Mahkeme
ce bu fazla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak 
yediadle tevdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama hakkı sahibine, veya bu cevher
ler üzerinde 3 ncü şahıs lehine bir ayni hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs 
aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası 
açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul edil
miş sayılır. 

Ayni hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki ikti
sabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tâbidir. 
Hazmenin malı sayılan cevherlerin istirdadı

na intkân kalmamış ise bedeli devlet hakkı tari
fesinde gösterilen nev'inin en yüksek derecesinin 
kıymeti üzerinden tazmin ettirilir. Bu hususta 

Aramanın işletme JıaUne ifrağ edilemiyeceği 

MADDE 34. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Arama devresinde çıkarma ve imrar haddi 

MADDE 35. — Hükümetin 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Fazla çıkarılan cevherlerin Hazineye geçeceği 

MADDE 36. — Arama devresi içinde 35 
nci maddede gösterilen haddin üstünde maden çı
karılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince bu hususta 
tanzim ve mahallin en büyük malmemuruna 
tevdi edilecek zabıt varakası malmemuru ta
rafından tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri 
bakımından salahiyetli sulh mahkemesine, sa
ha birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınır
ları içinde ise bunlardan birisine verilir. Mah
kemece bu fazla miktar cevher ihtiyati tedbir 
olarak yediadle tevdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama hakkı sahibine, veya bu cevher
ler üzerinde 3 ncü şahıs lehine bir ayni hak te
sis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs 
aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâva
sı açmadığı takdirde Hazinenin iddiası kabul 
edilmiş sayılır. 

Ayni hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye 
tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki ik
tisabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tâbidir. 
Hazinenin malı sayılan cevherlerin istirda

dına imkân kalmamış ise bedeli devlet hakkı 
tarifesinde gösterilen nev'inin en yüksek derece
sinin kıymeti üzerinden tanzim ettirilir. Bu hu-
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doğan devlet alacağı Tahsili Emval Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

Hazineye geçen cevherlerin sahadan 
kaldırılması 

MADDE 37. — Arama devresi içinde çıkarıl
ması ve iımran tecviz edilen miktardan fazla 
çıkarılmış bulunması hasebiyle Hazine malı sa
yılan bu fazla miktar cevher, ruhsatname hük
münün sakıt olmasından itibaren iki yıl zarfın
da, mevcudiyetine ıttıla kesbedilmediği veya 
Hazine tarafından satılmadığı veya Hazinece 
satılıp da satın alan tarafından satış tarihin
den itibaren bir sene zarfmda sahadan kaldırıl
madığı takdirde bu sahanın maden hukuku nok
tasından tâbi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Şu fca dar iki, ruhsatname hukukunun sukutu 
tarihinde bu cevherler üzerinde 36 ncı madde
nin 3 ncü fıkrası uyarınca henüz Hazîne iddia
sının kabul edilmiş sayılmaması veya açılmış ise 
dâvanın neticelenmesi hallerinde iki yıllık müd
det Hazine iddiasının kabul edilmiş sayıldığı 
veya muhakeme ilâmının muhkem kaziye hallini 
iktisap ettiği tarihten itibaren cereyana başlar. 

Ruhsatname sahibine ait cevherler 

MADDE 38. — Arama esnasında ruhsatna
me sahasından tecviz edilen miktara kadar çı
karılmış fakat imrar edilmemiş cevherler ara
yıcının ruhsatname sahasiyle hukuki ilgisi ke
sildiği tarihten itibaren üç yıl içinde arayıcı ve
ya hukukan yerine geçen tarafından sahadan 
(kaldırılmadığı takdirde bu sahanın maden hu
kuku noktasından tâbi olduğu ahkâmın, şümu
lüne girer. 

Kısım : 5 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri, iniikaU 
ve sukutu 

Arama ruhsatnamesi hukuhıınun devri 

MADDE 39. — Arama ruhsatnamesi, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca kanuni mâni görül
mediği takdirde, devrolunabilir. 

Ruhsatnameyi devralacak şahsın, arayıcının 
haiz olduğu hukuk ve tâbi bulunduğu vecibe, 

Efcö. K. 

susta doğan Devlet alacağı Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

Hazineye geçen cevherlerin sahadan kaldırılması 

MADDE 87, — Hükümetin 37 mâ maddesi 
aiynen (kabul edilmiştir. 

Ruhsatname sahibine ait cevherler 

MADDE 38. — Hükümetin 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kısım : 5 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri, intikali 
ve sukutu 

Arama ruhsatnamesi hukukunun devri 

iMADİDE 39. — Arama ruihsatnaıaeM,sBEko-
nonıi ve Ticaret Vekâletinee kanuni mâni gö
rülmediği takdirde, devrolunabilir. 

Ruhsatnameyi devralacak şahsın, arayıcının 
Devlete karşı haiz olduğu hukuk ve tâbi bulun-
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taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen 
kabul ettiğini ve ruhsatname sahibinin devre mu
vafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı husus
ları tarafların Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
yetkili memuru huzurunda beyan ve tutulacak 
zaptı imza etmeleri 'ile tekemmül eder. 

Arama ruhsatnamesi hukukunun intikali 

MADDE 40. — Maden arama ruhsatnamele
rinden mütevellit haklar ve vecibeler miras vo
liyle intikal eder. 

Mirasçının bir kişiden ibaret olması ve ken
disinin de bu kanuna göre arama ruhsatnamesi 
alması memnu eşhastan bulunması halinde ölüm 
tarihinden itibaren altı ay içinde bu hukuk ve 
vecaip başka bir şahsa devrolunur. 

Mirasçı birden fazla olduğu takdirde bu hak-
Jarın bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, 
vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın kabulü 
için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay için
de mirasçılar rızaen veya kazaen aralarından 
veya hariçten birisini mümessil tâyin ve keyfi
yeti mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte 
noter marifetiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na ihbar ederler. înhilâl vukuunda bir ay zar
fında bu esaslar dairesinde yeni mümessilin tâ
yin ve ihbarı lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mü
messilin şahsına raci olur. 

Ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son 
altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümessil 
tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti 
zarfında bütün mirasçılar adına usulü dairesin
de işletme hakkı talebinde bulunulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine ge
tirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kalmak
sızın arama ruhsatnamesi hükmü veya yapılmış 
ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya 
hariçten bir şahsa bir bütün halinde devredilir. 

( S . Say 

I Efeoj K. 

I duğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri ay
nen ve tamamen kabul ettiğini ve ruhsatname 
sahibinin devre muvafakat eylediğini dilekçe 

I ile bildirmeleri şarttır. 
Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu

susları tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinde yetkili memur huzurunda beyan ve tutu
lacak zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

I Arama ruhsatnamesi hukukunun intikali 

MADDE 40. — Maden arama ruhsatname
lerinden mütevellit haklar ve vecibeler miras 
yolu ile intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci veya 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan 
ımirasçı altı ay zarfında durumundaki mâni zail 
olmadığı takdirde hukukunu aynı müddet için
de başkasına devretmeye mecburdur. 

'Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
takdirinde bu hakların bir bütün halinde mi
rasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve ya
pılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen 
veya kazaen aralarından veya hariçten birisini 
mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muva
fakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler. în
hilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar dai
resinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzım
dır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mü
messilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi 
hükümler dairesinde mümessile rücu hakları 
mahfuzdur. 

ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son 
altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümes
sil tayinine ait hükümler mahfuz kalmak şar
tiyle, mirasçılardan birisi tarafından kanuni 
müddeti zarfında bütün mirasçılar adına usu
lü dairesinde işletme hakkı talebinde bulunul
ması caizdir, 

IMirasçjlarm yukardaki hükümleri yerine 
getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kal
maksızın arama ruhsatnamesi hükmü veya ya-

I pılmış ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 
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Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu husustaki 
kararını seri muhakeme usuliyle ve diğer bütün 
işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için, mirasçıların ruhsatnameden 
mütevellit hukuk ve vacaibi tamamen devrettik
lerini, devralacak şahsın da bu hukuk ve vecai-
bi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir 
noterlikten tanzim edilmiş beyanname ile keyfi
yeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirme
leri lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâni gö
rülmediği takdirde, durum ruhsatname kaydına 
şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekem
mül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirlerin her halde arama ruhsatnamesinin 
verilmesinden önce tekemmül ettirilmesi şartiy-
le, maden arama ruhsatnamesi talebini havi mü
racaatlardan doğan takaddüm haklarının inti
kali de bu hükümlere tâbidir. 

Bet veya iptal muamelesi 

MADDE 41. — Bu kanunda yazılı sebep
ler dolayısiyle maden arama ruhsatnamesi tale
bine ait müracaatın reddi veya verilmiş olan 
ruhsatnamenin iptali halinde ret veya iptal 
keyfiyeti ve sebepleri alâkalıya tebliğ edilir. 

Bet kararı valilikçe ittihaz edildiği takdirde 
dâva yoluna gidilebilmesi için ret kararının teb
liği tarihinden itibaren 30 gün içinde Ekonomi 
ve Tiraret Bakanlığına müracaat edilmesi lâzım
dır. Bakanlık bu müracaatı sarih olarak veya 
30 gün içinde cevaplandırmamak suretiyle red
dettiği takdirde alâkalı bir ay içinde Damştaya 
müracaat edebilir. 

Eko. K. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların it
tifakla verecekleri karar üzerine içlerinden ve
ya hariçten bir şahsa bir bütün halinde devre
dilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine, bu mümküm olmazsa 
satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususta
ki kararını basit muhakeme usuliyle ve diğer 
ıbütün işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak 
devirler için, mirasçıların ruhsatnameden müte
vellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibini tama
men devrettiklerini, devralacak şahsın da bu 
hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiği
ni gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname 
ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bil
dirmeleri lâzımdır. Vekâletçe, kanuni bir mâni 
görülmediği takdirde, durum ruhsatname kaydı
na şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan mem
nu bulunması sebebiyle veya hukukun tek şahrs 
uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak de
virlerin herhalde arama ruhsatnamesinin veril
mesinden önce tekemmül -ettirilmesi şartiyle, 
maden arama ruhsatnamesi talebini havi müra
caatlardan doğan takaddüm haklarının intikali 
de bu hükümlere tâbidir. 

Müracaatın reddi usulü 

MADDE 41. — Maden arama ruhsatnamesi 
talebine ait müracaatın bu kanunda yazılı sebep
ler dolayısı ile reddi, müracaatın yapıldığı vilâ
yet valiliği tarafından karara bağlanır. Valilik 
kararı Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasdiki 
ile tekemmül eder. 

Vekâletçe, ret kararının bozulmadı halinde 
valilik vekâlet kararına uymak mecburiyetinde
dir. 

Valilik kararının Vekâletçe tasdik edilmesi 
takdirinde keyfiyet sebepleriyle birlikte müra
caat sahibine tebliğ olunur. 

Tebliğe rağmen kanuni müddet içinde Vekâle-
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Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaatın 
re'sen bakanlıkça reddedilmesi veya verilmiş 
olan ruhsatnamenin iptali halinde alâkalı ret 
ve iptal kararının kendisine tebliği tarihiden 
itibaren 90 gün zarfında Danıştaya müracaat 
edebilir. 

Sahanın tekrar aynı cins maden için arama
lara serbest bırakılmasında kanuni bir mâni 
ınövcut değil ise keyfiyet Resmî Gazete ile ve 
ilde çıkan bir gazete ile, gazete yok ise mûtad 
vasıtalarla ilân olunur. Bu ilânlarda sahanın 
hangi gün ve saatten itibaren aramalara serbest 
bırakılacağı açıklanır. 

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu 

MADDE 42. — Arama ruhsatnamesi, yürür
lük süresinin sona ermesiyle veya bulunan ma
denin işletilmesi hakkının verilmesi talebi ile 
ve^a ruhsatname sahibinin hukukundan feraga-
tiyle veya ruhsatnamenin iptal edilmesi ile hü
kümden sakıt olur. 

Yürürlük süresinin sona ermesi ve feragat 
hallerinde de keyfiyet Resmî Gazete ile ve sa
hanın bağlı bulunduğu vilâyette çıkan bir ga
zete ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân 
olunur. Bu ilânlarda sahanın hangi gün ve sa
atten itibaren aramalara serbest bırakılacağı 
açıklanır. 

• (;Sı;. Sayısı 

Eko. K. 

t e karşı idari dâva açılmaması veya açılan dâ
vanın Devlet Şûrasmea reddedilmesi üzerine 
saha, Vekâletçe tesbit ve vilâyete bildirilecek 
tarihten itibaren aramalar için serbest hale 
gelir. 

Arama ruhsatnamesi hükmünün sukutu 
MADDE 42. — Arama ruhsatnamesi, yürür

lük müddetinin sona ermesi veya bulunan ma
denin işletme hakkının talep edilmesi veya 
ruhsatname sahibinin hukukundan feragat 
eylemesi veya ruhsatnamenin iptal olunması iîe 
hükümden sakıt olur. 

Bu kanunda yazılı iptal sebeplerinden biri
nin mevcudiyeti takdirinde arama ruhsatnamesi 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından iptal 
edilir. îptal sebepleri ruhsatname sahibine 
tebliğ olunur. Vekâletin kararma karşı kanu
ni müddet içinde idari dâva açılmaması veya 
acılan dâvanın Şûrayı Devletçe reddi takdirin
de iptal muamelesi tekemmül eder. 

Ruhsatnamenin yürürlük müddetinin sona 
ermesi veya feragat sebebiyle hükümden sakıt 
olması veya ikinci fıkra mucibince iptal 
olunması üzerine keyfiyet Resmî Gazete ile, 
sahanın bulunduğu vilâyette çıkan bir gazetede, 
gazete çıkmıyorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Yapılan ilânlarda gösterilecek açılma tarihin
den itibaren saha aramalar için serbest hale 
gelir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

{Madenlerde işletme talebi 

Kısım : 1 

İşletme talebinin şekil ve usulü 

Müracaat 

MADDE 43. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin 
işletme# hakkının kendisine verilmesini, en geç 
ruhsatnamenin yürürlük süresinin son gününe 
kadar, bir dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından istiyeıbilir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Talebi yapan hakiki şahıs ise adı, soyadı 
ve ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya ticaret 
unvanı ve ikametgâhı; 

2. »Madenin cinsi; 
3. Hangi arama ruhsatnamesine müsteni

den aranıp meydana çıkarıldığı; 
4. Sahanın mevkii ve bağlı bulunduğu köy. 

ilce ve il; 
5. Sahanın sınırları ve genişliği. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin tasdikli birer 
nüshasını dilekçeye bağlar. 

Verilecek vesikalar 

MADDE 44. — işletme hakkının verilmesi 
talebini havi dilekçeye aşağıdaki vesikalar ek
lenir : 

1. Arama ameliyatı yapılan yerlerle bunla
rın maden yatağını kestiği noktalar gösteril
miş ve yatağın tahminî vaziyeti çizilmiş ol
mak şartiyle yalnız aranılan bölgenin 1/2O0O 
ilâ 1/5000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik 
haritası; 

2. İşletme hakkı tatebolunan sahanın niren
giye müstenit 1/5Ö0Ö ilâ 1/10000 .mikyasında 
sınır haritası ve bunun tanzimine ait bilcümle 
hesabat; 

3. Yapılan arama ameliyatının .1/50 ilâ 
1/500 mikyasında mürtesem ve maktalariyle 
yatağın vüsat ve imtidadını gösteren resim. 

[ Bto. £ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Madenlerde işletme talebi 

Kasım : 1 

Müracaat 

MADDE 43. — Maden arama ruhsatnamesi 
sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin. 
işletme hakkının kendisine verilmesini, en geç 
ruhsatnamenin yürürlük süresinin son günü
ne kadar, bir dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinden işeyebilir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Talebi yapan hakiki şahıs ise adı, soyadı 
ve 'ikametgâhı, hükmi şahıs ise adı veya ticaret 
unvanı ve ikametgâhı, 

2. Madenin cinsi, 
3. Hangi arama ruhsatnamesine müsteniden 

aranıp meydana çıkarıldığı, 
4. Sahanın mevkii ve bağlı bulunduğu köy, 

nahiye, kaza ve vilâyet, 
5. Sahanın sınırlan ve genişliği. 
Müracaat sahibi hakiki şahıs 'ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, hükmi şahıs ist kuruluşuna ait 
statünün ve imza sirkülerinin asılları veya tas
dikli suretlerini dilekçeye bağlar. 

Verilecek vesikalar 

MADDE 44. — Hükümetin 44 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 304) 
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makta ve taslaklar; 
4. Yatağın vaziyetini izah ve tarihçesin

den bahseden ve tasarlanan işletmenin ana hat
larını, gerekli sermayeyi, verim (rantabilite) 
hösaplarını ve ekonomik tetkikleri ihtiva eden 
«avan - proje» mahiyetinde fen raporu. 

Bu vesikaların ne suretle tanzim ve tersim 
edilecekleri talimatname ile tesbit olunur. 

İstisnalar 

MADDE 45. — Ekonomik kıymeti az ol
makla beraber mahallî ihtiyaç için zaruri bu
lundukları veya küçük sanat erbabının ham 
maddesini teşkil ettikleri Ekonomi ve Ticaret 
(Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Kurulunca ka
bul olunan madenlerin işletme hakkı talebine 
dair 43 ncü madde gereğince verilecek dilek
çeye aşağıdaki vesikalar eklenir: 

a) Yapılan aramaların yerleri işaret edil
miş sınır krokisi; 

b) Aramaların şekil ve vüsatini gösteren 
1/50 ilâ 1/500 mikyaslı plân ve maktalar; 

c)t Maden sahası ve tezahürü için talimat
namesi gereğince hazırlanacak fen raporu. 

îşletme sahasının genişliği 

MİADDE 46. — Maden işletme hakkına mev
zu olacak sahanın genişliği arama ruhsatna
mesi sınırlarını ve iki bin hektarı aşamaz. Ay
nı cins maden için verilen ve aralarında boş
luk bulunmıyan mütaaddit arama ruhsatnamesi 
sahaları birleştirilerek bir işletme hakkı mev
zuu yapılabilir. Bu takdirde dahi saha iki bin 
hektarı geçemez. 

Talepteki noksanlar 

.MADDE 47. — îşletme hakkınm verilmesi 
takibine ait dilekçeye eklenmesi lâzımgelen vesi
kalar kısmen veya tamamen eklenmemiş ise bun
ların dilekçenin tevdii tarihinden itibaren, ayrı
ca 'tebliğe hacet kalmaksızın, bir ay zarfmda ve
rilmesi şarttır. Aksi takdirde işletme hakkı ta
lebi reddolunur. 

Dilekçe muhteva itibariyle noksan veya ekle
nen vesikalar usulüne göre tanzim veya tersim 
edilmemiş ise bunların itmamı için noksanlığın 

Eko. & 

İstimator 

MADDE 45. — Hükümetin 45 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

isletme sahasının genişliği 

MADDE 46. — Maden işletme hakkına mev
zu olacak saha arama ruhsatnamesi sınırlarını 
ve iki bin hektan aşamaz. Aynı cins maden için 
verilen ve aralarında boşluk bulunmıyan müta
addit arama ruhsatnamesi sahaları birleştirile
rek bir işletme hakkı mevzuu yapılabilir. Bu 
takdirde dahi saha ik'i bin hektarı geçemez. 

îşletme hakkı talebindeki noksanlar 

MADDE 47. — îşletme hakkmm verilmesi 
talebine ait dilekçe 43 ncü maddede yazılı husus
ları tamamen ihtiva etmediği veya 44 ncü mad
dede gösterilen vesikalar kısmen veya tamamen 
verilmediği veya bu vesikalar tersim ve tanzim 
itibariyle talimatına uygun bulunmadığı takdir
de, noksanların mahiyeti mahal ve mevsim şart
ları nazara alınarak iki aydan az, bir seneden 
fazla olmamak üzere tâyin edilecek mühlet zar
fında bunların ikmal ve tashihi lüzumu talep 
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mahiyeti mahal ve mevsim şartları nazara alına
rak bir aydan bir seneye kadar mühlet verilir. 

Bu mühlet zarfında noksanlar tamamlanma
mış ise son defa olarak bir mehil daha verilir. 

Verilen ilik mehil zarfında evrakın hiç tev
di edilmemi§ olması veya iMnei menle rağmen 
noksanların ikmal edilmemiş bulunması veya 
talebin, altı ay müddetle takip edilmemesi ha
linde de işletme hakkı talebi reddolumır. 

TCıgyn ; 2. 

Madenin bulunmuş sayılması, rüçhan hakkının 
istimali 

Haritalarla fen raporunun yerinde kontrolü 

ıMADDE 48. — TRaozim ve tersim itibariyle 
talimatnamelerine uygun bulunan topoğrafik ve 
jeolojik haritalarla sınır haritası veya krokisi
nin arza tatbiki, fen raporu ve mesnetlerindeki 
hususların yerinde kontrolü Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca yaptırılır ve netice bir raporla 
tesbit ettirilir. 

Yerinde yaptmlaaaik bu tatbik ve kontrol-
larm sureti ifası ve raporun neleri ihtiva edece
ği talimatnamede gösterilir. 

(Bu tatbik ve fkontröfların neticesinde fen ra
poru veya haritanın halrifcata ^aykırı olduğu gö
rülürse talep reddolunur. Noksanlar bulundu
ğu tesbit edilir ve bunların derhal itmamı ka
bil olmazsa itmamı için bir defaya mahsus ol
mak üzere münasip mehil* verilir. Mehil içinde 
noksanların itmam edilmemesi halinde de ta
lep reddolunur. 

Bulunmuş maden ve bulucu 

MADDE 49. — İşletme hakkr talebine ait ev
rak ve yerinde yaptırılan tetkikleri havi rapor 
Ekonomi ve ^ioarett^akanlığmfta incelenir. 

\Rtaden sahası smırlarımn muayyenliği ve 
madenin kemiyet ve keyfiyet ^tibarijfte tor iş
letme tesisine elverişli cevheri întiva, ettiği ta
hakkuk etmiş ise -o madenin (btttunmuş maden) 
sayılmasına ve urayıeısmuı o madenin(bulucu) -
su olduğuna karar veriKr ve madenin aicil'i tesis 
ediMr. 

«9 -
i Eko. E : 

I sahibine tebliğ olunur. 
Bu mühlet zarfında noksanlar tebligat daire

sinde tamamlanmamış ise talep sahibine son de
faya mahsus olmak üzere bir mehil daha verilir. 

İlk mehil zarfında bir mazerete müstenit 
olmaksızın hiç evrak tevdi edilmemiş olması ve
ya son mehle rağmen dilekçe veya vesikaların 
matlup veçhile ikmal veya tashih edilmemiş bu
lunması veya talebin altı ay müddetle takip edil-

I memesi hallerinde işletme hakkı talebi reddolu
nur. 

I TCI«ITI> ; 2 

flladenin bulunmuş sayılması, rüçhan hakkının 
istimali 

Haritalarla fen raporunun yerinde kontrolü 

MADDE 48. — Tanzim ve tersim itibariyle 
talimatnamelerine uygun bulunan topoğrafik ve 
jeolojik haritalarla «mır haritası veya kroki
sinin arza tatbiki, fen raporu ve mesnetlerindeki 

I hususların yerinde kontrolü Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince yaptırılır ve netice bir raporla tes
bit ettirilir. 

Yerinde yaptırılacak bu tatbik ve kontrol-
ların sureti ifası ve raporun neleri ihtiva ede-

I ceği talimatnamede gösterilir. 
Bu tatbik ve kontrolların neticesinde fen 

raporu veya haritanın hakikata aykırı olduğu 
gürülürse talep reddolunur. Noksanlar bu
lunduğu tesbit edilir ve bunların derhal itmamı 
kabil olmazsa itmamı için bir defaya mahsus ol
mak ve iki aydan az bulunmamak üzere münasip 
mehil verilir. Mehil içinde noksanların itmam 
edilmemesi halinde de talep reddolunur. 

1 Bulummuş maden ve bulucu 

MADDE 49. — İşletme hakki talebine ait 
I evrak ve yerinde yaptırılan tetkikleri havi ra-
j por Ekonomi ve Ticaret Vekâletince incelenir. 
] Maden sahası sınırlarının muayyenliği ve 
| madenin kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işlet-
I me tesisine elverişli cevheri ihtiva ettiği 
j tahakkuk etmiş ise o madenin {bulunmuş ma

den) «ayılmasına ve arayıcısının o madenin 
(bulucu) su olduğuna karar verilir ve made-

I nin sicili tesis edilir. 
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IHğer hallerde bulunmuş maden 

MADDE 50. — Arama ruhsatnamesine müs
tenit olmaksızın da 49 ncıı maddedeki şartları 
haiz olan lıer hangi bir cins madenin bulunmuş 
maden sayılmasına Ekonomi ve, Ticaret Bakan
lığınca karar verilebilir. 

Bu maden M. T. A. Enstitüsünce bulunmuş
sa Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tasdik edi
len arama masraflarını işletme hakkını iktisap 
eden öder. 

Rüçhan hakkı 

MADDE 51. — Bir maden ancak bulunmuş 
sayıldıktan sonra üzerinde işletme hakkı tesis 
olunabilir. 

Madenin bulucusu ilk işletme hakkının ikti
sabında rüehan hakkını haizdir. 

İşletme ruhsat veya imtiyaza bağlanmanın tâyini 

MADDE 52. — Bulunmuş sayılan madenin 
kemiyet ve keyfiyeti iktisadi ve fennî şartları, 
memleketin ekonomisindeki çeşitli ihtiyaçlara 
göre yeri ve ehemmiyeti, normal bir işletmenin 
tatbikmda ne kadar zamanda istismar edilebile
ceği gibi hususlar göz önünde tutularak madenin 
işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı mev
zularından hangisine gireceği Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca kararlaştırılır, işletmenin tek
nik, iktisadi ve malî şartlanm ve işletme hakkı 

Eko. K. 

Arama ruhsatnamesine müstenit olmaksızın 
da ikinci fıkradaki vasıfları haiz olan her han
gi bir cins madenin (bulunmuş maden) sayılma
sına Ekonomi ve Ticaret Vekâletince karar 
verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Enstitü
sünce bulunmuş ise, Enstitünün bağlı olduğu 
Vekâlet ile Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafın
dan müştereken tesbit edilen arama masrafları
nın işletme hakkını iktisap eden öder. 

işletme hakkı tesis edilecek maden ve rüçhan 
hakkı, 

MADDE 50. — Bir maden ancak (bulun
muş maden) sayıldıktan sonra üzerinde işletme 
hakkı tesis olunabilir. 

Madenin (bulucu) su ilk işletme hakkının 
iktisabında rüehan hakkını haizdir. 

i işletme ruhsatı veya imtiyaza bağlanmanın 
i tâyini 

t MADDE 5.1. - Bulunmuş sayılan madenin 
I kemiyet ve keyfiyeti, iktisadi ve fenni şartları, 
J memleket ekonomisindeki çeşitli ihtiyaçlara gö-
| ve yeri ve ehemmiyeti, normal bir işletmenin tat-
j bikında ne kadar zamanda istismar edilebile-
I ceği gibi hususlar göz önünde tutularak made-
I nin işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 
1 mevzularından hangisine gireceği Ekonomi ve 
I Ticaret Vekâletince kararlaştırılır. 

I işletme şartlan ve teminat miktarının tesbiti 

I MADDE 52. — Tâbi olacağı işletme şekli 
I kararlaştırılan, bulunmuş sayılan maden için 
t Ekonomi ve Ticaret Vekâletince, işletmenin tek-
I nik iktisadi ve malî şartları ve işletme hakkı 
I sahibinden alınacak teminatın miktarını göste-
I rir şartname hazırlanır. 
I Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş 
I sayılan madenler için hazırlanan şartname bu-
1 hu-uya tebliğ olunur. Bulucusu tarafından bir 

I ay zarfında bu hususta vekâlet nezdinde yapıla
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sahibinden alınacak teminat miktarım gösteren 
etraflı ve vazıh bir şartname hazırlanır. 

Bulucunun rüçhan hakkım istimali 
MADDE 53. — Arama ruhsatnamesine müs

teniden bulunmuş sayılan maden için 52 nei 
madde gereğince hazırlanan şartname bulucuya 
tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin 'işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümle
rine uygun şekilde madeni işletmeye talip oldu
ğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeye ve 
şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil 
etmesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı 
hükmi şahıslardan ve matlup şartları haiz ise 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni iş
letmeye talip olduğunu tebliğ tarihinden itiba
ren üç ay zarfında Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı 
tevdie mecburdur. 

Bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ 
tarihinden itibaren bir sene zarfında hukukunu 
matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname 
hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye 
talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nei ve 3 ncü veya dördüncü fıkra hüküm
lerinin yerine getirilmesi halinde bulucunun bu
luculuk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe veril
mesi 

MADDE 54. — 53 ncü madde gereğince 
bulucusunun işletme hakkı talebi reddolunan 
madenin işletilmesi için talip aramak üzere ma
denin mevkii, sınırlan, cinsi* tâbi olacağı iş
letme rejimi ve süresi, işletme şartnamesi esas
ları ve bulucusuna verilecek tazminat gösteril
mek suretiyle keyfiyet Resmî Gazete, ilde çıkan 
bir gazete, Ankara'da ve İstanbul'da çıkan 
günlük birer gazete ile ve ikişer ay fasıla ile 

(S. Say 

Eko. K. 

cak itirazlar Devlet Şûrasınca tetkik edilir. Bıi 
kabil madenlere ait şartname esasları, müddetin
de itiraz olunmamak veya itiraz üzerine Devlet 
Şûrasınca tasdik veya tadil edilmek suretiyle 
katî şeklini alır. 

Bulucunun rüçhan hakkını istimali 

MADDE 53. — Arama ruhsatnamesine mûs-
teniden bulunmuş sayılan maden için 52 nei 
madde gereğince hazırlanan şartname bulucuya 
tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümle* 
rine uygun şekilde madeni işletmeye talip oldu
ğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve 
şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil et* 
mesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı hük
mi şahıslardan ve matlup şartları haiz ise şart* 
name hükümlerine uygun şekilde madeni işlet
meye talip olduğunu tebliğ tarihiden itibaren 
altı ay zarfında Ekonomi ve Ticaret Vekâleti* 
ne bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı 
tevdie mecburdur. 

Bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ 
tarihinden itibaren bir sene zarfında hukukunu 
matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname 
hükümlerine uygun şekilde medeni işletmeye 
talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nei ve 3 neü veya 4 ncü fıkra hükümleri
nin yerine getirilmemesi halinde bulucunun bu
luculuk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

İşletme hakkının bulucudan başka talibe verilmesi 

MADDE 54. — Bulucusunun işletme talebi 
53 ncü madde gereğince reddolunan madenin 
işletilmesi için talip aranmak üzere, madenin 
mevkii, sınırları, cinsi, tâbi olacağı işletme re
jimi ve müddeti, işletme şartnamesi esasları ve 
bulucusuna verilecek tazminat miktarı gösteril
mek suretiyle keyfiyet en az Resmî Gazetede, 
vilâyette çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat 
vasıtalarla, Ankara ve İstanbul'da günlülk birer 
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altı defa ilân olunur. 
Her hangi bir ilân devresi talip zuhurunda 

nr"tebaki ilânlar yaptırılmaz. İşletme hakkı
nın talibe verilmesi yoluna gidilir. 

Taliplerin- taaddüdü halinde bunlardan dev
lete, devlet hakkından maada, ton başına en 
fazla menfaat teminini taahhüt eden talip ter
cih olunur. Bu muamelenin ifa şekli talimatna
mede gösterilir. 

Yapılan ilânlara rağmen talip zuhur etme
diği takdirde şartnamenin iktisadi ve malî hü
kümleri tadil edilir ve 53 ncü madde ile bu 
maddede yazılı esaslar dairesinde muamele bir 
defa daha tekrarlanır. 

İlân ve itiraz 

MADDE 55. — Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca tesbit olunan şekil ve şartlarla işletil
mesi talibi tarafından kabul edilen madenler 
için, işletme dolayısiyle zarar görmeleri muh
temel bulunanların durumdan haberdar olmaları 
ve itirazları v?rsa bildirmeleri maksadiyle key
fiyet ilân edilir. Bu ilânda madenin mevkii, sı
nırlan, cinsi, tâbi olacağı işletme rejimi ve sü
resi, işletme hakkı verilecek hakiki veya hükmi 
şahsın isim ve ikametgâhı gösterilir. 

Mezkûr ilân Resmî Gazete, ilde çıkan bir 
gazete ile ve ayrıca mûtat vasıtalarla, yedi 
gün ara ile iki defa ilân edilir. Ayrıca hazırla
nan ilân varakaları madenin bulunduğu il ve 
ilce merkezlerinde münasip yerlere asılır. 

İlânla tâyin olunan süre zarfında vâki ola
cak itirazlar bakanlıkça incelenir. Bu sürenin 
hitamından sonra vukubulacak itirazlar kabul 
olunmaz. Bu ilânların masraflarını maden işlet
me hakkı talibi öder. 

Eko. K. 

gazetede birer ay fasıla ile üç defa ilân olunur. 
Bu ilânlarda müracaatların kabul edileceği 

son tarih tasrih edilir. Bu tarihten sonra yapı
lan müracaatlar nazara alınmaz. 

İşletme hakkının, çıkan talibe verilmesi yo
luna gidilir. 

Talibin taaddüdü halinde, bunlardan Dev
let hakkına munzam olarak, ton başına en çok 
Devlet hakkı yüzdesi teklif eden talip tercih 
olunur. 

Teklif edilecek Devlet hakkı yüzdesi, bu 
kanunla Devlet? hakkı için kabul edilen âzami 
nispeti geçemez. 

(Teklifte müsavat görüldüğü takdirde, mü
savi teklifi yapan talipler arasında kur 'a çeki-
lir, kur 'a isabet eden talibe işletme hakkının 
verilmesi yoluna gidilir. 

Yapılan ilânlara rağmen talip zuhur etmedi^ 
ği takdirde, şartnamenin iktisadi ve malî esas
ları tadil edilir, 53 ncü madde ile bu madde 
hükümleri dairesinde muamele bir defa daha 
tekrarlanır. 

Bu muamelelerin ifa şekli talimatnamesinde 
gösterilir. 

tlân ve itiraz 

MADDE 55. — Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letince tesbit >olunan şekil ve şartlarla işletil
mesi talibi tarafından kabul edilen madenler 
için, işletme dolayısiyle zarar görmeleri muh
temel bulunanların durumdan haberdar olma
ları ve itirazları varsa bildirmeleri maksadiyle 
keyfiyet ilân edilir. Bu ilânda madenin mevkii, 
sınırları, cinsi, tâbi olacağı işletme rejimi ve 
süresi, işletme hakkı verilecek hakiki veya 
hükmi şahsın isim ve ikametgâhı gösterilir. 

Mezkûr ilân Resmî Gazete, vilâyette çıkan 
bir gazete ile ayrıca mûtat vasıtalarla, yedi 
gün ara ile iki defa ilân edilir. Ayrıca hazır
lanan ilân varakaları madenin bulunduğu vi
lâyet ve kaza merkezlerinde münasip yerlere 
.asılır. 

İlânla tâyin olunan süre zarfında vâki ola
cak itirazlar vekâletçe incelenir. Bu sürenin hi
tamından sonra vukubulacak itirazlar kabul 
olunmaz. Bu ilânların masraflarını maden iş
letme hakkı talibi öder. 
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Kısım : 3 

İşletme talebi devresinde bakim ve faaliyet 

Arama ve işletme devreleri arasında madenin 
bakımı 

MADDE 56. — işletme hakkının verilmesi
ni istiyen şahıs maden sahasında açılmış ocak
larla galerilerin ve mevcut tesisatın hüsnümu-
hafazasiyle mükelleftir. 

Bu hükme muhalefet halinde münasip bir 
mehil verilerek arayıcı vazifenin ifasına da
vet olunur. Tebliğe rağmen mükellefiyet yeri
ne getirilmediği ve bu yüzden madende gerekli 
tetkiklerin yapılması mütokün olmadığı tak
dirde işletme hakiki talebi reddolunâbilir. 

Arama ve isletme devreleri arasında faaliyet 

MADDE 57. — Arayıcı işletme hakkının ve
rilmesi talebinin usulüne uygun şekilde yapıl
masını mütaakıp madenin çalıştırılmasında fen
nî şartlara riayet etmek ve işletme hakkının is
tihsaline mütaallik muameleyi gereği gibi ta
kip eylemek ve 81, 82, 83, 84 ncü maddeler uya
rınca bir mesul müdür tâyin etmek, fennî ne
zareti temin etmek, günlük istihsal defterini, 
cevher sevkiyat defterini, imalât haritalarını ve 
imalât defterini tutmak, aylık ve yıllık cetvelleri 
zamanında vermek şartiyle madende istihsal fa
aliyetine devam ve istihsal edilen cevherleri 
imrar edebilir. 

Birinci fıkra hükmüne muhalefet veya işlet
me hakkının verilmesi talebini hâvi dilekçeye 
bağlı vesikaların mahallinde kontrolü neticesinde 
fen raporu veya harita veya bunların mesnetleri
nin hakikate mugayir olduklarının anlaşılması 
hallerinde istihsal faaliyeti durdurulur. 

Kısım : 4 

İşletme talebinin devri, intikali ve reddi 

İşletme hakkı talebinin devri 

MADDE 58. — Maden İşletme hakkının ve
rilmesini istiyen arayıcı bu talepten husule ge-

Eko. K. 

Kısım : 3 

İşletme talebi devresinde bakım ve faaliyet 

Arama ve işletme devreleri arasında madenin 
bakımı 

MADDE 56. — Hükümetin 56 mu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Arama ve işletme devreleri arasında faaliyet 

iMADDE 57. — Arayıcı işletme hakkının 
verilmesi talebinin usulüne uygun şekilde ya
pılmasını mütaakıp ımâdenin çalıştırılmasında 
fennî şartlara riayet etmek ve işletme hakkı
nın istihsaline mütaallik muameleyi gereği gibi 
takip eylemek ve 81, 83, 84 ncü maddeler uya
rınca bir mesul müdür tâyinetmek, fennî ne
zareti 1#min etmek, günlük istihsal defterini, 
cevher sevkiyat defterini, imalât haritalarını 
ve imalât defterini tutmak, aylık ve yıllık cet
velleri zamanında vermek şartlariyle madende 
istihsal faaliyetine devam ve istihsal edilen cev
herleri imrar edebilir. 

Birinci fıkra hükmüne muhalefet veya işlet
me hakkının verilmesi talebini havi dilekçeye 
bağlı vesikaların mahallinde kontrolü neticesin
de fen raporu veya harita veya bunların mes
netlerinin hakikata mugayir olduklarının anla
şılması hallerinde istihsal faaliyeti durdurulur. 
Şu kadar ki maden zabıtasına mütaallik hüküm
ler mahfuzdur. 

Kısım : 4 

İşletme talebinin devri, intikali ve reddi 

İşletme hakkı talebinin devri 

MADDE 58. — Maden işletme hakkının ve
rilmesini istiyen arayıcı bu talepten husule ge-
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len hukukunu, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca kanuni bir mâni görülmediği takdirde, dev
redebilir. 

Bu hukuku devralacak sabisin, işletme hak
kının verilmesini istiyenin haiz olduğu hukuk 
ve tâbi 'bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükelle
fiyetleri aynen ve tamamen 'kabul ettiğini, dev
retmek istiyenin de devre muvafakat eylediğini 
dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu
susları tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
de yetkili memuru huzurunda beyan ve tutula
cak zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

İşletme hakkı talebinie,n doğan hukukun intikali 

MADDE 59. —- Maden işletme hakkının ve
rilmesi talebinden mütevellit haklar ve veci
beler miras yoliyle intikal eder. 

Mirasçının bir kişiden ibaret olması ve ken
disinin de bu kanuna göre maden işletmesi mem
nu eşhastan bulunması halinde ölüm tarihinden 
itibaren altı ay içinde bu hukuk ve vecaip baş
ka bir şahsa devrolunur. 

Mirasçı birden fazla olduğu takdirde bu hak
ların bir bütün halinde mirasçılar adına isti
mali, vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın 
kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde mirasçılar rızaen veya kazaen ara
larından veya hariçten birisini mümessil tâyin 
ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle 
birlikte noter marifetiyle Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına ihbar ederler. Înhilâl vukuunda 
bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni bir 
mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

İşletme hakkı talebi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mes
uliyet mümessilin şahsına raci olur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nei 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri yeri
ne getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu 
kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılmasına 
karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
ve vecibeler mirasçılar arasında rizaen veya 

( S . Saj 
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len hukukunu, Ekonomi ve Ticaret Vekâletin
ce kanuni bir mâni görülmediği takdirde, dev
redebilin 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hak
kının verilmesini istiyenin devlete karşı haiz ol
duğu hukuk ve tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt 
ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul 
ettiğini, devretmek istiyenin de devre muvafakat 
eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı husus
ları tarafların Ekonomi ve Ticaret Vekaletinde 
yetkili memur huzurunda beyan ve tutulacak 
zaptı imza etmeleri ile tekemmül eder. 

işletme hakkı talebinden doğan hukukun intikali 

MADDE 59. — Maden işletme hakkının ve
rilmesi talebinden mütevellit haklar ve vecibe
ler miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan 
mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zarfın
da durumundaki mâni zail olmadığı takdirde, 
hukukunu aynı müddet içinde başkasına devret
meye mecburdur. 

Mirasçının taaddüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
takdirinde, bu hakların bir bütün halinde miras
çılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapı
lacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden 
itibaren engeç altı ay içinde mirasçılar rızaen 
veya kazaen aralarından veya hariçten birisi
ni mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin mu
vafakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler. 
înhilâl vukunda bir ay zarfında bu esaslar dai
resinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı lâ
zımdır. 

İşletme hakkı talebi muamelâtından mütevel
lit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rücu 
hakları mahfuzdur.-

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri yeri
ne getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın işletme hakkı talebi sakıt olur. şu 
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kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla 
verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariç
ten bir şahsa bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mah
keme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en 
ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satılma
sına karar verir. Mahkeme bu husustaki kararını 
seri muhakeme usulü ile ve diğer işlere takdimen 
ittihaz eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunma
sı sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde 
toplanması maksadiyle yapılacak devirler için, 
mirasçıların işletme hakkı talebinden mütevellit 
hukuk ve vecaibini tamamen devrettiklerini, 
devralacak şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen 
ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterden tan
zim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. Ba
kanlıkça, kanuni bir mâni görülmediği takdirde, 
durum madenin kaydına şerhedilir, devir mua
melesi bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüçhan 
hakkını istimali, işletme hakkı talebinden müte
vellit hukuk ve vecaibin, matlup evsafı haiz ve 
aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmeye talip hakiki veya hükmi 
tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

işletme talebinin reddi 

MADDE 60. — İşletme hakkı talebi dolayı-
siyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan 
inceleme neticesinde talep mevzuu maden, ara
maların kifayetsizliği veya müspet netice verme
mesi gibi sebeplerle bulunmuş maden olarak sa
yılacak durumda değilse işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

Arama ruhsatnamesi sahasında kâfi arama t 
yapılmış sayılabilmesi için ruhsatname sahasının 
jeolojik bünyesine göre aranacak maden cevheri
ni ihtiva etmesi muhtemel yerlerde işin icabına 
göre yarma, galeri, kuyu veya sondajlarla yok- | 

(S, Sayu 

kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılması
na karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
ve vecibeler mirasçılar arasında nzaen veya 

t kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla 
verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariç
ten bir şahsa bütün halinde devredebilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mah
keme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en 

j ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa satıl-
I masına karar verir. Mahkeme bu husustaki ka

rarını basit muhakeme usulü ile ve diğer işle
re takdimen ittihaz eyler. 

ı Mirasçının maden işletmesi memnu bulunma
sı sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhdesinde 
toplanması maksadiyle yapılacak devirler için 
mirasçıların işletme hakkı talebinden mütevellit 
devlete karşı olan hukuk ve vecaibini tamamen 
devrettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk 
ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gös
terir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile 
keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bil
dirmeleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni bir mah-

I zur görülmediği takdirde, durum madenin kay
dına şerhedilir, devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüçhan 
hakkını istimali, işletme hakkı talebinden müte
vellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve 
aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmeye talip hakiki veya hükmi 
tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

İşletme talebinin reddi 

MADDE 60. — İşletme hakkı talebi dolayı-
I siyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletince yapılan 
I inceleme neticesinde talep mevzuu maden, ara

maların kifayetsizliği veya müspet netice ver
memesi gibi sebeplerle bulunmuş maden olarak 
sayılacak durumda değilse işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

I Arama ruhsatnamesi sahasında kâfi arama 
yapılmış sayılabilmesi için ruhsatname sahası
nın jeolojik bünyesine göre aranacak maden cev
herini ihtiva etmesi muhtemel yerlerde işin 

I irabına göre yarma, galeri, kuyu veya sondaj
cı : 304 ) 



- 7G -
Hü. i Eko. K. 

lamalar yapılmış olması ve maden cevherine te
sadüf edilen yerlerde damar veya yığının ka
lınlığı, genişliği, imtidadı gibi rezervin tâyinin
de esas olacak hususların tesbiti için gerekli 
çalışmaların yapılmış olması lâzımdır. * 

İşletme talebinin reddi usulü ve sahanın arama
lara açılması 

MADDE 61. — İşletme hakkı talebinin red
dine dair karar Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca verilir ve keyfiyet sebepleriyle birlikte 
alâkalıya tebliğ olunur. 

'Madenin bulunmuş maden sayılması kabil 
olmaması ve sahanın aynı cins maden için ara
malara serbest bırakılmasında kanuni mâni 
bulunmaması halinde keyfiyet Resmî Gazete ve 
ilde çıkan bir gazete ile, gazete yok ise mûtat 
vasıtalarla ilân olunur. Bu ilânlarda sahanın 
hangi gün ve saatten itibaren serbest bırakıla
cağı açıklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

[Madenlerde işletme 

Kısım : 1 

İşletme hakkının verilmesi 

İşletme ruhsatnamesi 

MADDE €2. — Maden işletme ruhsatname
si, medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir 
vatandaşa veya madencilik yapabileceği statü
sünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurul-
ımuış yalnız bir hükmi şahsa veya bu hususta 
yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülüne veya 
âmme idaresine Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine derhal alâkalıya 
tebligat yapılarak altı ay zarfında kanuni har
em tediyesi, damga pulunun tevdii ve bakan
lığa müracaatla mukavele ve şartnameyi im
za ve teati etmesi lüzumu bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile bakanlık ara
sında mukavele ve şartname imza ve teati edi
lir ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kaydı 
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larla yoklamalar yapılmış olması ve maden cev
herine tesadüf edilen yerlerde damar veya yı
ğının kalınlığı, genişliği, imtidadı gibi rezervin 
tâyininde esas olacak hususların tesbiti için ge
rekli çalışmaların yapılmış olması lâzımdır. 

İşletme talebinin reddi usulü ve sahanın 
aramalara açılması 

MADDE 61. — İşletme hakkı talebinin red
dine dair karar Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
verilir ve keyfiyet sebepleriyle birlikte alâkalıya 
tebliğ olunur. 

Madenin bulunmuş maden sayılması kabil ol
maması ve sahanın aynı cins maden için arama
lara serbest bırakılmasında kanuni mâni bulun
maması halinde keyfiyet Resmî Gazetede ve vi
lâyette çıkan bir gazete ile, gazete yoksa mûtat 
vasıtalarla ilân olunur. Bu ilânlarda sahanın 
hangi gün ve saatten itibaren aramalara serbest 
bırakılacağı açıklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Madenlerde işletme 

Kısım : 1. 

İşletme, hakkının verilmesi 

İşletme ruhsatnamesi 

MADDE 62. — Maden işletme ruhsatname
si, medeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir 
vatandaşa veya madencilik yapabileceği statü
sünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş 
yalnız bir hükmi şahsa veya bu hususta yetkiyi 
haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine 
veya âmme idaresine Ekonomi ve Ticaret Vekfı-
lerince verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin, verilmesi vekâletçe 
kararlaştırılması üzerine derhal alâkalıya tebli
gat yapılarak altı ay zarfında kanuni harem ter 
diyesi, damga pulunun tevdii ve vekâlete müra
caatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati et
mesi lüzumu bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile vekâlet arasın
da mukavele ve şartname imza ve teati edilir ve 
işletme ruhsatnamesi maden «çiline kaydı yapı-
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yapılarak verilir. Bu ruhsatname maden sicili 
ne kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe gi
rer. 

İşletme ruhsatnamesi müddeti on yıldan az 
ve on beş yıldan fazla olamaz ve tecdit edile
mez. Ancak vasıfları 45 nei maddede zikredi
len madenlere ait işletme ruhsatnameleri müd
detlerinin hitamında tecdit edilebilir. 

İşletme imtiyazı 

MADDE 63. — Maden işletme imtiyazı ve
rilebilmesi için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın
ca hazırlanan mukavelename ve şartname me
tinleri bu hususta cereyan eden muameleyi gös
teren mazbatasiyle birlikte, Danıştayca tetkik 
edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danış
tay yaptığı tetkik neticesini Başbakanlığa bil
dirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
karariyle verilir . 

işletme imtiyazı müddeti kırk yıldan az ve 
doksan dokuz yıldan fazla olamaz. 

İmtiyaz alabilecek şahıslar 

MADDE 64. — Maden işletme imtiyazı ma
dencilik yapabileceği statüsünde yazılı ve Türk 
kanunlarına göre kurulmuş yalnız bir limitet 
veya anonim, şirkete veya bu hususta yetkiyi 
haiz iktisadi Devlet Teşekkülüne veya âmme 
idaresine verilir. 

İmtiyazın yürürlüğe girmesi 

/MADDE 65. — Maden işletme imtiyazı ve
rilmesinin Bakanlar Kurulu kararına iktiran 
etmesi üzerine derhal alâkalıya tebligat yapı
larak altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi, 
damga pulunun tevdii ve bakanlığa müracaatla 
mukavele ve şartnameyi imza ve teati etmesi 
lüzumu bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talibi ile 
bakanlık arasında mukavele ve şartnamesi im
za ve teati edilir ve imtiyaz kararı maden sici
line kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kayde
dildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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larak verilir. Bu ruhsatname maden siciline 
kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamesi müddeti on yıldan az 
ve on beş yıldan fazla olamaz ve tecdit edilemez. 
Ancak vasıflan 45 nci maddede zikredilen ma
denlere ait işletme ruhsatnameleri müddetleri
nin hitamında tecdit edilebilir. 

İşletme imtiyazı 

MADDE 63. — Maden işletme imtiyazı veri
lebilmesi için Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
hazırlanan mukavelename ve şartname metin
leri bu hususta cereyan eden muameleyi göste
ren mazbatasiyle birlikte, Devlet Şûrasmca tet
kik edilmek üzere Başvekâlete gönderilir. Dev
let Şûrası yaptığı tetkik neticesini Başvekâlete 
bildirir. 

Maden işletme imtiyazı İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle verilir. 

İşletme imtiyazı müddeti kırk yıldan az ve 
doksan dokuz yıldan fazla olamaz. 

İmtiyaz alabilecek şahıslar 

MADDE 64. — Maden işletme imtiyazı ma
dencilik yapabileceği statüsünde yazılı ve 
Türk kanunlarına göre kurulmuş yalnız bir li
mitet veya anonim şirkete veya bu hususta yet
kiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve müesse
sesine veya âmme idaresine verilir. 

İmtiyazın yürürlüğe girmesi 

MADDE 65. — Maden işletme imtiyazı ve
rilmesinin İcra Vekilleri Heyeti kararma ikti
ran etmesi üzerine derhal alâkalıya tebligat 
yapılarak altı ay zarfında kanuni harcın tedi
yesi, damga pulunun tevdii ve Vekâlete müra
caatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati et
mesi lüzumu bildirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talibi 
ile Vekâlet arasında mukavele ve şartnamesi im
za ve teati edilir ve imtiyaz kararı maden sici
line kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer, 
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İşletme ruhsat veya imtiyaz kararının hüküm
süzlüğü 

MADDE 66. — 62 ve 65 nei maddelerde ya
zılı altı aylık müddet zarfında kanuni harem ya
tırılması veya damga pulunun tevdi olunmaması 
vöya mukavele ve şartnamenin imza ve teati edil
memesi veya madenin işletme hakkının bulucu
sundan başkasına verilmesi takdirinde bulucu
nun arama devresindeki masraflarından cevher 
satışı ile karşılanmıyan kısmına ait tazminatın 
ödenmemesi hallerinde işletme ruhsatnamesi ve
ya "işletme imtiyazı verilmesine ait karar hüküm
den sakıt olur. 

Bulunmuş madene talip aranması 

MADDE 67. — İşletme hakkı sona eren ve
ya 50 nei maddeye göre bulunmuş sayılan ma
denin işletilmesi için talip aranmak üzere ma
denin mevkii, sınırları, cinsi, tâbi olacağı işlet
me rejimi ve süresi, 'işletme şartnamesi esasları 
gösterilmek suretiyle keyfiyet Resmî Gazete, ilde 
çıkan bir gazete, Ankara ve İstanbul'da çıkan 
günlük birer gazete ile ve ikişer ay fasıla, ile altı 
defa ilân olunur. 

Her hangi bir ilân devresi içinde talip zuhu
runda mütebaki ilânlar yaptırılmaz. İşletme hak
kının talibe verilmesi yoluna gidilir. 

Taliplerin taaddüdü halinde bunlardan Dev
lete, Devlet hakkından maada, ton başına en faz
la menfaat teminini taahhüt eden tâl'ip tercih 
olunur. Bu muamelenin ifa şekli talimatnamede 
gösterilir. 

Kısım : 2 

işletme ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili 
imtiyazların birleştirilmesi 

işletme ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili 

MADDE 68. -•- İşletme ruhsatnamesine müs
teniden faaliyette bulunan bir madenin duru
munda ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi ha
linde madenin imtiyaz mevzuuna ithal edilip 
edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırılmak su
retiyle 52 nei maddede yazılı esaslar dairesinde 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır. 

7* — 
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Işletmt ruhsat veya imtiyaz kararının 
hükümsüzlüğü 

MADDE 66. — Hükümetin; 66 nıeı maddesi 
aynen kabul1 ediılîmi'ştir. 

Buluculuk hakkı taallûk etmiyen bulunmuş ma
denlere talip aranması 

MADDE 67. — İşletme hakkı .sona eren ve
ya 49 ucu maddenin üçüncü fıkrasına göre bu
lunmuş sayılan madenler için, 54 ncü madde
de gösterilen usul ve esaslar dairesinde zuhur 
edecek talibe işletme hakkı verilir. 

Kısım : 2 

işle t mu ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili, -imti
yazların birleştirilmesi 

İşletme ruhsatnamesinin imtiyaza tahvili 

MADDE 68. İşletme ruhsatnamesine müs
teniden faaliyette bulunan bir madenin duru
munda ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi 
halinde, re'sen veya işletme ruhsatnamesi sahi
binin müracaatı üzerine madenin imitiyaz mev
zuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde tet
kikler yaptırılmak .suretiyle 51 nei madde hü-
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Tahvilin usulü 

MADDE 69. — imtiyaz mevzuuna ithali ka
rarlaştırılan madenin teknik, iktisadi ve malî 
şartlarını ve alınacak teminat miktarını göste
ren etraflı ve vazıh şartnamesi hazırlanır ve iş
letme ruhsatnamesi sahibine imtiyaza talip ol
ması beyaniyle tebliğ olunur. 

îşletme ruhsatnamesi sahibi 64 ncü madde
de yazılı hükmi şahıslardan ve matlup şartları 
haiz birisi ise şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmek üzere imtiyaza talip oldu
ğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeye ve 
şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

işletme ruhsatnamesi sahibi 64 ncü maddede 
yazılı hükmi şahıslardan ve matlup şartları ha
iz birisi değilse tebliğ tarihinden itibaren bir se
ne zarfında hukukunu matlup evsafı haiz ve ay
nı zamanda şartname hükümlerine uygun şe
kilde madeni işletmek üzere imtiyaza talip bir 
hükmi şahsa devreder. 

ikinci veya üçüncü fıkra hükümlerinin yeri
ne getirilmemesi halinde imtiyaza talip aranmak 
üzere madenin mevkii, sınırları, cinsi, imtiyaz sü
resi, işletme şartnamesi esasları, işletme ruhsat
namesi sahibine verilecek tazminat gösterilmek 
suretiyle keyfiyet Resmî Gazete, ilde çıkan bir 
gazete, Ankara ve istanbul'da çıkan günlük bi
rer gazete ile ve ikişer ay fasıla ile .altı defa ilân 
olunur. 

Her hangi bir ilân devresi içinde talip zu
hurunda mütebaki ilânlar yaptırılmaz, işletme 
imtiyazının talibe verilmesi yoluna gidilir, işlet
me ruhsatnamesinin müddeti henüz hitam bul
mamış ise imtiyazın verilmesi ile işletme ruhsat
namesi hükümden sakıt olur. 

İmtiyazların birleştirilmesi 

MADDE 70. — Aynı cins madene ait ve birbi
rine bitişik olan işletme imtiyazları alâkalıla
rın müracaatı ve Bakanlar Kurulunun tasvibi 
ile bir imtiyaz halinde birleştirilebilir. Birleştir
me kararı verilirken bir havza halinde toplana* 
cak olan imtiyazların müddet ve tâbi olacağı 

Eko. K. 

kümleri dairesinde Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letince kararlaştırılır. 

Tahvilin usulü 

MADDE 69. —imtiyaz mevzuuna ithali ka
rarlaştırılan işletme ruhsatnameli mâden hak t 
kında 52, 53 ve 54 neü maddeler hükümleri 
dairesinde muamele ifa olunur. 

Müddeti henüz hitanı bulmamış olan işletme 
ruhsatnamesi, imtiyazın verilmesi ile hükümden 
sakıt olur. 

tmtiyazlann birleştirilmesi 

MADDE 70. — Aynı cins madene ait ve 
birbirine bitişik olan işletme imtiyazları alâka
lıların müracaatı ve icra Vekilleri heyetinin 
tasvibi ile bir imtiyaz halinde birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir Havza ha
linde toplanacak olan imtiyazların süre ve tâbi 
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şartlar ayarlanır. 
Birleştirme müracaatının şekil ve usulü ta

limatname ile tâyin edilir. 
Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri ka

patılarak açılacak tek bir sicile kaydolunur. 

Kısım : 3 

İşletme hakkının şümulü 

İşletme hakkından doğan salâhiyetler 

MADDE 71. — Bir maden işletme ruhsat
namesi veya işletme imtiyazı sahasında hakkın 
taallûk ettiği maden cevherini bu kanun hü
kümleri dairesinde aramak, çıkarmak, bunlar
dan istifade etmek, madenin işletme ve istismarı 
için yerin yüzünde ve altında kurulması gere
ken tesisleri vücuda getirmek hak ve salâhiyeti 
münhasıran maden işletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahibine aittir. 

İşletme hakkının şümulü 

MADDE 72. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hak
kına mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkülü itibariyle bu madenle 
birlikte işletilmesi zaruri bulunan başka cins 
madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafın
dan gerekli fenni malûmat idareye bildirilmek 
ve keyfiyet isbat olunmak şartiyle bu maden
lerin de işletme hakkının şümulüne girdiği, iş
letme ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavelena
mesine dereolunur. 

İşletme hakkı tesis edilen sahadaki diğer madenler 

MADDE 73. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hak
kına mevzu madeni e mahlut veya jeolojik te
şekkülü itibariyle birlikte işletilmesi zaruri 
olmıyarak bulunan sair cins maden için ay
rıca işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı 
alınmak lâzımdır. Ancak bu sahada evvelce ve
rilmiş olan işletme ruhsatnamesi veya işletme 
imtiyazı sahibi başkası tarafından bulunan yeni 
madenin işletme hakkını talep ve iktisap husu
sunda rüçhan hakkını haizdir. Şu kadar ki, ara
yıcının buluculuk hakkı mahfuzdur. 

Eko. K. 

olacağı şartlar ayarlanır. 
Birleştirme müracaatının §ekil ve usulü ta

limatname ile tâyin edilir. 
Birleştirilen madenlerin' münferit sicilleri 

kapatılarak açılacak tek bir sicile kaydolunur. 

Kısım : 3 

l§letme hakkının şümulü 

İşletme hakkından doğan salâhiyetler 

MADDE 71. — Hükümetin 71 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İşletme hakkının şümulü 

MADDE 72. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyaz verilen bir sahada işletme hakkı
na mevzu teşkil eden madenler mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkülü itibariyle bu madenle 
birlikte işletilmesi zaruri bulunan başka cins 
madenler çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafın
dan gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek 
ve keyfiyet tesbit olunmak şartiyle bu madenle
rin de işletme hakkının şümulüne girdiği işlet
me ruhsatnamesine veya imtiyaz mukavelename
sine dercolunuı. 

İşletme hakkı tesis edilen sahadaki diğer madenler 

MADDE 73. — Hükümetin 73 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Kısım : 4 Kısım : 4 

İşletme faaliyeti Isletue faaliyeti 

Faaliyete başlanması 

MADDE 74. —- Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının 
tescili tarihinden itibaren bir yıl içinde ma
dende fen raporunda (avan - projede) ve made
nin işletme şartnamesinde yazılı esaslar daire
sinde işletme faaliyetine başlamaya, 57 nci mad
de gereğince madende faaliyete devam edili
yorsa faaliyeti bu esaslara göre tanzime mec
burdur. 

Faaliyete başlamaması veya faaliyetin inkıtaa 
uğratılması 

MADDE 75. — Madende müddeti içinde 
işletme faaliyetine başlanmaması veya başlan
mış iken inkıtaa uğratılması halinde Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı maden işletme hakkı sahi
binden keyfiyeti tahkik eder, mücbir bir sebebe 
dayanmıyan hallerde altı ay zarfında normal 
faaliyete geçilmesini maden işletme hakkı 
sahibine ihtar eder. Bu müddet zarfında faa
liyete başlanmadığı takdirde işletme ruhsatna
mesi veya imtiyaz fesholunur. 

Ademifaaliyet mücbir sebepten mütevellit 
ise mâniin ortadan kalkmasından itibaren faa
liyete geçilmemesi halinde de ynkarıki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Fen raporunun tadiU 

MADDE 76. — Madenin işletilmesi sırasın
da fen raporunda değişiklikler yapılması icap 
ettiği takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle bir
likte Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildiri
lir. Bakanlıkça icabında tamamlayıcı izahat alın
dıktan ve mahallinde gerekli tetkikler yaptırıl
dıktan sonra lüzum görülürse fen raporu bu 
esaslara göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, . tadil teklifinden itibaren bir 
ay zarfında bakanlıkça hilâfına bir ihtar yapıl
maması halinde, işletme hakkı sahibi tadil tekli
fi karara bağlanmcaya kadar teklifi dairesinde 
faaliyete devani edebilir. 

Faaliyete başlanması 

MADDE 74. — Hükümetin 74 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Faaliyete başlanması veya faaliyetin ınftttte 
uğratılması 

MADDE 75. — Madende müddeti içinde iş
letme faaliyetine başlanmaması veya başlanmış 
iken inkıtaa uğratılması halinde Ekonomi vei Ti
caret Vekâleti maden işletme hakkı sahibinden 
keyfiyeti tahkik eder, mücbir bir sebebe dayan
mıyan hallerde altı ay zarfında normal faaliye
te geçilmesini maden işletme hakkı sahibine ih
tar eder. Bu müddet" zarfmda faaliyete başlan
madığı takdirde işletme ruhsatnamesi veya im
tiyaz fesholunur. 

Faaliyette bulunmamak mücbir sebepten mü
tevellit ise mâniin ortadan kalkmasından itibaren 
faaliyete geçilmemesi halinde de yukardaki fık
ra hükmü tatbik olunur. 

Fen raporunun tadüi 

MADDE 76. — Madenin işletilmesi sırasın
da fen raporunda (âvan - proje) değişiklikler ya
pılması icabettiği takdirde keyfiyet mucip sebep
leriyle birlikte Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
bildirilir. Vekâletçe icabında tamamlayıcı izahat 
alındıktan ve mahallinde gerekli tetkikler yap
tırıldıktan sonra lüzum görülürse fen raporu 
bu esaslara göre tadil edilir. 

Şu kadar ki tadil teklifinden itibaren bir ay 
zarfında Vekâletçe hilâfına bir ihtar yapılma-.. 
ması halinde işletme hakkı sahibi tadil teklifi , • 
karara bağlanıncaya kadar teklifi dairesinde far 
aliyete devam edebilir. 
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Şartnamenin tadili 

MADDE 77. — Madenin işletilmesi sırasın
da şartnamede değişiklikler yapılması icap etti
ği takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlik
te Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 
bakanlıkça icabında tamamlayıcı izahat alındık
tan ve mahallinde gerekli tetkikler yatırıldık
tan sonra lüzum görülürse şartnamenin tadili 
yoluna gidilir. 

Şu kadar ki, bulucusundan gayrısına veri
len madenlerin işletme hakkının itası sırasında 
talibin tercihini icap ettiren hususlara mütaal-
lik şartname hükümleri tadil edilemez. 

F#n> raporu veya şartnameye riayetsidik 

MADDE 78. — Fen raporu veya işletme 
şartnamesi veya bunların tadili şekillerine ria-
ayetsizlik halinde bu riayetsizlik izale edilince
ye kadar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca iş-
letme faaliyeti işin icabına göre kısmen veya ta
mamen durdurulabilir. 

Faaliyetin muvakkaten tatili 

MADDE 79. — iklim şartları, iş gücü yok
luğu, satış imkânsızlığı gibi işletme hakkı sa
hibinin iktidarı taallûk etmiyen sebeplerin ve
ya beklenmiyen hallerin hudusu dolayısiyle bir 
madenin işletme faaliyetinin muvakkaten tati
line, işletme hakkı sahibinin talebi üzerine Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca karar verilebilir. 

Muvakkat tatili gerektiren hallerde madenin 
muhafazası, nezareti, havalandırılması, direnajı 
için gerekli tedbirleri almaya işletme hakkı sahi
bi mecburdur. Bu hükme muhalefet halinde mü
nasip mehil verilerök işletme hakkı sahibi ifayı 
muktazaya davet olunur. Tebliğe rağmen bu 
mükellefiyet yerine getirilemediği takdirde işlet
me ruhsatnamesinin iptali veya imtiyazın feshi 
yoluna gidilebilir. 

Faaliyetin Bakanlıkça durdurulması 

MADDE 80. — Bu kanunda yazılı hallerden 
gayri her hangi bir Itecnuni «eİbeple maden ara
ma veya işletme sahalarında madencilik faaliye
tinin kısmen veya tamamen durdurulması Eko-
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Şartnamenin tadili 

MADDE 77. — Maden işletilmesi sırasında 
şartnamede değişiklikler yapılması icabett'iği tak
dirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. Vekâletçe 
icabında tamamlayıcı izahat alındıktan ve ma
hallinde gerekli tetkikler yaptırıldıktan sonra 
lüzum görülürse şartnamenin tadili yoluna gi
dilir. 

Şu kadar ki bulucusundan gayrısına verilen 
madenlerin işletme hakkının itası sırasında tali
bin tercihini icabettiren hususlara mütaallik 
şartname hükümleri tadil edilemez. 

Fen raporu veya şartnameye riayetsizlik 

MADDE 78. — Fen raporu veya işletme 
şartnamesi veya bunların tadili şekillerine ria
yetsizlik halinde bu riayetsizlik izale edilinceye 
kadar Ekonomi ve Ticaret Vekâletince işletme 
faaliyeti işin icabına göre kısmen veya tamamen 
durdurulabilir. 

Faaliyetin muvakkaten tatÜi 

MADDE 79. — Mücbir sebep veya beklenil-
miyen haller dolayısiyle bir madenin işletme faa
liyetinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sa
hibinin talebi üzerine Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince karar verilebilir. 

Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi, muvakkat 
tatili gerektiren halin ortadan kalkmasından iti
baren bir yıl zarfında madende normal faaliye
te geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme 

I hakkının feshi yoluna gidilebilir. 

Faaliyetin vekaletçe durdurulman 

MADDE 80. — Bu kanunda yazılı haller
den gayrı her hangi bir kanuni sebeple maden 
arama veya işletme sahalarında madencilik faa
liyetinin kısmen veya tamamen durdurulması 
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nomi ve Ticaret Bakanlığının muvafakat»» felç
lidir. 

Kısım : 5 

İşletme hakkı sahibinin vecibeleri 

İkametgâh ve mesul müdür 

MADDE 81. — Maden işletme ruhsatname
si veya işletme imtiyazı sahibi işletime hakkının 
tescili tarihinden itibaren üç ay içinde madenin 
bulunduğu il veya ilce merkezinde veya maden 
mahallinde sarih bir ikametgâh göstermeye ve 
bir mesul müdür tâyin etmeye, ikametgâhı 
ve mesHıl müdürün bu vazifeyi kabul ettiğini ve 
tatbik imzasını gösterir noterlikten tasdikli be
yannameyi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ver
meye, inhilâl vukuunda on beş gün içinde bu 
usul dairesinde yeni mesul müdür tâyin etmeye 
mecburdur. 

Bu hükme muhalefet halinde mecburiyetin 
yerine getirilmesini teminen madendeki faaliyet 
3 ay müddetle durdurulur, bu müddetin hita
mında da vecibe yerine getirilmediği takdirde 
maden işletme hakkı feshölunabilir. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında 
, bu ikametgâhtaki mesul müdüre yapılmış olan 

tebligat aynen maden işletme hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

Fenni nezaret 

MADDE 82. — İşletme ruhsatnameli veya 
imtiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin 
izhar, tanzim ve idamesi bir maden mühendisi
nin nezareti altında ve iş başında asgari bir ma
den teknisiyeni bulundurularak tedvir edilir. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan maden mühendisi 
ile teknisiyeninin, inhilâl vukuunda yerlerine ge
lenlerin, isim ve ikametgâhlarını Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına bildirmeye ve bu şahısların 
mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir no
terlikten tasdikli birer beyannameyi tevdie mec
burdur. 

İşletme hakkı sahibi bu şartlar yerine geti-
rilmeksizin işletme faaliyetinde bulunmaktan 
memnudur. I 

(S. Sayısı 

Eko. g . 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. 

Kifim : 6 

İşletme hakkı sahibinin vecibeleri 

İkametgâh ve mesul müdür 

MADDE 81. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının tes
cili tarihinden itibaren üç ay içinde madeüm 
bulunduğu vilâyet veya kaza merkezinde veya 
maden mahallinde sarih bir ikametgâh göster
meye ve bir mesul müdür tâyin etmeye, ikamet
gâhı ve mesul müdürün bu vazifeyi kabul etti
ğini ve tatbik imzasını gösterir noterlikten tas
dikli beyannameyi Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tine vermeye, inhilâl vukuunda 15 gün içinde bu 
usul dairesinde yeni mesul müdür tâyin etmeye 
mecburdu*. 

Bu hükme muhalefet halinde mecburiyetin 
yerine getirilmesini teminen madendeki faaliyet 
3 ay müddetle durdurulur, bu müddetin hita
mında da vecibe yerine getirilmediği takdirde 
maden işletme hakkı fesholunabilir. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında 
bu ikametgâhtaki mesul müdüre yapılmış olan 
tebligat aynen maden işletme hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

Fennî nezaret 

MADDE 82. — işletme ruhsatnameli veya im
tiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin ih
zar, tanzim ve idamesi bir maden mühendisinin 
nezareti altında ve iş başında asgari bir maden 
teknisiyeni veya ehliyeti Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince talimatnamesine göre tasdik edil
miş mektep mezunu veya kurs görmüş bir ma
den başçavuşu bulundurularak tedvir edilir. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan maden mühendisi 
ile teknisiyeni veya başçavuşunun, inhilâl vukuun
da yerlerine gelenlerin, isim ve ikametgâhlarını 
Ekonomi ve Ticaret. Vekâletine bildirmeye.ve 
bu şahısların mezkûr^ yaü$eîeri kabul ettikle
rini gösterir noterlikten tasdikli birer beyanna
meyi tevdie mecburdur. 
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İstihsal ve sevk defterleri ve cetveller 

MADDE 83. — Maden işletme ruhsatname
si veya işletme imtiyazı sahibi madenden çıka
rılan veya buna müteferri tesisatta imâl olunan 
cevherin miktar, cins ve kıymetini günlük istihsal 
defterine günü gününe kaydetmeye, madenden 
sevkolunan cevherin de miktar, cins ve kıymeti
ni cevher sevkıyat defterine sevkıyat yapıldık
ça geçirmeye, verilecek numunelere göre her ay 
bu defterlerin aylık cetvel halinde icmalini çı
karmaya, bir takvim yılı zarfında istihsal ve 
sevkolunan maden cevherinin kemiyet ve keyfi
yetini havi müfredatlı iki kıta yıllık hesap cet
velini mütaakıp yılın Ocak ayında tanzim et
meye, aylık ve yıllık cetvelleri tanzim edildikle
ri ay içinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
muntazaman göndermeye mecburdur. 

Bu defttrlerle cetvellerin ne suretle tertip 
ve tanzim edilecekleri talimatnamede gösteri
lir. 

İmalât haritası ve defteri 

MADDE 84. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi madende yapılan 
ameliyatı ve bu ameliyatın ilerleyişini gösteren 
1/50 ilâ 1/500 mikyasında imalât haritasını 
tanzim etmeye, damarların imtidadmı ve ka
lınlığını, çıkarılan cevherin ve maden damarla
rının tavan, taban ve duvarlarının ahvalini ima
lât defterinde göstermeye mecburdur. 

Kömür madenlerine ait imalât haritaları 
1/1000 mikyasında yapilabilir. 

Tanzim olunan imalât haritasının bir nüs
hası Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderile
cek ve her sene Ocak ayı içinde bu harita üze
rine geçen sene zarfında icra olunan ameliyat 
geçirilecek ve Şubat ayı içinde bakanlıktaki nüs
ha ile değiştirilecektir. 

İmalât haritası ve imalât defterinin ne su
retle tanzim ediltceği ve. işleneceği talimatname
sinde gösterilir. • 

Eko. K. 

İşletme hakkı sahibi bu şartlar yerine geti-
rilmeksizin işletme faaliyetinde bulunmaktan 
memnuduı. 

İstihsal ve sevk defterleri ve cetveller 

MADDE 83. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi madenden çıkarı
lan veya buna müteferri tesisatta imal olunan 
cevherin miktar, cins ve kıymetini günlük is
tihsal defterine günü gününe kayıt etmeye, ma
denden sevkolunan cevherin de miktar, cins ve 
kıymetini cevher sevkiyat defterine sevkiyat ya
pıldıkça geçirmeye, verilecek numunelere göre 
her ay bu defterlerin aylık cetvel halinde icma
lini çıkarmaya, bir takvim yılı zarfında istih
sal ve sevkolunan maden cevherinin kemiyet ve 
keyfiyetini havi müfredatlı iki kıta yıllık hesap 
cetvellerini mütaakıp yılı Ocak ayında tanzim 
etmeye, aylık ve yıllık cetveller tanzim edildik
leri ay içinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
muntazaman göndermeye mecburdur. 

Bu defterlerle cetvellerin ne suretle tertip ve 
tanzim edilecekleri talimatnamede gösterilir. 

İmalât haritan ve defteri 

MADDE 84. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi madende yapılan 
ameliyatı ve bu ameliyatın ilerleyişini gösteren 
1/50 ilâ 1/50O mikyasında imalât haritasını tan
zim etmeye, damarların imtidadmı ve kalınlığını, 
çıkarılan cevherin ve maden damarlarının tavan, 
taban ve duvarlarının ahvalini imalât defterin
de göstermeye mecburdur. 

Kömür madenlerine ait imalâlt haritaları 
1/1000 mikyasında yapılabilir. 

Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshası 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönderilecek ve 
her sene Ocak ayı içinde bu harita üzerine geçen 
sene zarfında icra olunan ameliyat geçirilecek ve 
Şubat ayı içinde Vekâletteki nüsha ile değiştiri
lecektir. 

İmalât haritası ve imalât defterinin ne su
retle tanzim edileceği ve işleneceği talimatname
sinde gösterilir. 
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83 ve 84 ncü maddelere muhalefet 

MADDE 85. — İşletme hakkı sahibi 83 ve 
84 neü maddelerde yazılı mükellefiyetlerden her
hangi birini ifa etmediği veya bunlarda hata ve 
noksanlar görüldüğü takdirde münasip mehil 
verilerek mükellefiyetin yerine getirilmesi veya 
görülen hata ve noksanların tashih ve ikmal edil
mesi yazı ile ihtar olunur, ihtara rağmen mü
kellefiyetin yerine getirilmemesi halinde ma
dendeki faaliyet en çok altı ay müddetle tatil 
edilir. Bu müddet içinde de mükellefiyetin ye
rine getirilmemesi halinde işletme hakkı feshe
dilir, 

83 ve 84 neü maddelerde yazılı vesikaların 
hususi bir maksatla hakikata aykırı şekilde tan
zim edilmiş olmaları takdirinde işletme hakkı 
fesholunur. 

Tetkik ve teftiş 

MADDE 86. — Maden işletmelerini tetkik 
ve teftiş etmek üzere Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca gönderilecek yetkili memurlara lâ-
zımgelen kolaylıkların ve matlup olan defter ve 
haritaların gösterilmesi ve işletme ile ilgili bil
cümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. Bu mec
buriyete muhalefet halinde imtina veya muha
lefetin zevaline kadar madendeki faaliyet Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca durdurulabilir. 

Kısım : 6 

İşletme kaklarınrn devir re intikali 

İşletme -ruhsatnamesinin devri 

MADDE 87. — Maden işletme ruhsatnamesi 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının izniyle baş
kasına devredilebilir. 

işletme ruhsatnamesini devralacak .şahsın 
ruhsatname sahibinin haiz olduğu hukuk ve 
tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefi
yetleri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devre
denin de devre muvafakat eylediğini dilekçe 
ile bildirmeleri şarttır. 

Mevcutsa ve teminatın tevdiini mütaakıp 
ikinci fıkrada yazılı hususları taraflar Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının yetkili memuru huzu
runda beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 

Eko. K. 

83 ve 84 ncü maddelere muhalefet 

MADDE 85. — işletme hakkı sjahibi 83 ve 84" 
ncü maddelerde yazılı mükeJlefiyetlerden her 
hangi birini ifa etmediği veya bunlarda hata ve 
noksanlar görüldüğü takdirde 2 aydan az olma
mak üzere münasip mehil verilerek mükellefiye
tin yerine getirilmesi veya görülen hata ve nok
sanların tashih ve ikmal edilmesi yazı ile ihtar 
olunur, ihtara rağmen mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi halinde madendeki faaliyet en çok 
altı ay müddetle tatil edilir. Bu müddet içinde 
de mükellefiyetin yerine getirilmemesi halinde 
işletme hakkı feshedilir. 

83 ve 84 ncü maddelerde yazılı vesikaların 
hususi bir maksatla hakikata aykırı şekilde tan
zim edilmiş olmaları takdirinde işletme hakkı 
fesholunur. 

Tetkik ve teftiş 

iMADDE 86. — Maden işletmelerini tetkik 
ve teftiş etmek üzere Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince gönderilecek yetkili memurlara lâ-
zımgelen kolaylıkların ve matlup olan defter 
ve haritaların gösterilmesi ve işletme ile ilgili 
bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. Bu 
mecburiyete muhalefet halinde imtina veya 
muhalefetin zevaline kadar madendeki faaliyet 
Ekonomi ve Tiearet Vekâletince durdurulabilir. 

Kısım : 6 

İşletme haklarının devir ve intikali 

İşletme ruhsatnamesinin devri 

MADDE 87. — Maden işletme ruhsatname
si Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin izniyle baş
kasına devredilebilir. 

işletme ruhsatnamesini devralacak şahsın 
ruhsatname sahibinin Devlete karşı haiz oldu
ğu hukuk ve tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt 
ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul 
ettiğini, devredenin de devre muvafakat eyle
diğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikin
ci fıkrada yazılı hususları taraflar Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 
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Keyfiyet madenin siciline ve işletme ruhsat
namesine, mukavele ve şartnamesine şerhedilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin sici
line şerhi ile tamam olur. 

İşletme ruhsatnamesinin intikali 

MADDE 88. — Maden işletme ruhsatname
sinden mütevellit haklar ve vecibeler miras 
yoliyle intikal eder. 

Mirasçının bir kişiden ibaret olması ve ken
disinin de bu kanuna göre maden işletmesi mem
nu eşhastan bulunması halinde ölüm tarihin
den itibaren altı ay içinde bu hukuk ve vecaip 
b&şka bir şahsa devrolunur. Aksi takdirde iş
letme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçı birden fazla olduğu takdirde bu 
hakların bir bütün halinde mirasçılar adına 
istimali, vecibelerin ifası ve yapılacak tebligatın 
kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde mirasçılar rızaen veya kazaen 
aralarıdan veya hariçten birisini mümessil 
tayin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beya-
niyle birlikte noter marifetiyle Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına ihbar ederler, tnhilâl vuku
unda bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni 
mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Maden işletme ruhsatnamelinin mütaaddit 
mirasçıya intikalinde, madenin mesul müdürü 
mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul mü
dür aynı zamanda, mirasçıların mümessili olarak 
kabul edilir. 

İşletme ruhsatnamesi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile 
idaresi, ölüm tarihinden itibaren âzami bir bu
çuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilme
mesi veya hukukun tek şahsa devri temin olun
maması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshe
dilir. 

Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzejpjne içlerinden veya 
hariçten birisine bütün halinde devredilir. 

©ko. K. 

Keyfiyet madenin siciline ve işletme ruhsat
namesine, mukavele ve şartnamesine şerhedilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin sicili
ne şerhi ile tamam olur. 

işletme ruhsatnamesinin intikali 

»MADDE 88. — Maden işletme ruhsatname
sinden mütevellit haklar ve vecibeler miras yo
liyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkralarındaki memnuiyete tâbi bulunan 
(mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı ay zar
fında durumundaki mâni zail olmadığı takdir
de, hukukunu aynı müddet içinde başkasına 
devretmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme 
ruhsatnamesi feshedilir. 

'Mirasçının 'taaddüt etmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tâbi olmaması 
takdirinde, bu hakların bir bütün halinde mi
rasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve ya
pılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden 
itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rıza
en veya kazaen aralarından veya hariçten bi
risini mümessil tâyin ve keyfiyetin mümessilin 
muvafakat beyaniyle birlikte noter marifetiyle 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine ihbar ederler. 
tnhilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar 
dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâ
zımdır. 

ıMaden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit 
mirasçıya intikalinde, madenin mesul müdürü 
mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul 
müdür aynı zamanda mirasçıların mümessili 
olarak kabul edilir. 

İşletme ruhsatnamesi muamelâtından müte
vellit hukuki mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rücıı 
hakları mahfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil 
ile idaresi, ölüm tarihinden itibaren âzami bir 
buçuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hu
kukun tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilme
mesi veya hukukun tek şahsa devri temin olun
maması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshe
dilir. 
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Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mah
keme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en 
ehil olana tahsisine veya bütün olarak satılma
sına karar verir. Mahkeme bu husustaki kararı
nı seri muhakeme usuliyle ve diğer bütün işlere 
takdimen ittihaz eyler. 
Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması se
bebiyle veya hukukun tek şahısta toplanması 
maksadiyle yapılaeak devirler için mirasçıların 
işletme ruhsatnamesinden mütevellit hukuk, ve-
eaip, mükellefiyet ve taahhüdatmı tamamen dev
rettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk, ve
caip, mükellefiyet ve taahhüdatı aynen ve tama
men kabul ettiğini gösterir noterden tanzim 
edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. Bakan
lıkça kaauni mâni görülmediği takdirde, durum 
madenin siciline, mukavele ve şartnamelerine 
şerkedilif, devir muamelesi bu suretle tekemmül 
«der. 

î$etme imtiyazının devri 

MADDE 89. — Maden işletme imtiyazı Ba
kanlar Kurulunun izniyle başkasına devredile
bilir. Maden imtiyazını devralacak şahsm, im-
tiyaa sahibinin haiz olduğu hukuk ve tâbi bu
lunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri ay
nen ve tamamen kabul ettiğini, devredenin de 
devre muvafakat eylediğini dilekçe ile bildir
meleri lâzımdır. 

Mevcutsa ve teminatın tevdiini mütaakıp 
ikinci fıkrada yazılı hususlara Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının yetkili memuru huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. Keyfiyet 
madenin siciline, imtiyaz karar ve mukavele 
ve şartnamesine şerhedilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin sicili
ne şerhi ile tamam olur. 

Eko. K. 

Maden İşletme Ruhsatnamesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya 
hariçten birisine bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine veya bütün olarak satıl
masına karar verir. Mahkeme bu husustaki ka
rarını basit muhakeme usuliyle ve diğer bütün 
işlere takdimen ittihaz eyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunma
sı sebebiyle veya hukukun tek şahısta toplanma
sı maksadiyle yapılacak devirler için mirasçıla
rın işletme ruhsatnamesinden mütevellit Devle
te karşı olan hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taa
hhüdatmı tamamen devrettiklerini, devralacak 
şahsın da bu hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taa
hhüdatı aynen ve tamamen kabul ettiğini göste
rir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile key
fiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmele
ri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülmediği 
takdirde, durum madenin siciline, mukavele ve 
şartnamelerine şerhedilir, devir muamelesi bu 
suretle tekemmül eder. 

îşUtme imtiyazmm devri 

MADDE 89. — Maden işletme imtiyazı îcra 
Vekilleri Heyetinin izniyle başkasına devredile
bilir. Maden imtiyazını devralacak şahsın, imti
yaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hufcuk ve 
tâbi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyet
leri aynen ve tamamen kabul ettiğini, devrede
nin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâ
zımdır. 

Mevcutsa teminatın tevdiini mütaakıp ikin
ci fıkrada yazılı hususları taraflar Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinde yetkili memur huzurunda 
beyan ve tutulacak zaptı imza ederler. 

Keyfiyet madenin siciline, imtiyaz karar ve 
mukavele ve şartnamesine şerh edilir. 

Devir muamelesi, keyfiyetin madenin siciline 
şerh ile tamam olur. 
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Kısmı : 7. 

Maden zabıtası 

Tehlike halinde ihbar 

MADDE 90. — Bir mâdende arazinin ve iş
letmenin emniyeti veya işçinin sağlığı ve haya
tiyle ilgili büyük tehlike hallerinde maden ara
ma veya işletme hakkı sahibi veya temsilcisi ve
yahut madenin işletmesine nezaret eden kimse 
Bakanlığın o mahaldeki yetkili memuruna ve ma
hallî Hükümete vaziyeti vakit kaybetmeksizin 
ihbar etmeye mecburdur. 

Kaza vukuunda bu ihbar derhal yetkili me
mura ve mahallî Hükümete en seri vasıta ile ya
pılır ve aynı zamanda keyfiyet telgrafla Bakan
lığa bildirilir. 

Bu hükümlere riayetsizlik, daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, 100 liradan 500 li
raya kadar hafif para cezası alınır. 

Emniyet ve işçi sağlığını koruma tedbirleri 

MADDE 91. — Bir madende arazinin ve iş
letmenin emniyeti veya işçinin sağlığı veya 
hayatı tehlikeye mâruz kaldığı takdirde Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı gerekli tedbirlerin alın
masını maden arama veya işletme hakkı sahibine 
emreder. 

Tehlikenin büyük veya âni olması halinde 
, bakanlığın yetkili maden mühendisi lüzumlu 
talimatı maden arama ve işletme hakkı sahibine 
verir ve keyfiyeti derhal bakanlığa bildirir. 

Alâkalı yukardaki fıkralarda yazılı emir ve 
talimatı hemen yerine getirmekle mükelleftir. 

Kaza ve tedbirler 

MADDE 92. — Bir madende yer altında ve
ya yer üstünde çalışan kimseler arasında ölü
mü veya ağır surette yaralanmayı intaç eden bir 
kaza vukunda veya iş emniyetini ağır surette 
sarsacak her hangi bir hâdisenin oluşunda Ba
kanlığın yetkili maden mühendisi hâdise mahal
line gelinceye kadar o madenin mesul fen ada
mı fennin icap ettirdiği şekilde gereken terti
batı derhal almak mecburiyetindedir. Bakanlı
ğın yetkili maden mühendisi hâdise mahalline 

( S . Sa: 

Eko. K. 

Kısım : 7 

Maden zabıtası 

Tehlike halinde ihbar 

MADDE 90. — Bir madende arazinin ve 
işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı ve ha
yatiyle ilgili büyük tehlike hallerinde maden 
arama veya işletme hakkı sahibi veya mesul mü
dür veyahut madenin işletmesine nezaret eden 
kimse Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin o mahal
deki salahiyetli memuruna ve mahallî hükümete 
vaziyeti vakit kaybetmeksizin ihbar etmiye mec
burdur. 

Kaza vukuunda bu ihbar derhal salahiyetli 
memura ve mahallî hükümete en seri vasıta ile 
yapılır ve aynı zamanda keyfiyet telgrafla ve
kâlete bildirilir. 

Bu hükümlere riayetsizlik, daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde, 100 liradan 500 liraya 
kadar hafif para cezasını muciptir. 

Emniyet ve işçi sağlığını koruma tedbirleri 

MADDE 91. — Bir madende arazinin ve 
işletmenin emniyeti veya işçinin sağlığı veya ha
yatı tehlikeye mâruz kaldığı takdirde Ekonomi 
ve Ticaret Vekâleti gerekli tedbirlerin alınmasını 
maden arama veya işletme hakkı sahibine em
reden. 

Tehlikenin büyük veya âni olması halinde 
vekâletin salahiyetli maden mühendisi lüzumlu 
talimatı maden arama ve işletme hakkı sahibine 
verir ve keyfiyeti derhal vekâlete bildirir. 

Alâkalı, yukardaki fıkralarda yazılı emir ve 
talimatı hemen yerine getirmekle mükelleftir. 

Kaza ve tedbirler 

MADDE 92. — Bir madende yer altında ve
ya yer üstünde çalışan kimseler arasında ölümü 
veya ağır surette yaralanmayı intaç eden bir 
kaza vukuunda veya iş emniyetini ağır surette 
sarsacak her hangi bir hâdisenin oluşunda Ve
kâletin salahiyetli maden mühendisi hâdise ma
halline gelinceye kadar o madenin mesul fen 
adamı fennin icabettirdiği şekilde gereken terti
batı derhal almak mecburiyetindedir. Vekâletin 
salahiyetli maden mühendisi hâd'ise mahalline 
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gelince bidayeten alınmış olan tertibatı muva
fık ve kâfi görmediği takdirde icap eden tedbir
leri alır ve yaptırır. Maden arama veya işletme 
hakkı sahibi bu tertibatın alınması için muktazi 
amele, vasıta ve masrafı madenin mesul fen 
adamının ve bakanlığın yetkili maden mühen
disinin emirlerine amade bulundurmaya mec
burdur. Komşu maden sahipleri de muavenet 
etmekle mükelleftir. 

Kaza ve sıhhi yardım 

MADDE 93. — Bir madende yer altında ve
ya yer üstünde çalışan kimseler arasında ölü
mü veya yaralanmayı intaç eden bir kaza vuku
unda ilk sıhhi yardımın yapılabilmesi için her 
işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahi
bi maden sahasında bir yardım ekibi bulundur
maya, bir revir tesis etmeye ve burada lüzumlu 
ilâç ve malzemeyi hazır tutmaya mecburdur. 

Maden sahalarında buludurulaeak yardım 
ekiplerinin ne suretle çalışacakları, revirin na
sıl tesis olunacağı ve burada bulundurulması 
icap eden ilâç ve malzemenin cinsi, nev'i ve 
miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından müş
tereken hazırlanacak talimatnamede gösterilir. 

Tedbirlerin re'sen tatbiki 

MADDE 94. — Bakanlıkça veya yetkili ma
den mühendisi tarafından alınması emrolunan 
tedbirlerin verilen mehil içinde maden arama 
veya işletme hakkı sahibi tarafından yerine ge
tirilmemesi halinde mehlin hitamından itibaren 
geçecek beher gün için işin mahiyetine göre on 
liradan elli liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Derhal müdahaleyi icap ettiren hallerde bu 
tedbirler, masrafları maden arama veya işlet
me hakkı sahibine ait olmak üzere bakanlığın 
yetkili maden mühendisi tarafından bizzat tat
bik edilir. Bu halde kendisine mahallî Hükü
metçe gerekli her türlü müzaharet yapılır. 

Maden arama veya işletme hakkı sahibi bu 
masrafları tamamen ödemeye mecburdur, öde-

Eko. K. 

gelince bidayeten alınmış olan tertibatı muvafık 
ve kâfi görmediği takdirde icabeden fennî ted
birleri alır ve yaptırır. Maden arama veya işlet
me hakkı sahibi bu tertibatın alınması 'için muk
tazi amele, vasıta ve masrafı madenin mesul fen 
adamının veya Vekâletin salâriyetli maden mü
hendisinin emirlerine amade bulundurmaya mec
burdu!. 

Kaza ve sıhhi yardım 

MADDE 93. — Bir madende yer altında ve
ya yer üstünde çalışan kimseler arasında ölümü 
veya yaralanmayı intaç eden bir kaza vukuunda 
ilk sıhhi yardımın yapılabilmesi için her işlet
me ruhsatnamesi veya imtiyazı sahibi maden sa
hasında, bu husustaki mevzuat hükümleri daire
sinde lüzumlu sıhhi tesisat ve teşkilâtı kurmaya 
ve gerekli ilâç ve malzemeyi bulundurmaya mec
burdur. 

Maden işletme sahalarında kurulacak sıhhi 
tesisat ve teşkilâtın şekli ve ne suretle çalışaca
ğı, bulundurulacak ilâç ve malzemenin cinsi ve 
miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım ye Çalışma ve
kâletleri ile Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafın
dan müştereken hazırlanacak talimatnamede 
gösterilir. 

işletme hakkı sahibi, yukarda yazılı mükel
lefiyeti, yerine getirmediği takdirde işletme 
faaliyetinde bulunmaktan memnudur. 

Emniyet tedbirlerinin tatbiki 

MADDE 94. — Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tince veya Vekâletin salahiyetli maden mühen
disi tarafından bir madende arazinin ve işlet
meni» emniyeti veya işçinin sağlığı ve hayatı 
ile ilgili olarak veya cevher yatağının hüsnü 
istismarına mütaallik alınması emrolunan 
tedbirlerin verilen mehil içinde maden arama 
veya işletme hakkı sahibi tarafından yerine 
getirilmemesi halinde mehlin hitamında, em
rolunan tedbirler nıeyanında yoksa, madendeki 
istihsal Vekâletçe kısmen veya tamamen dur
durulur. Arama veya işletme hakkı sahibinden, 
bu tetbirler yerine getirilinceye kadar, mehlin 
hitamından itibaren geçecek her gün için işin 
mahiyetine göre 10 liradan 50 liraya kadar 
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mediği takdirde mevcutsa teminatından mahsu
bu yapılır ve teminatın eski hadde iblâğı iste
nir. Teminatı eski haddine iblâğ etmemesi veya 
teminatın bu masrafları karşılamaya kâfi gel
memesi veya hiç teminatı mevcut bulunmaması 
hallerinde arama hakkı iptal veya işletme hak
kı feahokraur ve borcu olan bu para kendisin
den şahsan talep ve dâva edilir. 

Alman tedbirlerin ihlâli 

MADDE 95. — Bir madende arzın ve işlet-
menm emniyeti veya işçinin sağlığı ve hayatı 
t*hlfk«ye mârur kalmasa üaerine madende alı-
n«a t»dJ>wİsrin ihlâl edilmesi halinde failinden 
fül d«rha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
aîmır. 

Ayrıca keyfiyet maden sahibine ymı ile ihtar 
edMir. Alması tedWrteFkı tekrar ihMü takdirin
de arama hakkı iptal veya işletme hakkı fesholu-
ırar. 

5T ne* maddeye anüateniden faaliyette bulu
nan maetenlerate- de bu b&kümle» tatfoîfc olunur. 

Kısım : 8 

İşletme hakkının sorm ermesi 

Sona erme halleri 

MADDE 96. —Maden işletime ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı aşağıdaki hallerde sona 
erer. 

1. İşletime ruhsatnamesi veya işletme imti
yazı yürürlük müddetinin bitmesi; 

2. tşletme ruhisatnamesi veya imtiyazı sahi
binin işletme hakkını terketmesi; 

3. İşletme ruhsatnamesi veya imtiyazının 
feshi. 

işletime hakkının terki 

MADDE 97. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletime imtiyazı ^ahaismda maden tükendiği ve
ya işletilmesi iktisaden imkânsız hale geldiği tak
dirde »aibibi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
muvafakatiyle işletme hakikini terkedebilir. 

ağır para cezası alınır. 
Vekâletçe yapılacak son ihtara rağmen ted

birlerin yerine getirilmemesinde ısrar olunur
sa, arama veya işletme hakkının iptal veya 
feshi yoluna gidilir. 

Alman tedbirlerin ihlâli 

MADDE 95. — Bir madende arzın ve işlet
menin emniyetinin veya işçinin sağlığının ve 
hayatının tehlikeye mâruz kalmasını önlemek 
maksadiyle madende alınan tedbirlerin ihlâl 
edilmesi halinde bu fiil daha ağır bir suça 
müntehi olmalığı takdirde dahi failinden 200 li
radan 2 000 liraya kadar ağır para cez;ısı 
alınır. 

Ayrıca keyfiyet maden sahibine yazı ile 
ihtar edilir. 
Buna rağmen alman tedbirlerin tekrar ihlâli 
takdirinde arama hakkı iptal veya işletme hakkı 
fesholunur. 

57 nei maddeye müsteniden faaliyette bulu
nan madenlerde de bu hükümler tatbik olunur. 

Kısım : 8 

tşletme hakkının sona ermesi 

Sona erme halleri 

MADDE 96. — Hükümetin 96 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

îşletme hakkının terki 

MADDE 97. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahasında maden tükendiği veya 
işletilmesi iktisaden imkânsız hale geldiği takdir
de sahibi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin muva
fakatiyle imletme hakkını terkedebilir. 
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işletme hakkının terkedilebilmesi için made
nin, tükendiğinin veya iıktisaden işletme imkânı 
kalmadığının gerekli fennî vesikalarla ispatı lâ
zımdır. 

Terk talebi ve müstenidatı icabında Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca mahallinde tetkik etti
rilir, talebin varit görülmesi halinde, işletene 
hakkı sahibine madende gerekli emniyet tedbir
leri aldırıldıktan sonra işletme hakkının terki 
Bakanlıkça karara bağlanır. 

İşletme ruhsatnamesinin feshi 

MADDE 98. — Maden işletene ruhsatnamesi
nin feshine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca 
karar verilir. 

İşletme imtiyazının feshi 

MADDE 99. — Maden işletme imtiyazının 
feshine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Fes
hi mucip hallerde Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca tanzim edilen mazbata Başbakanlığa 
gönderilmekle beraber bir diyeceği varsa 60 
gün içinde Daniştaya bildirmesi lüzumu imti
yaz sahibine tebliğ olunur. 

Danıştayca alâkalının itirazları da nazara 
alınmak suretiyle gerekli tetkikler yapılır ve 
hazırlanan mütalâa Başbakanlığa sunulur. 

Tesislerin aidiyeti 

MADDE 100. — Maden işletme hakkının 
sona ermesi halinde maden işletme hakkı sahi
bine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler 
ve made*nin muhafazama lâzım olan şeyler Dev
lete intikal eder. 

Birinci fıkra hükmü şümulü dışında kalan 
şeyler eski işletme hakkı sahibine aittir. 

Tescil, tesellüm, tesbit 

MADDE 101. — İşletme ruhsatnamesinin 
veya işletme imtiyazının 96 neı maddede yazılı 
sebeplerden biri ile nihayet bulması halinde 
keyfiyet işletme hakkı sahibine tebliğ edilmekle 
beraber Resmî Gazete ve ilde çukan bir gazete 

' ( S-. Saj 
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İşletme hakkının terkedilebilmesi için made
nin tükendiğinin veya iktisaden işletme imkânı 
kalmadığının gerekli fennî vesikalarla ispatı lâ
zımdır. 

Terk talebi ve müstenidatı icabında Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince mahallinde tetkik ettirilir, 
işletme hakkı sahibine madende gerekli emniyet 
tedbirleri aldırıldıktan sonra işletme hakkının 
terki vekâletçe karara bağlanır. 

Emniyet tedbirlerinin ne suretle aldırılacağı 
talimatnamesinde gösterilir. 

İşletme ruhsatnamesinin feshi 

MADDE 98. — Maden İşletme Ruhsatname
sinin bu kanunda yazılı sebeplerle feshine, Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince karar verilir. 

İşletme imtiyazının feshi 

MADDE 99. — Maden işletme imtiyazının 
bu kanunda yazılı sebeplerle feshine, İcra Vekil
leri Heyetince karar verilir. Feshi mucip haller
de Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tanzim edilen 
mazbata Başvekâlete gönderilmekle beraber bir 
diyeceği varsa 60 gün içinde Devlet Şûrasına 
bildirilmesi lüzumu imtiyaz sahibine tebliğ olu
nur. 

Devlet Şûrasınca alâkalının itirazları da na
zara alınmak suretiyle gerekli tetkikler yapılır 
ve hazırlanan mütalâa Başvekâlete sunulur. 

Tesislerin aidiyeti 

MADDE 100. — Maden işletme hakkının 
sona ermesi halinde maden işletme hakkı sahibi
ne tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve 
bunların muhafazası için yapılmış olan iksa te
sisleri Devlete intikal eder. 

Birinci fıkra hükmü şümulü dışında kalan te
sis, vasıta, alât ve malzeme eski işletme hakkı 
sahibine aittir. « 

Tescü, tesellüm, tesbit 

MADDE 101. — İşletme ruhsatnamesinin 
veya işletme imtiyazının 96 ncı maddede yazılı 
sebeplerden biri ile nihayet bulmaJi^alnıde key
fiyet işletme hakkı sahibine tebliğ edilmekle be
raber Resmî gazete ve vilâyette çıkan bir gazete 
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ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân olunur 
ve madenin siciline şerh verilir. İşletme hak
kının sona ermesi cevherin tükenmesinden mü
tevellit ise yapılacak ilânlarda hıı sahanın aynı 
cins maden için hangi tarihten itibaren ara
malara serbest bırakılacağı açıkların'. 

Devlete intikal etmesi icabeden kuyular. 
galeriler ve madenin muhafazasına lâzım olan 
şeyler tesellüm edilir. Bu madene ait çıkarıl
mış cevher, bakiye yığını ve cüruf varsa bun
lar da tesbit olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sicil, ipotek ve haciz 

Kısım : 1 

Maden sicili 

Sicilin tutu im ası 

MADDE 102. •— .'Madenlerin bulunmuş sa
yıldığını. üzerlerinde işletme haklarının tesis 
edildiğini, bit hakların devir ve intikalini, ter
hinini ve sona ermesini gösteren maden sicil
leri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tâyin 
edilecek salahiyetli memur tarafından tutulur. 

Bakanlık, illerde o illeri alâkadar cdt'U ma
denlerin sicil kayıtlarının bir- suretini tuttura-
bilir. 

I 

Usul 

•MADDE 108. .-Bulunmuş sayılan her .ma
den teselsül ettirilecek sicil numarası ile sicil 
kütüğünde açılacak müstakil bir sayfaya kay
dedilir ve vukuatı bu sayfaya işlenir. 

Maden sicilinin ne suretle tutulacağı, kayıt
ların tashih, tadil ve terkini ne suretle yapıla
cağı bir nizamname ile gösterilir. 

Sicil- kütüğünün muhteviyatı 

MADDE 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hu
susları ihtiva eder : 

1. Madenin cinsi, nevi ve vasati tenörü; 
2. (Bu madenle mahlut olarak zuhur eden 

veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden-

Eko. K. 
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ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla ilân olunur 
ve madenin siciline şerh verilir. İşletme hakkı
nın sona ermesi cevherin tükenmesinden müte
vellit ise yapılacak ilânlarda bu sahanın aynı 
cins maden için hangi tarihten itibaren aramala
ra serbest bırakılacağı açıklanır. 

100 ncü madde mucibince Devlete intikal et
mesi icabeden kuyular, galeriler ve bunların mu
hafazası için yapılmış olan iksa tesisleri tesellüm 
edilir. Bu madene ait çıkarılmış cevher, bakiye 
yığını ve cüruf varsa bunlar da tesbit olunur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sicil, ipotek ve haciz 

Kısım : 1 

Maden sicili 

Sicilin tutulmam 

MADDE 102. — Madenlerin bulunmuş sa
yıldığını, üzerlerinde işletme haklarının tesis 
edildiğini, bu hakların devir ve intikalini, ter
hinini ve sona ermesiui gösteren maden sicille
ri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tâyin edile
cek salahiyetli memur tarafından tutulur. 

Vekâlet vilâyetlerde o vilâyeti alâkadar eden 
madenlerin sicü kayıtlarının bir suretini tut-
turabilir. 

Ü8Vİ 

MADDE 103. — Hükümetin 103 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Sicil kütüğünün muhteviyatı 

MADDE 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hu
susları ihtiva eder. 

1. Madenin cinsi, nev'i ve işletme hakkının 
verilmesine mesnet olan vasati tenörü, 

2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden 
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ler; 
>3. Maden sahasının siniri, mevkii, bağlı bu

lunduğu köy, ilce ve il; 
4. Bulunmuş maden sayılmasına karar ve

rildiği tarih; 
'5. Bulunmuş maden vasfının zeval buldu

ğu veya kaldırıldığı tarih; 
6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, bu

luculuk hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi; 
7. işletme hakkının nev 'i ve müddeti; 
8. İşletme hakkının verilmesine esas teşkil 

eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararının 
tarih ve numarası; 

9. Tâbi olduğu Devlet hakkı nispeti ve bu 
husustaki Bakanlar Kurulu kararınıh tarihi ve 
numarası; 

10. İşletme hakkı sahibinin adı, soyadı ve 
ikametgâhı; 

11. Devir ve intikal muameleleri; 
12. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soy

adı, ikametgâhı, rehinin sıra vee derecesi; 
13. İşletme başka bir işletme ile birleştiril

miş ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle 
birleştirildiği; 

14. İşletme hakkının sona ermesi hali ve 
sebepleri; 

15. Şerh sütunu. 

Sicil dosyaları 

MADDE 105. — Sicil kütüğünde kaydı açı
lan ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil 
eden aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dos
yasında saklanır. 

Fen raporu, tahlil raporu, sınır haritası veya 
krokisi, bulunmuş maden sayılması kararı, bulun
muş maden vasfının zevalini veya kaldırıldığını 
gösterir vesika, buluculuk hakkının sona ermesi 
sebebini gösteren vesika, işletme hakkının veril
mesine ait karar, Devlet hakkı nispetine ait ka
rar, işletme hakkî sahibi hakiki şahıs ise nüfus 
hüviyet cüzdanının, hükmi şahıs ise kuruluşuna 
ait statünün tasdikli sureti, ticaret sicili kaydı, 
devre ait takrir zaptı, intikale mesnet teşkil eden 
vesikalar, terhin muamelesine ait talep ve mu
vafakat beyanlariyle terhinin fekkine ait vesi
kalar, mahlûtiyet veya birlikte çalıştırılması za-

( S. Saj 

Eko. £. 

veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden
ler, 

3. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bu
lunduğu köy, nahiye, kaza ve vilâyet, 

4. Bulunmuş maden sayılmasına karftr ve
rildiği tarih, 

5. Bulunmuş maden vasfının zeval buldu
ğu veya kaldırıldığı tarih, 

6. Bulucunun adı, soyadı, ikametgâhı, bu
luculuk hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi* 

7. İşletme hakkının nev'i ve müddeti, 
8. İşletme hakkının verilmesine esas teşkil 

eden vekâlet veya İcra Vekilleri Heyeti kararı
nın tarih ve numarasi) 

9. Tâbi olduğu devlet hakkı nispeti ve bu 
husustaki İcra Vekilleri Heyeti kararının tarihi 
ve numarası, 

10. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adi, 
soyadı ve ikametgâhı, 

11. Devir ve intikal muameleleri, 
12. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soya

dı, ikametgâhı, rehinin,sıra ve derecesi, 
13. İşletme başka bir işletme ile birleştiril

miş ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle 
birleştirildiği, 

14. İşletme hakkının sona ermesi hali ve se
bepleri, 

15. Şerh sütunu. 

Sicil dosyaları 

MADDE 105. — Sicil kütüğünde kaydı açı
lan ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil 
eden aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil 
dosyasında saklanır. 

Fen raporu, tahlil raporu, sınır haritası ve
ya krokisi, bulunmuş maden sayılması kararı, 
bulunmuş maden vasfının zevalini veya kaldırıl
dığını gösterir vesika, buluculuk hakkının sona 
ermesi sebebini gösteren vesika, işletme hakkı
nın verilmesine ait karar, devlet hakkı nispeti
ne ait karar, işletme hakkı sahibi hakiki şahıs 
ise hüviyet cüzdanının, hükmi şahıs ise kurulu
şuna ait statünün tasdikli sureti, ticaret sicili 
kaydı, devre ait takrir zaptı, intikale ^mesnet 
teşkil eden vesikalar, terhin muamelesine ait 
talep ve muvafakat beyanlariyle rehnin fekki
ne ait vesikalar, mahlûtiyet veya birlikte çalış-
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ruri olan madenlere ait vesika, işletmenin diğer 
bir işletme ile birleştirilmesine ait karar sureti, 
'işletme hakkının sona ermesine ait karar. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 106. — Maden sicili alenidir. Alâ
kalı olanlar kendisince ehemmiyeti olan sicil 
kayıtlarının müsbit evrakiyle birlikte maden 
sicil memurlarından biri huzurunda kendisine 
gösterilmesini istiyebilir. Maden sicilindeki ka
yıtların bilinmediği iddia edilemez. 

Sicil kütüğündeki kayda hüsnüniyetle istinat 
ederek maden üzerinde işletme veya rehin hakkı 
iktisap eden kimsenin bu iktisabi muteber olur. 

Tescilin hükmü 

MADDE 107. — Bu kanun hükümlerine gö
re madenler üzedinde iktisap edilecek haklar 
tescil edilmedikçe gerek idare ve gerek üçüncü 
şahıslara karşı hüküm ifade etmez. 

Maden sicili ile ilgili dâvalar Danıştay da 
görülür. 

Kısım : 2 

Rehin, ipotek 

Menkul rehni 

MADDE 108. — Madenlerden çıkarılan cev
herler menkul rehni hükümlerine göre terhin 
edilebilir. Ancak bu cevherlerden Devlet hakkı 
henüz tahsil olunmamış ise relinin paraya çev
rilmesinde satış tutarından Devlet hakkına te
kabül eden meblâğ sair bütün alacaklara terci-
han ve takdinıen Hazinece tahsil olunur ve im-
rar müsaadesi satın alana verilir. 

Eko. K. 

tınlması zaruri olan madenlere ait vesika, iş
letmenin diğer bir işletme ile birleştirilmesine 
ait karar sureti, işletme hakkının sona ermesine 
ait karar. 

Sicilin aleniyeti 

MADDE 106. — Hükümetin 106 ncı madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Tescilin hükmü 

MADDE 107. —Bu kanun hükümlerine göre 
madenler üzerinde iktisap edilecek haklar tes
cil edilmedikçe gerek idare ve gerek üçüncü 
şahıslara karşı hüküm ifade etmez. 

Maden sicili ile ilgili dâvalar Devlet Şûra
sında görülür. 

Kısım : 2. 

Rehİ7i, ipotek 

Cevherlerin terhini 

MADDE 108. — Madenlerden çıkarılan cev
herler, onları çıkaran arama veya işletme hak-
'kı sahiplerinin Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
vâki yazılı müracaatları üzerine, Vekâlette tu
tulacak mahsus siciline kayıt ve işaret edilmek 
suretiyle mezkûr müracaatlarda bildirilecek 
hakiki veya hükmi şahıslara; ibunlar tarafından 
kabzedilmeksizin, rehin edilebilir. 

Merhun cevherlerin imrarı, mürtehinin ya
zılı muvafakati alınmak şartiyle kabildir. Bu 
muvafakatnamenin ibrazı üzerine mezkûr cev
herlerin imrarına müsaade olunur. 

Maden cevherlerinin rehnine ait mahsus sici
lin nasıl tutulacağı ve neleri ihtiva edeceği bir 
nizamname ile gösterilir. 

( S. Sayısı : 304 ) 
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İpotek ve şümulü 

MADDE 109. — Maden işletme imtiyazı sa
hibinin maden için yapmış olduğu istikrazdan 
mütevellit borcunu veya ileride bu maksatla vü
cut bulacak veya vücut bulması muhtemel olan 
borçlarını temin için maden üzerinde bir veya 
mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis oluna
bilir 

işletme imtiyaziyle bir kül teşkil eden 113 
ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı şeylerin 
heyeti umumiyesi ipoteğin şümulüne girer. 

îpotek alacaklısı, maden işletme imtiyaz 
hakkiyle kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıt
lı bulunan gayrimenkuller üzerinde imtiyaz sahi
binin tasarrufuna mâni olmak için umumi hü
kümler dairesinde tapu siciline şerh verilmesini 
istiyebilir. 

Maden işletme imtiyazının sona ermesi halin
de ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci 
fıkrası şümulü dışında kalan şeylere inhisar 
eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kay
dının terkini ile sakıt olur. 

Şahsi mesuliyet 

MADDE 110. — Maden ipoteği ile temin 
edilen alacaktan dolayı maden işletme imtiyazı 
sahibi şahsan da mesuldür. 

İpotekle takyidedilmiş bir maden işletme imti
yazının devri halinde bu hakkı devralan şahıs 
ancak ipotek alacaklısının muvafakatiyle ipotek 
borcunu da deruhde edebilir. îpotek alacaklısı
nın borcun devrine muvafakat etmemesi halin
de devredenin alacaklıya karşı olan şahsi mesu
liyeti devam eder. 

İpoteğin paraya çevrilmesi 

MADDE 111. — İpoteğin vâdesi hululünde 
veya muaeceliyet kesbetmiş olması halinde ala-

İko. İ t 

îpotek ve şümttö 

MADDE 109. — Madem işletme imtiyazı sa
hibinin maden için yapmış olduğu istikrazdan 
mütevellit borcunu veya ileride bu maksatla vü
cut bulacak veya vücut bulması muhtemel olan 
borçlarını temin için maden üzerinde bir veya 
mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabi
lir. 

İşletme imtiyazı hakkı ile 'bir kül teşkil eden 
113 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, 
vasıta, alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipo
teğin şümulüne girer. 

İpotek alacaklımı, maden işletme imtiyaz hak
kiyle kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı 
bulunan gayrimenkuller üzerinde imtiyaz sa
hibinin tasarrufuna mâni olmak için umumi 
hükümler dairesinde tapu siciline şerh veril
mesini istiyebilir. 

Maden işletme imtiyazının sona ermesi ha
linde ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci 
fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât 
ve malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek 
kaydının terkini ile sakıt olur. 

Şahsi mesuliyet 

MADDE 110. — Maden ipoteği ile temin 
edilen alacaktan dolayı maden işletme imtiyazı 
sahibi şahsan da mesuldür. 

İpotekle takyit edilmiş bir maden işletme 
imtiyazı hukukunun âhara devri halinde, bu 
imtiyazı devredenin borçluluk durumunda bir 
tahavvül husule gelmiyeceği gibi, alacağm te
minatını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme imtiyazı huikukunu 
devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan bor
cu da şahsan kabul ve taahhüt ettiği ve ala
caklı keyfiyetin vekâletçe kendisine teblighv-
den itibaren bir yıl içinde hakkını evvelki 
borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bil
dirmediği takdirde, imtiyaz hakkını devreden 
evvelki borçlu borcundan kurtulur. 

İpoteğin paraya çevrümesi 

(MADDE 111. — İpoteğin vâdesi hululünde 
veya alacağın muaeceliyet kesbetmiş olması 
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caklı alacağının tahsili için ipoteğin taallûk 
ettiği maden işletme imtiyazını umumi hüküm
ler dairesinde sattırabiîir. 

Maden işletme imtiyazını iktisap etmek ist'i-
yen talibin bu hakkın iktisabı için aranan ka
nuni şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu şart
ları haiz bulunduğunu Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından alacağı vesika ile ispat eder. Alâka
lı merci bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler 
arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi alâkalı merci tarafından 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Key
fiyet madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek 
kaydı terkin edilir, devir muamelesi bu suretle 
tekemmül eder. 

Medeni Kanuna atıf 

MADDE 112. — Medeni Kanunun ipoteğe 
ait hükümlerinden 766. 767, 779, 780, 781, 782, 
786, 787, 789, 790, 791, 794, 795, 797, 798, 
ve 806 ncı maddeleriyle 771 nci maddenin 
ikinci fıkrası kıyas tarikiyle maden ipotekle
rine tatbik olunur. 

Kısım : 3 

Haciz ve ihtiyati tedbir 

Haciz ve ihtiyati tedbir 

MADDE 113. — Madenin işletilmesine lü
zumlu kuyu, ocak ve galeriler, makineler, bina
lar, yeraltında ve yerüstünde kullanılan her 
türlü nakil vasıtaları, madenin çıkarılması te
mizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıyınetlen-
dirilmesine yanyan alet ve tesisler ve bir senelik 
işletme malzemesi üzerine haciz veya ihtiyati 
tedbir konulamaz. 

Ancak işletme hakkı ile bir kül teşkil eden 
1 nci fıkrada yazılı şeylerin heyeti umunliyesi' 
veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin baki
yeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati ted
bir konulabilir. 

Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 
111 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı 
usule tâbidir. 

( S . 
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halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin 
taallûk ettiği maden işletme imtiyazını umumi 
hükümler dairesinde sattırabiîir. 

'Maden işletme imtiyazını iktisap etmek isti-
yen. talibin bu hakkın iktisabı için aranan ka
nuni şartları haiz olması lâzımdır. Talip bu 
şartları haiz bulunduğunu Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinden alacağı vesika ile ispat eder. ic
ra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler 
arasında sati'şı yapar. 

Satışın neticesi icra dairesi tarafından Eko
nomi ve Ticaret Vekâletine bildirilir. Keyfi
yet madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı 
terkin edilir, devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Medeni Kanuna ctkf 

MxlDDE 112. — Medeni Kanunun ipoteğe 
ait hükümlerinden 766, 767, 778, 779, 780, 781, 
782, 786, 787. 789, 790, 791, 794, 795, 797, 798. 
ve 806 ncı maddeleriyle 771 nci maddenin ikinci 
fıkrası kıyas tarikiyle maden ipoteklerine tat
bik olunur. 

Kısım : 3 

Haciz ve ihtiyatı tedbir 

Haciz ve ihtiyati tedbir 

MADDE 113. — Madenin işletilmesine lü
zumlu kuyu, ocak ve galeriler, makineler, bi
nalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan 
her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması 
temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlen-
dirihnesine yanyan alet ve tesisler ve bir se
nelik işletme malzemesi üzerine haciz veya ih
tiyati tedbir konulamaz. 

Ancak işletme hakkı ile bir kül teşkil eden 
1 nci fıkrada, yazılı tesis, vasıta, alât ve mal
zemenin heyeti umumiyesi veya çıkarulmuş cev
herlerle bu cevherlerin bakiyeleri ve cürufu 
üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. 

Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 
111 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında ya
zılı usule tâbidir. 
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Haciz ve ihtiyati tedbir doîaytsiyle made

nin faaliyetine müdahale edüemiyeceği 

MADDE 114. —• Madenin tamamına veya çı
karılmış cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna 
gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve 
gerekse bunların icraen satışına teşebbüs edil
mesi hallerinde alacaklı veya icra memurluğun-
ca madenin faaliyeti durdurulamıyacağı gibi 
bu faaliyete müdahale de edilemez. 

ALTINCI BÖLÜM . 

Müşterek ve müteferrik hükümler 

Kısım : 1 

Devlet hakkı 

Nispeti 

MADDE 115. — Maden sahalarından çıkarı
lan cevherlerin imrarı devlet hakkının ödenmesi
ne bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar edi
lecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
F, O. B. kıymeti, memleket içine imrar oluna
cak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki 
maden işletmelerinin satış bedellerinin vasatisi 
üzerinden yüzde bir ilâ yüzde on nispetinde 
alınır. 

İşletme imtiyazı kararı verilirken bu imtiya
zın tâbi olacağı devlet hakkı nispeti Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılır. 

Arama ve işletme ruhsatnamesine tâbi ma
denlerden alınacak devlet hakkının nispetleri 
madenlerin cinslerine göre Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu karariyle tâyin olunur. 

Maden cevherinden alınacak devlet hakkı 
cevherlerin imrarı sırasında cari tarifeye ve 
devlet hakkı nispetine göre hesaplanır. 

Asgari imrar taahhüdünün ademiifasında 
alınacak Devlet hakkı 

MADDE 116. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahibi işletme şartnamesinde 

(S . Say 

Eko. K. 
Haciz ve ihtiyati tedbir dölaymyU madenin 

faaliyetine müdahale edüemiyeceği 

(MADDE 114. — iMadenin tamamına veya 
çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını ve cürufu
na gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması' ve 
gerekse bunların teraen satışına teşebbüs edil
mesi hallerinde alacaklı veya icra dairesince 
madenin faaliyeti durdurulamıyacağı gibi bu 
faaliyete müdahale de edilemez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Müşterek ve müteferrik hükümler 

Kısmı : 1. 

Devlet hakkı 

Nispeti 

MADDE 115. — Maden sahalarından çıkarı
lan çekerlerin imrarı Devlet hakkının ödenme
sine bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
F. O. B. kıymeti, memleket içine imrar oluna
cak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki 
maden işletmelerinin satış bedelelrinin vasatisi 
üzerinden yüzde bir ilâ yüzde beş nispetinde 
alınır. 

İşletme imtiyazı kararı verilirken bu imtiya
zın tâbi olacağı Devlet hakkı nispeti Ekonomi 
Ve Ticaret Vekâletinin teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılır. 

Arama ve işletme ruhsatnamesine ve 57 nci 
madde hükmüne tâbi madenlerden alınacak Dev
let hakkmın nispetleri madenlerin cinslerine gö
re Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin teklifi üze
rine lora Vekilleri Heyeti karariyle tâyin olu
nur. 

Maden cevherinden alınacak Devlet hakkı 
cevherlerin imrarı sırasında cari tarifeye ve 
Devlet hakkı nispetine göre hesaplanır. 

îmrarı taahhüdedilen cevhere ait Devlet hakkı 

MADDE 116. —• İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahibi, her takvim yılı için *aah-
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her takvim yılı için taahhüdettiği miktarda cev
heri o yıl zarfında imrar edememesi halinde bu 
miktara tekabül eden devlet hakkını, devlet 
hakkı tarifesinde gösterilen nev'inin en yük
sek derecesinin kıymetine göre, bu takvim yıll
ın takip eden yılın üçüncü ayı sonuna kadar 
ödemeye mecburdur. Ödemediği takdirde bu pa
ra teminatından mahsup edilir, bir ay zarfın
da teminatı haddi aslisine iblâğ etmesi lüzumu 
kendisine tebliğ olunur. Teminat bu müddet 
zarfında haddi asliye iblâğ edilmediği takdir
de işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı feshedi
lir. 

işletme hakkı sahibinden 1 nci fıkra muci
bince alman para emanet hesabına kaydedilir. 
Ertesi yıl yıllık taahhüdünden fazla cevher im
rar ettiği takdirde fazla imrarettiği cevhere te
kabül eden devlet hakkı kendisine, emaneten 
alınmış bulunan bu paradan iade olunur. Ta
ahhüdünden fazla imraratta bulunmaması veya 
taahhüdünden fazla imrarata rağmen emanet he
sabında bakiye kalması halinde emanet hesabın
daki para tamamen veya bakiyesi irat kaydolu
nur. 

Emanete alınmış olan devlet hakkı ancak 
o yılı takip eden yıl içindeki taahhütten fazla 
imrarata mahsup edilir, başka yıllara teşmil edi
leme;?. 

Bu paranın kısmen veya tamamen teminat
tan tahsil olunamaması halinde devlet alacağı 
Tahsili Emval Kanunu hükümlerine tevfikan 
tahsil olunur. 

Tarifenin tanzimi 

MADDE 117. — Devlet hakkının istifasına 
mesnet teşkil edecek olan F: O. B. veya satış 
bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet Hak
kı Tarifesi) her takvim yılının ilk iki ayı .için
de aşağıdaki esaslara göre hazırlanır : 

a) Tabancı memleketlere imrar olunacak 
cevherler için geçen yıl zarfında bu memleket
lerde cari satış fiyatlarının vasatisinden, ihraç 
iskelesinden bu yerlere kadar olan nakliye -ve 
şayet mevcutsa kal ve izabe masrafları tenzil 
olunarak hazırlanır. 

b) Memleket dâhilinde istihlâk olunacak 
madenler için muhtelif bölgelerdeki maden iş-

Bk». K. 

hüdettiği miktarda cevheri imrar etmemesi tak
dirinde buna tekabül eden Devlet hakkını ödeme
ye mecburdur. 

Şartname ile taahhüdedilen miktarda cevhe
rin o yıl zarfında kısmen veya tamamen imrar 
edilmemesi halinde, noksan kalan miktar, mütaa-
kip üç yıl zarfındaki fazla imrarata mahsup edi
lir. 

Tarifenin tanzimi 

MADDE 117. — Devlet hakkının istifasına 
mesnet teşkil edecek olan F. O. B. veya satış be
delleri vasatisini gösteren tarife (Devlet hakkı 
tarifesi) her takvim yılının ilk iki ayı içinde 
aşağıdaki esaslara göre Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince hazırlanır. 

a) Yabancı memleketlere imrar olunacak 
cevherler için geçen yıl zarfında bu memleketler
de cari satış fiyatlarının vasatisinden, ihraç is
kelesinden bu yerlere kadar olan nakliye ve şa
yet mevcutsa kal ve izabe masrafları tenzil olu
narak hazırlanır, 

b) Memleket» dâhilinde istihlâk olunacak 
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letmelerinin geçen yıl zarfındaki satış fiyatları 
vasatisine göre, mevcutsa kal ve izabe masrafla
rı tenzil olunarak tesbit edilir. 

Tahakkuku 

MADDE 118. — Madenlerden alınacak dev
let hakkı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca ta
hakkuk ettirilir. 

Devlet hakkının tahakkuku şekil ve usulü ta
limatname ile tesbit olunur. 

Kısım : 2 

Kanuna aykırı maden çıkarılması ve imrart 

Arama ve işletme hakkına sahip olmaksızın 

MADDE 119. — Maden arama veya işlet
me hakkına sahip olmaksızın maden cevheri çı
karanlar yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para eezasiyle cezalandırılır, çıkarılan cevher 
ler müsadere edilir. Şukadarki çıkarılan cevher 
ehemmiyetli olduğu veya madenç esaslı zarar 
ika edildiği takdirde para cezasının aşağı haddi 
bin liradan eksik olamaz. Cevherin müsadere 
imkânı ortadan kalkmış ise bedeli mensup oldu
ğu nev'in Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek 
derecesinin kıymeti üzerinden tazmin ettirilir. 
Bu cevherlerin çıkarıldığı sahaya arama veya 
işletme hakkı taallûk edenlerle mülk sahibinin 
tazminat hakları mahfuzdur. 

Devlet hakkı ödenmeden imrar 

MADDE 120. — Arama veya işletme hakkı
nı haiz olmakla beraber Devlet hakkını tediye 
etmeden cevher imrar edenlerden imrar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin 
mensup olduğu nev'in en yüksek derecesinin 
Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti üzerinden 3 
katı olarak alınır. Bu hususta Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca tanzim olunacak zabıt varakası 
mahallî en büyük mal memuruna tevdi edilir. 
3 kat olarak alınacak Devlet hakkından doğan 
ihtilâfın hallinde 5432 sayılı Vergi Usulü, ve bu 
hakkın tahsilinde Tahsili Emval kanunları hü
kümleri tatbik olunur. 

Yukarıki fıkra gereğince alınacak Devlet 
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madenler için, muhtelif bölgelerdeki maden iş
letmelerinin geçen yıl zarfındaki satış fiyatları 
vasatisine göre, mevcutsa kal ve izabe masrafla
rı tenzil olunarak tesb'it edilir. 

Tahakkuku 

MADDE 118. — Madenlerden alınacak Dev
let hakkı Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tahak
kuk ettirilir. 

Devlet hakkının tahakkuku, şekil ve usulü 
talimatname ile tesbit olunur. 

Kısım : 2 

Kanuna aykırı maden çıkarılması ve imran 

Arama veya işletme hakkına sahip olmaksızın 

MADDE 119. — Maden arama veya işletme 
hakkına sahip olmaksızın maden cevheri çıkaran
lar 100 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
eezasiyle cezalandırılır, çıkarılan cevherler mü
sadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya 
madene esaslı zarar ika edildiği takdirde ağır 
para cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olamaz. 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevhe
rin, Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek dere
cesinin kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil 
edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine 
geçer. 

Devlet hakh, ödenmeden imrar 

MADDE 120. — Arama veya işletme hakkını 
haiz olmakla beraber Devlet hakkını tediye et
meden cevher imrar edenlerden imrar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin men
sup olduğu nev'in en yüksek derecesinin Devlet 
Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden üç kat 
olarak alınır. Bu hususta Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince tanzim olunacak zabıt varakası ma
hallî en büyük mal memuruna tevdi edilir. Üç 
kat olarak alınacak Devlet hakkından doğan ih
tilâfın hallinde 5432 sayılı Vergi Usulü, ve bu 
hakkın tahsilinde Tahsili Emval kanunları hü
kümleri tatbik olunur. 

Yukarıki fıkra kereğince alınacak Devlet hak-
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hakkının katîleşmesiinden itibaren arama safha
sında bir sene, işletme safhasında beş sene 
içinde fiilen tekrarı halinde, mezkûr fık
ra hükmü tatbik edilmekle beraber arama 
hakkı iptal veya işletme hakkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan 
maden sahalanndan Devlet hakkı verilmeden 
cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunu*. 

Memnuiyet hilâfına faaliyet 

MADDE 121. — Kanunun veya maden za
bıta talimatnamesinin verdiği salâhiyete istina
den Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
kısmen veya tamamen faaliyetten menedilen ma
denlerde bu memnuiyete riayetsizlik halinde 
çıkarılan cevherler hakkında 36 ncı madde hük
mü tatbik olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı 
veya beş yıl içinde tekrarı takdirinde arama 
ruhsatnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret 
veya işletme hakkı fesholunur. 

İşletme yapümıyacak yerler 

MADDE 122. —Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazi üzerinde 
bir veya birkaç köy ve kasabaya mahsus pazarye
ri , mera, bahçe, koru, meydan gibi umumi 
mahaller, cami, kilise, havra, mektep ve kışla 
gibi resmî ve gayriresmî binalar, tarihî âbide 
ve eserler, mezarlık, menba suyu, maden suyu, 
kaplıca, şose, demiryolu, liman, hava meydanı, 
posta, telgraf ve telefon tesisleri, su bendi, elek
trik santrali, gazhane, su, elektrik ve havaga
zı nakil ve tevzi tesisleri, radyo ve radar istas
yonları gibi umumi menfaatlere ait tesisler bu
lunacak olursa bu yerlerde ve civarında maden 
işletmesi ve tesisleri yapılmazdan evvel işletme 
hakkı sahibi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığını ha
berdar etmeye mecburdur. 

fşletmenin bunlara zarar vermemesi için 
arazinin jeolojik bünyesi ve tatbik olunacak iş
letme usulleri göz önünde bulundurularak iş
letme yapılamıyacak ve tesisat kurulamıyacak 
ufki ve umki sinırlar ve riayet edilecek husus
lar alâkalı makamların da mütalâası alınmak su
retiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit 
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kının katîleşmesinden itibaren arama safhasında 
bir sene, işletme safhasında beş sene içinde fiilin 
tekrarı halinde, mezkûr fıkra hükmü tatbik edil
mekle beraber arama hakkı iptal veya işletme 
hakkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan 
maden sahalarından Devlet hakkı verilmeden 
cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

Memnuniyet hilâfına faaliyet 

MADDE 121. — Kanunun veya Maden Za
bıta Talimatnamesinin verdiği salâhiyete istina
den Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından ve
ya bu kanun mucibince kısmen veya tamamen 
faaliyetten menedilmiş madenlerde bu memnui
yete riayetsizlik halinde çıkarılan cevherler hak
kında 36 ncı madde hükmü tatbik olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı 
veya beş yıl içinde tekrarı takdirinde Arama Ruh
satnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret ve
ya işletme hakkı fesholunur. 

İşletme yapılması takyidata tâbi yerler 

MADDE 122. — Maden işletme ruhsatname
si veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifade
sine tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyet
teki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilinde 
maden işletilmesi veya tesisleri yapılabilmesi 
için Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin haberdar 
edilmesi mecburidir. 

İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar 
vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tat
bik olunacak işletme usulleri göz önünde bulun
durularak 'işletme yapılamıyacak ve tesisat ku-
rulamıyarak ufki veya umki sınırlar ve riayeti 
icabeden hususlar bu mahaller veya tesislerle 
alâkalı makamların mütalâası da alınmak sure
tiyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tesbit ve 
işletme hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde, 
bu tebliğden evvel veya Vekâletçe yapılacak 
tebliğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bu
lunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil da
ha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı 
haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır 
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m ve işletme hakkı sahibine tebliğ ' olunur. İşlet
me hakkı sahibi bu tebliğe uymak mecburiyetin
dedir. 

Yukarıki hükümlere muhalefet halinde, fiil 
daha ağır bir suç teşkil eylemediği takdirde 
para cezasının aşaşı haddi bin liradan eksik ol
mamak üzere 119 ncu madde hükümleri tatbik 
olunur. Ayrıca yukarıki hükümlere riayet et
mesi lüzumu işletme hakkı sahibine yazılı olarak 
ihtar edilir. İhtara rağmen muhalefetin devamı 
veya beş sene içerisinde tekrarı takdirinde iş
letme hakkı fesholunur. 

Kısım : 8 

Muvakkat işgal ve istimlâk 

Sahipli arazinin işletmeye terki 

MADDE 123. — Bir madenin ocakları, ku
yuları, galerileri, havalandırma tesisleri, har
manları, olukları, ambarları, depoları, binaları, 
makinaları, su mecraları, havuzları, tathirha-
neleri, izabehaneleri, dekovilleri, şimendifer hat
tı, hava hattı, yolları, iskelesi, limanı gibi ma
denin işletilmesine yarayan bilcümle yer altı 
ve yer üstü tesisleri için lüzumlu araziyi sahibi 
veya zilyedi maden işletme hakkı sahibine aşağı
daki hükümler dairesinde terketmeye mecbur
dur. 

Terk, muvakkat işgal veya istimlâk şekillerin
de olur. 

Muvakkat işgal veya istimlâk talebi 

MADDE 124. — Muvakkat işgal veya istim
lâk talebi, işletme hakkı sahibi tarafından bir di
lekçe ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına yapı
lır. 

Müracaatın şekil ve şartları talimatname ile 
tâyin olunur. 

Muvakkat işgal veya istimlâke Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı karar verir. 

İstimlâk karan 

MADDE 125. — İstimlâk talebi üzerine, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli tetkik
ler yaptırılarak madenin işletilmesine lüzumlu 
olduğu ve aynı zamanda istimali iki yıldan faz-

101-
Eko. a 

para cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde 
cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsadere edi
lir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cev
herin, Devlet hakkı tarifesindeki en yüksek dere
cesinin kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil 
edilecek bedeli, müsadere olunacak mal yerine 
geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulu
nan madenler de bu hükümlere tâbidir. 

Knsım : 3 

Muvakkat işgal ve istimlâk 

Sahipli arazinin işletmeye terki 

MADDE 123. — Hükümetin 123 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat işgal veya istimlâk talebi 

MADDE 124. — Muvakkat işgal veya istim
lâk talebi, işletme hakkı sahibi tarafından bir 
dilekçe ile Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
yapılır. 

Müracaatın şekil ve şartları Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince tâyin olunur. 

Muvakkat işgal veya istimlâke Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti karar verir. 

İstimlâk karan 

MADDE 125.— İstimlâk talebi üzerine, Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince gerekli tetkikler 
yapılarak madenin işletilmesine lüzumlu olduğu 
ve aynı zamanda istimali iki yıldan fazla devam 
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la devam edeceği anlaşılan arazi, bina, etrafı 
duvarla çevrili avlular, bağ ve bahçeler ve bun
lara ufkan 60 metre mesafe dahilindeki yerle
rin maden işletme hakkı sahibi lehine istimlâk 
edilmesi karara bağlanır. 

İstimlâk, istimlâk Kanunu hükümlerine tev
fikan yapılır. Bu husustaki masraflar ve istim
lâk bedeli maden işletme hakkı sahibi tarafın
dan ödenir. 

Bakanlıkça verilen istimlâk kararı âmme 
menfaati kararı hükmündedir. 

İstimlâk edilen gayrimenkul üzerinde ma
den işletme hakkı sahibinin maden işletmesiyle 
alâkalı olmıyan tasarruflarda bulunmasına mâ
ni olmak üzere gayrimenkulun kaydına şerh ve
rilmesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafın
dan tapu sicil muhafızlığına bildirilir. 

Eko. K. 

edeceği anlaşılan arazi, bina, etrafı divarla çev
rili avlular, bağ ve bahçeler ve bunlara ufkan-
60 metre mesafe dahilindeki yerlerin maden iş
letme hakkı sahibi lehine istimlâk edilmesi ka
râra bağlanır. 

Istamlâk, İstimlâk Kanunu hükümlerine tev
fikan yapılır. Bu husustaki masraflar ve is
timlâk bedeli maden işletme hakkı sahibi tara
fından ödenir. 

Vekâletçe verilen istimlâk kararı âmme men
faati karan hükmündedir, 

İstimlâk edilen gayrimenkul üzerinde maden 
işletme hakkı sahibinin maden işletmesiyle alâ
kalı olmıyan tasarruflarda bulunmasına mâni 
olmak üzere gayrimenkulun kaydına şerh ve
rilmesi Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafm : 

dan tapu sicil, muhafızlığına bildirilir. 
Bir madenin işletilmesi için istimlâk edilen 

yere lüzum kalmadığı Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletince kabul edildiği takdirde, işletme hakkı 
sahibi istimlâk edilmiş olan o yeri eski sahibi
ne iade edeceğini tebliğ etmeye mecburdur. Mez
kûr yerin eski sahibi de madenin işletilmesi 
için lüzum kalmadığı Vekâletçe kabul edilen ye
rin kendisine iadesini istiyebilir. 

İşletme hakkı sahibinin evvelki fıkrada yazılı 
tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde yerin eski 
sahibi kendisine iade edilmesine muvafakat etti
ğini bu hususta vâki tebliğe cevaben işletme hakkı 
sahibine bildirmediği veya iadeye muvafakat et
tiği halde kendisine vâki tebliğ tarihinden itiba
ren altı ay içinde o yerin bedelini işletme hakkı 
sahibine tediye veya onun emrine tevdi etmediği 
takdirde mezkûr yerin istirdat hakkı sakıt olur 
ve evvelce Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu 
maddenin dördüncü fıkrasına tevfikan vâki işarı 
üzerine tapu siciline verdirilmişi olan şerh aynı 
Vekâletin müracaatı ile ve ayrıca mahkeme kara
rma hacet kalmaksızın terkin olunur. 

İade edilecek yerin bedeli hakkında taraflar 
anlaşamadıkları takdirde mezkûr yerin eski 
ahibinin müracaatı üzerine mahkeme gerek o ye

rin ve gerek üzerinde binalar mevcutsa bu bina
ların o günkü kıymetlerine göre işletme hakkı 
sahibine tediye edilecek bedeli takdir eder. 

Yukarıki fıkralar mucibince gerek işletme 
hakkı sahibinin yerin eski sahibine yapacağı teb-
,ğ ve gerek yerin eski sahibinin işletme hakkı 
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Muvakkat işgal karan 

MADDE 126. — Muvakkat işgal talebi üze
rine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli 
tetkikler yaptırılarak madenin işletilmesine lü
zumlu olduğu ve aynı zamanda istimali iki yıl
dan fazla devam etmiyeeeği anlaşılan arazinin, 
işletme hakkı sahibi, tarafından muvakakten iş
gal edilmesi karara bağlanır". 

Bakanlıkça keyfiyet arazinin zilyed veya 
sahiplerine tebliğ edilmek üzere madenin bu
lunduğu ile bildirilir ve ayrıca ilde çıkan bir 
gazete ile, gazete yoksa mûtat vasıtalarla ilân 
olunur. 

Taaminat 

MADDE 127. — Muvakkaten işgaline karar 
verilen arazi sahibinin veya zilyedinin bu yüz
den mâruz kalacağı zararlara mukabil verilecek 
tazminatın tutarı işletme hakkı sahibi tarafın
dan peşinen ve defaten tevdi edilmedikçe ve ta
lep vukuunda 131 nci madde gereğince tâyin 
edilecek teminat gösterilmedikçe araziye el ko
namaz. Tazminatın şümulü ve teminatın nev'i 
ve miktarı işletme hakkı sahibinin müracaatı 
üzerine arazinin yeri itibariyle salahiyetli sulh 
mahkemesi tarafından tesbit olunur. 

Arazi birden fazla sulh mahkemelerinin ka
za sınırları içinde ise tazminat bunlardan birisi 
tarafından takdir olunur. 

Tazminatın tâyini 

MADDE 128. — Maden işletme hakkı sahibi
nin müracaatı üzerine sulh hâkimi arazinin ma
lûm olan zilyedine veya tapu sicilinde yazılı sa
hibinin bilinen adresine ve arazinin bulunduğu 
kasabalar belediyelerine ve köyler ihtiyar he
yetlerine keyfiyeti ve keşif için mahalline gide-

I Eko. K. 

sahibinin bu husustaki muvafakatini bildiren 
cevabı noter marifetiyle tebliğ edilir, alâkalıların 
bulunamaması hasebiyle bu tebliğlerin yapılama
ması takdirinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa tevfikan ilânen tebligat noter marifetiyle 

I yapılır. 

Muvakkat işgal karan 

MADDE 126 — Muvakkat işgal talebi üzerine 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince gerekli tetkikler 
yaptırılarak madenin işletilmesine lüzumlu ol
duğu ve aynı zamanda istimali iki yıldan fazla de
vam etmiyeeeği anlaşılan arazinin, işletme hakkı 
sahibi tarafından muvakkaten işgal edilmesi ka
rara bağlanır. 

Vekâletçe keyfiyet arazinin zilyed veya sa
hiplerine tebliğ edilmek üzere madenin bulun
duğu vilâyete bildirilir ve ayrıca vilâyette çıkan 
bir gazete ile, gazete yok ise mûtat vasıtalarla 
ilân 'olunur. 

Tazminat 

MADDE 127. — Muvakkaten işgaline karar 
I verilen arazi sahibinin veya zilyedinin bu yüzden 

mâruz kalacağı zararlara mukabil verilecek taz
minatın tutarı işletme hakkı sahibi tarafından 
peşinen ve defaten tevdi edilmedikçe ve talep 
vukuunda 131 nci madde gereğince tâyin edile
cek teminat gösterilmedikçe araziye el konamaz. 
Tazminatın şümulü ve teminatın nev'i ve mikta
rı üzerinde işletme hakkı sahibi ile arazi sahibi 

i arasında uyuşulamadığı takdirde işletme hakkı 
sahibinin müracaatı üzerine arazinin yeri itiba
riyle salahiyetli sulh işlerine bakan hâkim tara
fından tesbit ve takdir olunur. 

Arazi birden fazla sulh işlerine bakan hâki-
min kaza sınırlan içinde ise tazminat bunlardan 
birisi tarafından takdir olunur. 

Tazminatın tâyini 

MADDE 128. — Maden işletme hakkı sahi
binin müracaatı üzerine sulh işlerine bakan hâ
kim arazinin malûm olan zilyedine veya tapu si-

I çilinde yazılı sahibinin bilinen adresine ve arazi-

I nin bulunduğu kasabalar belediyelerine ve köyler 
ihtiyar heyetlerine keyfiyeti ve keşif için mahal* 
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ceği günü ve saati tebliğ ve ayrıca ilde çıkan 
bir gazete ile, yoksa mûtat vasıtalarla ilân eder. 
Hak sahiplerine tenl'igat yapılamamış veya keşif 
için muayyen günde taraflar hazır bulunmamış 
olsa bile hâkim re'sen seçeceği bilir kişiler ma
rifetiyle tazminat miktarını tesbit ve takdir 
eder. Bu miktarın tesbitinde arazinin sahibine 
veya zilyedine sağlıyacağı menfaat ile istimali 
yüzünden arazinin mâruz kalacağı zarar naza
ra alınır. Şu kadar ki, takdir edilecek tazmi
nat miktarı işgal müddetindeki normal gelirin 
iki mislinden az olamaz. 

Tazminat miktarının tesbit ve takdirine ait 
karar mahkemece re'sen alâkalılara tebliğ olu
nur. İşletme hakkı sahibi takdir olunan taz
minat tutarını kararm kendisine tebliğinden 
itibaren üç ay içinde arazinin tâbi olduğu ilce 
veya il malsandıklarından veya millî bankalar
dan birine mahkeme emrine tevdi ile makbuzu
nu mahkemeye ibraza mecburdur. 

(Hâkim makbuzun ibrazı ve talep halinde te
minatın iraesi üzerine verdiği kararın altına 
arazinin teslim edilmesi lüzumuna dair şerh 
verir. Sulh hâkiminin ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının kararları üzerine bahis konusu 
arazi icra mercileri marifetiyle maden işletme 
hakkı sahibine teslim edilir. 

Muvakkat işgale ait muamelelerin ifasına 
mütaallik masraflar maden işletme hakkı sahi
bi tarafından ödenir. 

(Tazminat bedeli muayyen müddet içinde 
tevdi edilmediği takdirde muvakkat iş'gal hak
kı sâkıit olur. 

Tazminat miktarına itiraz 

iMADDE 129. — Arazi sahip veya zilyedi 
sulh hâkiminin kararının kendisine tebliğinden 
itibaren bir ay, tebliğ edilememiş ise ıttılaı ta
rihinden itibaren arazinin iadesine kadar tesbit 
ve takdir olunan, tazminat miktarına sulh hâ
kiminin tâbi bulunduğu asliye mahkemesi, 
yoksa, veya sulh hâkimi aynı zamanda, asliye 
hâkimi salâhiyetini! haiz ise en yakın asliye 
mahkemesine itiraz edebilir. İtirazın tetkikin
de 128 nci maddede yazılı usul tatbik olunur. 

Keza işletme hakkı sahibi de tesbit ve tak
dir olunan tazminat miktarına bıi husustaki 

I Eko. K. 

line gideceği günü ve saati tebliğ ve ayrıca vilâ
yette çıkan bir gazete ile, yoksa mûtat vasıtalar
la ilân eder. Hak sahiplerine tebligat yapılma
mış veya keşif için muayyen günde taraflar ha
zır bulunmamış olsa bile hâkim re'sen seçeceği 

j bilirkişiler marifetiyle tazminat miktarını tesbit 
I ve takdir eder. Bu miktarın tesbitinde arazinin 
I sahibine veya zilyedine sağlıyacağı menfaat ile 

istimali yüzünden arazinin mâruz kalacağı zarar 
nazara alınır. Şu kadar ki, takdir edilecek tazmi-

1 nat miktarı işgal müddetindeki normal gelirin 
iki mislinden az olamaz. 

Tazminat miktarının tesbit ve takdirine ait 
karar mahkemece re'sen alâkalılara tebliğ olu
nur. İşletme hakkı sahibi takdir olunan tazminat 
tutarını kararın kendisine tebliğinden itibaren 
üç ay içinde arazinin tâbi olduğu kaza veya vilâ
yet malsandıklarından veya Millî Bankalardan 
birine mahkeme emrine tevdii ile makbuzunu 
mahkemeye ibraza mecburdur. 

Hâkim makbuzun ibrazı ve talep hal'inde te
minatın iraesi üzerine, verdiği kararın altına 
arazinin teslim edilmesi lüzumuna dair şerh ve
rir. Sulh işlerine bakan hâkimin ve Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin kararları üzerine bahis ko
nusu arazi icra dairesi marifetiyle ve ayrıca ic
ra emri tebliğine lüzum olmaksızın maden işlet
me hakkı sahibine teslim edilir. 

Muvakkat işgale ait muamelelerin ifasına 
| mütaallik masraflar maden işletme hakkı sahibi 
I tarafından ödenir. 
I Tazminat bedeli muayyen müddet içinde tev-
I di edilmediği takdirde muvakkat işgal hakkı sâ-
I kıt olur. 

I Tazminat miktarına itiraz 

I MADDE 129. — Arazi sahibi veya zilyedi 
sulh işlerine bakan hâkimin kararının kendisine 

I tebliğinden itibaren bir ay, tebliğ edilmemiş ise 
I ıttılaı tarihinden itibaren arazinin iadesine ka-
I dar tâyin ve takdir olunan tazminat miktarına 
I sulh işlerine bakan hâkimin mensup olduğu ilk 
I mahkeme hâkimine, yoksa, veya sulh işlerine ba-
I kan hâkim aynı zamanda ilk mahkeme hâkimi 
I ise en yakın ilk mahkeme hâkimine itiraz edebi-
I lir. İtirazın tetkikmda 128 nci maddede yazılı 
I usul tatbik olunur. 
I Keza işletme hakkı sahibi de tâyin ve takdir 
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kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay 
zarfında itirazda bulunabilir. 

Asliye mahkemesinin kararı katidir. Tem
yiz olunamaz. 

Tazminatın ödenmesi 

•MADDE 130. — İtiraz müddeti geçmedikçe 
veya itiraz katî surette neticelenmedikçe ya
tırılan para hak sahibine verilemez. Şu kadar 
ki müracaat üzerine sulh hâkimi, itiraz safha
sında ise asliye hâkimi, tevdi edilen paradan 
münasip bir miktarının avans olarak arazi sahi
bine veya zilyedine ödenmesine karar verebilir. 

T&mmat 
MADDE 131. — Muvakkaten işgal edilen 

arazinin iadesi sırasında maden işletme hakkı 
sahihi arazide husule geden ve 128 nci madde 
gereğince takdir olunan tazminat ile karşıla
namayan kıymet noksanını zilyed veya arazi sa
hibine 'tazmine mecburdur. Zilyed veya arazi 
sahibi arazinin maden isletme hakkı sahibine 
teslimine kadar muhtemel kıymet noksanını 
karşılamak üzere işletme hakkı sahibinden te
minat göstermesini istiyebilir. Teminat mikta
rının ve zarar halinde tevdi olunan tazminat 
ile karşılanamayan kıymet noksanının tâyini 
ve itirazın şekli hakkında 128 ve 129 ncu mad
delerde yazılı usul tatbik olunur. 

Zilyed veya arazi sahibi arazinin kendisi
ne iade yoliyle tesliminden itibaren bir ay 
içinde kıymet noksanı sebebiyle salahiyetli 
mahkemeden bir talepte bulunmadığı takdirde 
teminat üzerindeki hakkından vazgeçmiş sa
yılır. 

İstifade imkânı kalmtyan sahipli arazi 

MADDE 132. — İade olunan araziden, mu
vakkat işgalden evvelki intifa şekline ve mak
sada göre istifade imkânı kalmadığı takdirde 
zilyed veya arazi sahibi bu arazinin maden, iş
letme hakkı sahibi tarafından değer pahasiyle 
satınalınmasmı istiyebilir. İhtilâf halinde isti
fade imkânı ve arazinin kıymeti 128 ve 129 

(S . Sayvt: 304) 

Eko. K. 

olunan tazminat miktarına bu husustaki kararın 
kendisine tebliğinden itibaren bir ay zarfında 
itirazda bulunabilir. 

îlk mahkemenin karan katidir. İstinaf ve 
temyiz olunamaz. 

Tazminatın ödenmesi 

MADDE 130. — İtiraz müddeti geçmedikçe 
veya itiraz katî surette neticelenmedikçe yatırı
lan para hak sahibine verilemez. Şu kadar ki 
müracaat üzerine sulh işlerine bakan hâkim, iti
raz safhasında ise itiraza bakan hâkim, tevdi edi
len paradan münasip bir miktarının avans ola
rak arazi sahibine veya zilyedine ödenmesine ka
rar verebilir. 

. . . . . . . i 

Teminat 

MADDE 131. — Hükümetin 131 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

îstifade imham kalmıyan sahipli aram 

MADDE 132. — İade olunan araziden, mu
vakkat işgalden evvelki intifa şekline ve maksa
da göre istifade imkânı kalmadığı takdirde ara
zi sahibi veya zilyedi bu arazinin maden isletme 
hakkı sahibi tarafından değer pahası ile satın 
alınmasını istiyebilir. İhtilâf halinde istifade im
kânı ve arazinin kıymeti 128 ve 129 ncu madde-
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ncu maddeJerde yazılı usule tevfikan mahallî 
mahkeme tarafından takdir olunur. 

Devlet hüküm ve tasarrufundaki arazi, Devlete 
ait binalar 

MADDE 133. — Bir madenin işletilmesi için 
lüzumlu arazi Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan araziden ise Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
parasız olarak o maden işletmesine tahsis olunur. 
Bu arazi üzerinde Devlete ait mevcut binalardan 
işletme hakkı sahibi Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak kira mukabilinde istifade eder. 

Arama ve 57 nci maddeye göre faaliyet devrele
rinde muvakkat işgal 

MADDE 134. — Maden arama ruhsatnamesi
nin yürürlük süresi içinde veya 57 nci madde 
gereğince yapılan faaliyet sırasında muvakkaten 
işgali lüzumlu sahipli arazi hakkında da yukarda 
yazılı muvakkat işgal hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, bu safhalarda muvakkat işgal, 
ruhsatname yürürlük süresinin sona ermesine 
veya işletme hakkı talep edilmiş ise bu talebin 
neticelenmesine kadar devam edebilir. 

Teminat ve tazminatı gerektirmiyen arazi 

MADDE 135. — Medeni Kanunun 641 nci 
maddesi mucibince Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan hâli ve ağaçsız arazide maden 
aranması teminat ve tazminat hükümlerine tâbi 
değildir. 

Kısım : 4 

Buluculuk hakkı, bulunmuş maden vasfının sona 
ermesi 

Buluculuk hakkı 

MADDE 136. — İşletme hakkı başkasına veri
len ve buluculuk hakkı mahfuz olduğu kanunda 
tasrih edilen madenler için bulucusuna verilecek 
tazminat şunlardan ibarettir : 

A) Arama devresindeki masraflardan cevher 
satışı ile karşılanmıyan kısım, 

B) Devlet hakkına esas teşkil eden kıymetin 

Eko. K. 

lerde yazılı usule tevfikan mahalli mahkeme ta
rafından takdir olunur. 

Devlet hüküm ve tasarrufundaki arazi, Devlete 
ait binalar 

MADDE 133. — Bir madenin işletilmesi için 
1 üzumlu arazi Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan araziden ise Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinin teklifi üzerine îcra Veekilleri Heyetin
ce parasız olarak o maden işletmesine tahsis olu
nur. Bu arazi üzerinde Devlete ait mevcut bina
lardan işletme hakkı sahibi Maliye Vekâletince 
tesbit olunacak kira mukabilinde istifade eder. 

Arama ve 57 nci maddeye göre faaliyet devre
lerinde muvakkat işgal 

MADDE 134. — Hükümetin 134 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Teminat ve tazminatı gerektirmiyen arazi 

MADDE 135. — Hükümetin 135 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Kısım : 4 

Buluculuk hakkı, bulunmuş maden vasfının sona 
ermesi 

Buluculuk hakkı 

MADDE 136. — İşletme hakkı başkasına ve
rilen ve buluculuk hakkı mahfuz olduğu kanun
da tasrih edilen madenler için bulucusuna veri
lecek tazminat şunlardan ibarettir : 

A) Arama devresindeki masraflardan cev
her satışı ile karşılanmıyan kısım, 

B) Devlet hakkına esas teşkil eden kıyme-
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yüzde yarımı nispetinde aidat, 
Bulucu «A» bendinde yazılı masraflarını teb

liğ tarihinden itibaren üç ay içinde Eknnomi ve 
Ticaret Bakanlığına bildirmeye ve bu hususta
ki müsbit vesikaları tevdie mecburdur. Müdde
ti içinde istenilen malûmatın bildirilmemesi ve 
müsbit vesikaların tevdi edilmemesi hallerinde 
arama masraflarından ccevher satışı ile karşı-
lanmıyan kısım kalmamış sayılır. 

îkinci fıkrada zikrolunan müsbit vesiklar 
bulucunun hesaplarını muntazam şekilde tut
tuğu noterden tasdikli defter ve bununla il
gili fatura, bordro, satış sened'atı gibi ticari ma
hiyetteki vesikalardır. 

A Bendinde yazılı masrafların Bakanlığa bil
dirilmesini ve bu husustaki müsbit vesikaların 
tevdiini mütaakıp Bakanlıkça madenin dosya
sında mevcut malûmat ve bulucunun tevdi 
ettiği vesikalar incelenerek arama devresinde
ki masraflarından cevher satışı ile karşılanmı-
yan kısım için bulucuya verilmesi gereken 
tazminat bir raporla tesbit ve madenin işletme 
şartları meyanına dereolunur. 

Bu tazminat işletme hakkı iktisap edecek 
şahıs tarafından mukavele ve şartnamenin 
imza ve teatisinden evvel bulucuya ödenir. 

Bulucu Bakanlıkça tesbit edilen tazminat 
miktarına razı olmadığı takdirde işletme hak
kının verilmesinden sonra bunu yeni işletme 
hakkı sahibinden talep edebilir. Yeni işletme 
hakkı sahibi bu tazminatın tesbitine dair Ba
kanlıkta mevcut vesaikten istifade eder. 

B bendinde gösterilen aidat, madenin işle
tilmesi sırasında imrar edilecek cevherlere ait 
Devlet hakkı ile birlikte işletme hakkı sahibin
den Devletçe tahsil olunur ve bulucuya veya 
kanuni haleflerine ödenir. 

Madenin işletilmesi faaliyetine mütaallik 
olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tasvip 
edilecek esaslara bulucu itiraz edemez. 

Buluculuk hakkı, işletme hakkı yürürlük 
müddetinin bitmesi veya cevherin tükenmesi se
bebiyle işletme hakkmın terkedilmetei veya ma
denin bulunmuş maden vasfının kaldırılması ve
ya buluculuk hakkının işletme hakkı sahibi tara
fında satınalınması hallerinde sona erer ve key
fiyet madenin ^çiline şerhedilir. 

Eko. K. 

tin yüzde yarımı nispetinde aidat, 
Bulucu «A» bendinde yazılı masraflarını 

tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine bildirmeye ve bu hu
sustaki müsbit vesikaları tevdie mecburdur. 
Müddeti içinde istenilen malûmatın bildirilme
mesi ve müsbit vesikaların tevdi edilmemesi 
hallerinde arama masraflarından cevher satı
şı ile karşılanmıyan kısım kalmamış sayılır. 

îkinci fıkrada zikrolunan müsbit vesikalar 
bulucunun hesaplarını muntazam şekilde tut
tuğu noterden tasdikli defter ve bununla ilgili 
fatura, borduro, satış senedatı gibi ticari ma
hiyetteki vesikalardır. 

A bendinde yazılı masrafların vekâlete bil
dirilmesini ve bu husustaki müsbit vesikaların 
tevdiini mütaakıp vekâletçe madenin dosyasında 
mevcut malûmat ve bulucunun tevdi ettiği ve
sikalar incelenerek arama devresindeki masraf
larından cevher satışı ile karşılanmıyan kısım 
için bulucuya verilmesi gereken tazminat bir 
raporla tesbit ve madenin işletme şartları me
yanına dereolunur. 

Bu tazminat işletme hakkı iktisap edecek şa
hıs tarafından mukavele ve şartnamenin imza 
ve teatisinden evvel bulucuya ödenir. 

Bulucu vekâletçe tesbit edilen tazminat mik
tarına razı olmadığı takdirde işletme hakkının 
verilmesinden sonra bunu yeni işletme hakkı sa
hibinden talep edebilir. Yeni işletme hakkı sa
hibi bu tazminatın tesbitine dair Vekâlette mev
cut vesaikten istifade eder. 

Şu kadar ki, bu husustaki ihtilâf, işletme 
hakkının verilmesine ve madende işletme faali
yetine devam olunmasına mâni teşkil edemez. 

B bendinde gösterilen aidat, madenin işle
tilmesi sırasında imrar edilecek cevherlere ait 
devlet hakkı ile birlikte işletme hakkı sahibin
den devletçe tahsil olunur ve bulucuya veya 
kanuni haleflerine ödenir. 

Madenin işletilmesi faaliyetine mütaallik olup 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tasvip edile
cek esaslara bulucu itiraz edemez. 

Buluculuk hakkı, işletme hakkı yürürlük 
müddetinin bitmesi veya cevherin tükenmesi 
sebebiyle işletme hakkının terkedilmesi veya 
madenin bulunmuş maden vasfının kaldırılma
sı veya buluculuk hakkının işletme hakkı sahi-
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Bulunmuş maden vasfının zevali 

MADDE 137. — Bulunmuş sayılan bir ma
denin cevheri tükenmesi halinde o madenin bu
lunmuş maden vasfı sakıt olur ve siciline şerh 
verilerek kaydı kapatılır. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması 

MADDE 138. — Bulunmuş sayılan bir ma
den üzerinde hiç işletme hakkı tesis olunmıya-
rak on beş yıl müddetle devamlı surette gayri-
faal bırakıldığı takdirde Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı bu madenin bulunmuş maden vasfının 
kaldırılmasına ve bu kanun hükümleri daire
sinde sahanın aramalara serbest bırakılmasına 
karar verebilir. 

Mevcut işletme hakkının sona ermesinden 
itibaren on beş yıl müddetle üzerinde yeniden 
işletme hakkı tesis olunmamak suretiyle gayri
faal kalan madenler hakkında da yuikardaki hü
kümler tatbik olunur. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması ta
karrür eden madenin siciline keyfiyet şerhedi-
lerek kaydı kapatılır ve varsa bulucusunun 
maden sicilindeki ikametgâhına tebliğ olunur. 

Kısmı : 5. 

Müteferrik hükümler 

İşletmenin zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar 

MADDE 139. — İşletme ruhsatnamesi veya 
imtiyazı verilmiş maden sahalarında işletmenin 
zairuri neticesi olarak çıkartılanı taşlar taiş ocaklıan 
mevzuatına tâbi olmaksızın madenin tesis, inşa 
ve işletme işlerinde kullanılabilir. 

T a iş ocakları hakkındaki mevzuata göre ge : 

rekli resim ödenmedikçe çıkan taşlar birinci 
fıkrada yazılı işler haricinde kullanılamaz ve 
satılamaz. 

Maden sahalarındaki taş ocakları 

MADDE 140. — Maden sahalarındaki taş 
ocaklarının işletilmesi madene zarar verilme
mesine bağlıdır. 

( S. Sa; 

Eko. (&. 

bi tarafından satmalınması hallerinde sona 
erer ve keyfiyet madenin siciline şerhedilir. 

Bulunmuş maden vasfının zevali 

MADDE 137. — Hükümetin 137 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması 

MADDE 138. — Bulunmuş sayılan bir ma
den üzerinde hiç işletme hakkı tesis olunmıya-
rak 15 yıl müddetle devamlı surette gayrifaal 
bırakıldığı takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekâ
leti bu madenin bulunmuş maden vasfının kaldı
rılmasına ve bu kanun hükümleri dairesinde 
sahanın aramalara serbest bırakılmasına karar 
verebilir. 

Mevcut işletme hakkının sona ermesinden iti
baren 15 yıl müddetle üzerinde yeniden işletme 
hakkı tesis olunmamak suretiyle gayrifaal kalan 
madenler hakkında da yukardaki hükümler tat
bik olunur. 

Bulunmuş maden vasfının kaldırılması takar
rür eden madenin siciline keyfiyet şerh edilerek 
kaydı kapatılır ve varsa bulucusunun maden si
cilindeki ikametgâhına tebliğ olunur.. 

Kısım : 5 

Müteferrik hükümler 

İşletmenin zaruri neticesi olarak çıkarılan taşlar 

MADDE 139. — Hükümetin 139 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Maden sahalarındaki taş ocaklan 

MADDE 140. — Maden sahalarındaki taş 
ocaklarının işletilmesi madene zarar verilmeme
sine bağlıdır. 
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iMadene zarar ikaı varit ise Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca bu zararı önleyici tedbirler 
tesbit ve alâkalıya tebliğ olunur. Tebliğ hüküm
lerine riayet edilmemesi veya zararın tedbirle 
önlenmesine imkân bulunamaması hallerinde 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca taş ocağı 
faaliyeti kısmen veya tamamen durdurulur. 

Sahadaki cevher, bakiye yığını, cüruf 

MADDE 141. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat 
henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığı
nı ve cüruf işletme hakkının1 sona ermesinden 
itibaren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi ve
ya hukukan yerine geqen tarafından sahadan 
kaldırılmadığı takdirde bu sahanın maden hu
kuku noktasından tâbi olduğu ahkâmın şümu
lüne ıgirer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf için konulmuş olan müddetler 
bunların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdir
de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca temdit 
edilebilir. Tamdit talebinin mezkûr ınüddet 
içinde yapılması şarttır. 

Saha dışındaki cevher, bakiye yığını, cüruf 

MADDE 142. — tşletmıe hakkı sona eren 
bir şahsın bu hak yürürlükte iken işletme hak
kı sahası dışında bir sahaya yığmış olduğu cev
her, bakiye yığını ve cüruf, bu işletme hakkı
nın sona ermesinden itibaren on sene müddetle 
kendisi veya hukukan yerine geçen tarafından 
tesahup edilmediği takdirde, bulunduğu saha
nın bir cüzü haline gelir ve hukukan bu saha
ya tâbi olur. 

İşletme hakkı talebi devresinde çıkarılan 
cevherler 

JVFADDE 143. — 57 nci madde gereğince is
tihsal faaliyetine devam edilen madene ait iş
letme hakkı talebinin bir işletme ruhsatnamesi 
veya imtiyazına müncer olamaması halinde bu 
sahadan çıkarılıp henüz imrar edilmemiş olan 
cevherlerle bakiye yığını ve cüruf hakkında da 
141 ve 142 nci maddeler hüküümleri tatbik 
olunur. 

( S . Sa; 

Eko. K. 

Madene zarar ikaı varit ise Ekonomi ve Tica
ret Vekâletince bu zararı önleyici tedbirler tes
bit ve alâkalıya tebliğ olunur. Tebliğ hükümlerine 
riayet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenme
sine imkân bulunmaması hallerinde Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince taş ocağı faaliyeti kısmen ve
ya tamamen durdurulur. 

Sahadaki cevher, bakiye yığını, cüruf 

MADDE 141. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat he
nüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını 
ve cüruf işletme hakkının sona ermesinden itiba
ren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi veya huku
kan yerine geçen tarafından sahadan kaldırıl
madığı takdirde bu sahanın maden hukuku nok
tasından tâbi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Birinci fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf için konulmuş olan müddetler bun
ların kaldırılmasına kâfi gelmediği takdirde Eko
nomi ve Ticaret Vekâletince temdit edilebilir. 
Temdit talebinin mezkûr müddet içinde yapılma
sı şarttır. 

Saha dışındaki cevher, bakiye yığını, cürufu 

MADDE 142. — Hükümetin 142 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

İşletme hakkı talebi devresinde çıkarılan cevherler 

MADDE 143. — Hükümetin 143 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Arama ve işletme ile ilgili tetkik ve tahkik 
masraftan 

iMADDE 144. — Maden arama veya işletme 
hakkı talebolunan sahalarda bu hakkın verile
bilmesi için kanun gereğince yapılması lüzum
lu keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle mas
raflar verilecek mehil içinde alâkalı tarafından 
avans olarak peşinen ödenir. Aksi takdirde 
arama veya işletme hakkf*talebi reddolunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve 
sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptırı
lacak tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette 
bulunan tarafça avans olarak peşinen yatırılır 
ve bu masraf, yapılacak tetkik neticesinde hak
sız çıkacak tarafa yükletilir. Her iki tarafın 
da ihtilâfta methaldar olmaları halinde masraf 
aralarında taksim olunur. Bu suretle ödenmesi 
icabeden masraflar ödenmediği takdirde alâ
kalının teminatından mahsup edilir ve temi
natın verilecek mehil içimde eski hadde iblâğı 
istenir. Teminatı eski hadde iblâğ etmemesi 
veya teminatın bu masrafları karşılamıya kâfi 
gelmemesi veya hiç teminatı mevcut bulunma
ması hallerinde maden üzerindeki hakkı iptal 
veya fesholunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her 
türlü yolsuzluklara ait ihbarlar d ol ayı siyi e yap
tırılacak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın 
mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ih
barı yapan tarafından ödenir. Masrafın, ihbarı 
yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde 
bu masrafın avans olarak peşinen ödenmesi lâ
zımdır. Aksi takdirde ihbar nazara alın m az. 

ihbarın doğru çıkması halinde masraflar'. 
hakkında ihbar yapılmış olana yükletilir ve 
ödenmemesi halinde ikinci fıkraya göre muamele 
yapılır. 

Arama re işletmede 'clıştırilscaklar 

MADDE 145. — Her çeşit maden arama ve 
işletme sahalarında çalışanların Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı olmaları şarttır. Ancak mü
hendislerle fen memurları, ustabaşılar ve müte
hassıs işçiler yabancı olabilir. Şu kadar ki, 
bunlar için tahsil ve ihtisaslarını gösterir dip
loma ve emsali vesikaların bu kimseleri çalıştı
racak olanlar tarafından Ekonomi ve Ticaret 

Eko. K. 

Arama ve işletme ile ilgili tetkik ve tahkik 
masrafları 

MADDE 144. — Hükümetin 144 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Arama ve işletmede çalıştırılacaklar 

MADDE 145. — Her çeşit maden arama ve 
işletme sahalarında çalışanların Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşı olmaları şarttır. Ancak mühen
dislerle fen memurları, ustabaşılar ve mütehassıs 
işçiler yabancı olabilir. Şu kadar ki, bunlar için 
tahsil ve ihtisaslarını gösterir diploma ve emsali 
vesikaların bu kimseleri çalıştıracak olanlar ta
rafından Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gönde-
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Bakanlığına gönderilmesi lâzımdır. Bakanlıkça 
çalıştırılmalarında fayda bulunduğu anlaşılanla
rın muayyen bir müddet için çalışmalarına yazı 
ile müsaade edilebilir. Bu suretle çalışmala
rına üsaade edilen yabancı mühendis, fen me
muru, ustabaşı ve mütehassıs işçi için (Bakan
lar Kurulunca her sınıf mütehassıs için) ayrı 
ayrı takdir edilecek bir mütehassıs yetiştirme 
ücretini bunları istihdam edenler her altı ayda 
bir peşinen Hazineye yatırmaya ve mukabilinde 
alacakları makbuzların tarih ve numaralarını 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeye 
mecburdurlar. Hazine bu suretle kendisine tes
viye edilen paraları Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne verir. Çalıştırılacak yabancılar 
için verilecek para Hazineye yatırılmadığı ^ k -
dirde verilmiş olan çalışma müsaadesi Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından geri alınır. 
Müsaade verilmedikçe veya müsaade müddeti 
bittikten sonra yahut verilen müsaadenin geri 
alınması halinde bunların çalıştırılmaları caiz 
değildir. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

İntikal hükümleri 

Kısım : 1 

Madenler üzerinde mevcut hakların bu kanuna 
intibah 

Arama ruhsatnamesi talepleri 

MADDP] 146. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce vukubulmuş maden arama 
ruhsatnamesi taleplerine ait muamelelerin yü
rütülebilmesi için aşağıdaki hususların ifası 
lâzımdır: 

A) Bir cinsten fazla madeni havi-müracaat
larda, istenilen her cins maden için talebin 17 
nci madde tarifatı dairesinde müstakil müracaat 
haline getirilmesi, 

B) Birden fazla şahıs namına alınan takad
düm hakkının, bu şahısların aralarından veya 
hariçten seçecekleri ve aynı zamanda bu kanuna 
göre arama ruhsatnamesi alması memnu bu-
bunmıyan hakiki veya hükmi tek ş-alns uhdesine 

( S . Say 

Eko. K. 

rilmesi lâzımdır. Vekâletçe çalıştırılmalarında 
fayda bulunduğu anlaşılanların muayyen bir 
müddet için çalışmalarına yazı ile müsaade edi
lebilir. Bu suretle çalışmalarına müsaade edilen 
yabancı mühendis, fen memruu, ustabaşı ve mü
tehassıs işçi için (îcra Vekilleri Heyetince her 
sınıf mütehassıs için) ayrı ayrı takdir edilecek 
bir mütehassıs yetiştirme ücretini bunları istih
dam edenler her altı ayda bir peşinen Hazineye 
yatırmaya ve mukabilinde alacakları makbuzla
rın tarih ve numaralarını Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine bildirmeye mecburdurlar. Ha
zine bu suretle kendisine tesviye edi
len paraları Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne verir. Çalıştırılacak yabancılar için 
verilecek para Hazineye yatırılmadığı takdirde 
verilmiş olan çalışma müsaadesi Ekonomi ve Ti
caret Vekâleti tarafından geri alınır. Müsaade 
verilmedikçe veya müsaade müddeti bittikten 
sonra yahut verilen müsaadenin geri alınması ha
linde bunların çalıştırılmaları caiz değildir. 

YEDÎNOÎ BÖLÜM 

intikal hükümleri 

Kısım : 1 

Madenler üzerinde mevcut hakların bu kanuna 
intibakı 

Arama ruhsatnamesi talepleri 

MADDE 146. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce vukubulmuş maden arama ruh
satnamesi taleplerine ait muamelelerin yürütü
lebilmesi için aşağıdaki hususların ifası lâzımdır. 

A) Bir cinsten fazla madeni hâvi müraca
atlarda, istenilen her cins maden için talebin 
17 nci madde tarifatı dairesinde müstakil müra
caat haline getirilmesi, 

B) Birden fazla şahıs namına alman ta
kaddüm hakkının, bu şahısların aralarından, ve
ya hariçten seçecekleri ve aynı zamanda bu ka
nuna göre arama ruhsatnamesi alması memnu 
bulu-riımyan hakiki veya/ hükmi tek şahıs uhdesi
ne devredilmesi, bunu teminen müşterek takad-
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devredilmesi, bunu teminen müşterek takaddüm 
hakkı sahiplerinin hukuk ve vecibelerini dev
rettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk 
ve vecaibi aynen ve tamamen kabnl eylediğini 
gösterir noterden tanzim edilmiş beyanname ile 
keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bil
dirmeleri, 

C) Bu kanuna göre maden arama ruhsatna
mesi alması memnu olan şahıslara ait takaddüm 
hakkının (B) bendindeki usul dairesinde başka 
bir şahıs uhdesine devri, 

D) Ruhsatname harcı teminatının tevdii, 
Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten 

itibaren altı ay zarfında muamelesi takip olun-
mıyan veya yııkarıki hükümlere intibak etti-
rilmiyen arama ruhsatnamesi müracaatlarına 
ait takaddüm hakları hiçbir tebliğe lüzum kal
maksızın hükümden sakıt olur. 

iller tarafından verilmiş olup meriyetleri 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca henüz tasdik 
edilmemiş bulunan arama ruhsatnameleri hak
kında da bu madde hükümleri tatbik olunur. 
Müddeti içinde intibakı temin edilen maden 
için Bakanlıkça 29 ncu madde tarifatı daire
sinde arama ruhsatnamesi ita olunur. 

M er'i arama ruhsatnameleri 

MADDE 147. — Halen mer'i oian arama 
ruhsatnameleri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Şu kadar ki ; 
A - Bir cinsten fazla madeni havi arama ruh

satnamesine müsteniden meydana çıkarılmış olan 
madenlerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere 
aynı tarihte işletme hakkı talep edilir. Bir cins
ten fazla madeni ihtiva eden işletme hakkı ta
lebi vukubulmamış sayılır. Tarihleri muhtelif 
olan işletme hakkı taleplerinden ilki muteber
dir. 

Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte mer-
•* iyet müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan bu 

kabil arama ruhsatnamesine müsteniden birden 
fazla madenin işletme hakkı talebi bir müraca
at halinde yapılabilir, ancak kaydı tarihinden 
itibaren talebin, altı ay içinde her maden için 
müstakil hale gttirilmesi şarttır. Bu müddet 
içinde müstakil hale getirilmiyen talepler red
dedilir. 

düm hakkı sahiplerinin Devlete karşı olan hukuk 
ve vecibelerini devrettiklerini, devralacak şahsiL 
da bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen ka
bul eylediğini gösterir noterden tanzim edilmiş 
beyanname ile keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletine bildirmeleri, 

C) Bu kanuna göre maden arama ruhsat
namesi alması memnu- olan şahıslara ait takad
düm hakkının (B) bendindeki usul dairesinde 
başka bir şahıs ûh'desine devri, 

D) Ruhsatname harcı teminatının tevdii, 
Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten 

itibaren altı ay zarfında muamelesi takip olun-
mıyan veya yukarıki hükümlere intibak ettirilmi-
yen arama ruhsatnamesi müracaatlarına ait ta-

düm hakları hiçbir tebliğe lüzum kalmaksı-
hükümden sakıt olur. 
Vilâyetler tarafından verilmiş olup meriyet

leri Ekonomi ve Ticaret Vekâletince henüz tas
dik edilmemiş bulunan arama ruhsatnameleri hak
kında da bu madde hükümleri .tatbik olunur. 
Müddeti içinde intibakı temin edilen maden için 
vekâletçe 29 ncu madde tarifatı dairesinde arama 
ruhsatnamesi ita olunur. 

Mer'i arama ruhsatnameleri 

MADDE 147. — Halen mer'i olan arama 
ruhsatnameleri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Şu kadar ki; 
A) Bir cinsten fazla madeni havi arama 

ruhsatnamesine müsteniden meydana çıkarılmış 
olan madenlerin her biri için ayrı ayrı olmak üze
re aynı tarihte işletme hakkı talep edilir. Bir 
cinsten fazla madeni ihtiva eden işletme hakkı 
talebi vukubulmamış sayılır. Tarihleri muhtelif 
olan işletme hakkı taleplerinden ilki muteberdir. 

Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte meri
yet müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan bu 
kabil arama ruhsatnamesine müsteniden birden 
fazla madenin işletme hakkı talebi bir müraccaat 
halinde yapılabilir, ancak kaydı tarihinden iti
baren talebin, altı ay içinde her maden için müs
takil hale getirilmesi şarttır. Bu müddet içinde 
müstakil hale getjrümiyen talepler reddedilir. 

B) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
arama ruhsatnamesi, altı ay zarfında bu şahısla-
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B) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
arama ruhsatnamesi, altı ay zarfında bu şahıs
ların aralarından veya hariçten seçecekleri ha
kiki veya hükmi tek şahsa devredilir. Aksi 
takdirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meriyet 
müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan bu ka
bil arama ruhsatnamesine müsteniden hukukun 
tek şahıs uhdesine devrine ait hüküm mahfuz 
kalmak şartiyle, müşterek ruhsatname sahiple
ri müddeti içinde işletme hakkı talebinde bulu
nabilirler. 

. G) Bu kanuna göre arama ruhsatnamesi 
alması memnu şahıs uhdesinde bulunan arama 

• ruhsatnamesi hukuku, (B) bendinin ikinci fık
rası hükmü mahfuz olmak kaydiyle, altı ay zar
fında başka bir şahsa devrolunur. Aksi tak
dirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

D) Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte 
Jlenüz meriyet müddetinin bir yılı geçmemiş 
olan arama ruhsatnamesinin sahibi altı ay zar
fında 32 ve 33 ncü maddeler hükümlerine in
tibak eder. 

Meriyet müddetinin bir yılı geçmiş olan 
arama ruhsatnamesi sahibi 32 ve 33 ncü mad
deler hükümlerinden istisna edilmiştir. 

E) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hüküm
lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak de
virlerde, devredenin ruhsatnameden mütevel
lit hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğini, dev
ralacak şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen 
ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterden, 
tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekono
mi ve Tiearet Bakanlığına bildirmeleri lâzım
dır. Bakanlıkça kanuni mâni görülmediği tak
dirde, durum ruhsatnamenin kaydına şerhedi-
lir, devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Bu «ebep ve maksatlarla yapılacak devirler 
başkaca merasime ve harea tâbi değildir. 

F) Yukarda yazılı altı aylık müddetler bu 
kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itiba
ren ««reyan eder. 

îhale talepleri 

MADDE 148. — Bu kanunun yürürlüğe 
konulmasından önce vukubulmuş işletme ruh
satnamesi veya işletme imtiyazı ihale talepleri 

Eko. K. 

rm aralarından veya hariçten seçecekleri hakiki 
veya hükmi tek şahsa devredilir. Aksi takdirde 
ruhsatname hükmü şakıt olur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meriyet 
müddetinin bir buçuk yılı geçmiş olan bu kabil 
arama ruhsatnamesine müsteniden hukukun 
tek şahıs uhdesine devrine ait hüküm mahfuz 
kalmak şartiyle, müşterek ruhsatname sahiple
ri müddeti içinde işletme hakkı talebinde bu
lunabilirler. 

C) Bu kanuna göre «arama ruhsatnamesi 
alması memnu şahıs uhdesinde bulun ^ arama 
ruhsatnamesi hukuku, (B) bendinin ikinci fık
rası hükmü mahfuz olmak kaydiyle, altı ay 
zarfında başka bir şahsa devrolunur. Aksi tak
dirde ruhsatname hükmü sakıt olur. 

D) Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte 
henüz mer'iyet müddetinin bir yılı geçmemiş 
olan arama ruhsatnamesinin sahibi altı ay zar
fında 32 nci ve 33 ncü maddeler hükümlerine 
intibak eder. 

Meriyet müddetinin bir yılı geçmiş olan ara
ma ruhsatnamesi sahibi 32 ve 33 ncü madde
ler hükümlerinden istisna edilmiştir. 

E) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hüküm
lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak de
virlerdi:, devredenin ruhsatnameden mütevellit 
devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen 
devrettiğini, devralacak şahsm da bu hukuk ve 
vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini göste
rir noterden tanzim edilmiş beyanname ile 
keyfiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildir
meleri lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görül
mediği takdirde, durum ruhsatnamenin kaydı
na şerhedilir, devir muamelesi bu suretle te
kemmül eder. 

Bu sebep ve maksatlarla yapılacak devirler 
başkaca merasime ve harca tâbi değildir. 

F) Yukarda yazılı altı aylık müddetler bu 
kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren 
cereyan eder. 

ÎJıale talepleri 

MADDE 148. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce vuku bulmuş işletme ruhsat
namesi veya işletme imtiyazı ihale talepleri bu 
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bu kanun hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki : 
A) İhale talebi her cins maden için ayrı 

ayrı olmak üzere bu kanunun yürürlüğe konul
duğu tarihten itibaren altı ay zarfında işlet
me hakkı talebine mütaallik 43 ve 44 ncü mad
deler hükümlerine intibak ettirilir. 

Ancak mevdu fen raporu ve haritaları ma
hallen tetkik ve arza tatbik edilmek suretiyle 
uygun bulunmuş olan ihale talepleri yürütül
mekle beraber bu kanun yürürlüğe konulduğu 
tarihten itibaren bir sene zarfında 44 ncü 
maddenin 4 numaralı bendinde yazılı avan - pro
je mahiyetindeki fen raporunun verilmesi lâ
zımdır. Bu müddetin hitamında avan - projesi 
verilmemiş olan madenlerde, işletme hakkı ve
rilmiş olsa dahi, bu proje verilinceye kadar fa
aliyete müsaade edilmez. 

ıB) Birden fazla şahsa ait işletme hakkı 
talebi en geç 53 ncü madde mucibince rüşhan 
hakkının istimali için yapılacak tebliğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde matlup evsafı haiz 
hakiki veya hükmi bir şahsa devredilir. 

C) Bu kanuna göre maden işletme hakkı 
iktisabı memnu olan şahsa ait talep de keza 
(B) bendinde yazi'lı müddet içerisinde matlup 
evsafı haiz hakiki veya hükmi bir şahsa dev
redilir. 

/D) (B) ve (C) bentlerinde yazılı hüküm
lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak de
virlerde, devredenin işletme haikkı talebinden 
mütevellit hukuk vecaibi tamamen devrettiği
ni, devralan şahsın da bu hukuk ve vecaibi ay
nen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noter
den tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeleri 
lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni mâni görülme
diği takdirde, durum madenin kaydına şerhe-
dilir; devir muamelesi bu suretle tekemmül 
eder. 

Bu maksat ve sebeple yapılacak devirler baş
kaca merasime ve harca tâbi değildir. 

E) İşletme hakkı talebi yukarıki hüküm
lere intibak ettirildiği takdirde sahibi 57 nci 
madde hükmünden istifade eder. 

iF) Müddetleri içinde yukarda yazılı hü
kümlerin yerine getirilmemesi veya bu kanu
nun yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı 
ay zarfında muamelenin takip edilmemesi hal-

I Eko. K. 

kanun hükümlerine tâbidir. 
Şu kadar ki; 
A) îhale talebi her cins maden için ayrı 

ayrı olmak üzere bu kanunun yürürlüğe konul
duğu tarihten itibaren altı *ay zarfında işletme 
hakkı talebine mütaallik 43 ve 44 ncü madde
ler hükümlerine intibak ettirilir. 

Ancak mevdu fen raporu ve haritaları ma
hallen tetkik ve arza tatbik edilmek suretiyle 
uygun bulunmuş olan ihale talepleri yürütül
mekle beraber bu kanun yürürlüğe konulduğu 
tarihten itibaren bir sene zarfında 44 ncü mad
denin 4 numaralı bendinde yazılı avan - proje 
mahiyetindeki fen raporunun verilmesi lâzım
dır. Bu müddetin hitanımda avan - projesi ve
rilmemiş olan madenlerde, işletme hakkı veril
miş olsa dahi, bu proje verilinceye kadar faa
liyete müsaade edilmez. 

I B) Birden fazla sahsa ait işletme hakkı ta
lebi en geç 53 ncü madde mucibince rüçban 
hakkının istimali için yapılacak tebliğ tarihin
den itibaren bir yıl içinde matlup evsafı haiz 
hakiki veya hükmi bir şahsa devredilir. 

C) Bu kanuna göre maden işletme hakkı 
I iktisabı memnu olan şahsa ait talep de keza 

(B) bendinde yazılı müddet içerisinde matlup 
evsafı haiz hakiki veya hükmi bir şahsa devredi
lir. 

I D) (B) ve (O) bentlerinde yazılı hüküm-
I lerin yerine getirilebilmesi için yapılacak devir

lerde, devredenin işletme hakkı talebinden müte
vellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tama
men devrettiğini, devralan şahsın da bu hukuk 
ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gös
terir noterden tanzim edilmiş beyanname ile key
fiyeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirme
leri lâzımdır. Vekâletçe, kanuni mâni görülme
diği takdirde, durum madenin kaydına şerhedi-
lir; devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Bu maksat ve sebeple yapılacak devirler baş-
I kaea merasime ve harca tâbi değildir. 

E) îşletme hakkı talebi yukarıki hükümlere 
intibak ettirildiği takdirde sahibi 57 net madde 
hükmünden istifade eder, 

F) Müddetleri içinde yukarda yazılı hü-
. kümlerin yerine getirilmemesi veya bu kanunun 

yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren altı ay 
j zarfında muamelenin takip edilmemesi hallerin -

( S . Sayısı: 304) 
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lerinde işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu ka
dar ki, madenin bulunmuş maden sayılmasına 
karar verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz 
kalır. 

Yürürlükte bulunan i§letme ruhsatnameleri 

MADDE 149. — Halen yürürlükte bulunan 
maden işletme ruhsatnameleri, sicil hükümleri 
hariç olmak üzere, bu kanuna tâbidir. Şu ka
dar ki t 

lA) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
işletme ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında 
bu şahısların aralarından veya hariçten seçe
cekleri hakiki veya hükmi tek şahsa devredilir. 

B) Bu kanuna göre işletme ruhsatnamesi 
alması memnu şahıs uhdesinde bulunan işlet
me ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında baş
ka bir şahsa devrolunur. 

CJ A ve B bentlerinde yazılı hükümlerin 
yerine getirilebilmesi için yapılacak devirde 
devredenin işletme* ruhsatnamesinden mütevel
lit hukuk ve vecaibi tamamen devrettiğini, dev
ralan şahsın da bu hukuk ve vecaibi aynen ve 
tamamen kabul eylediğini gösterir noterce tan
zim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi 
ve TicarĞt Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. 
Bakanlıkça kanunî mâni görülmediği takdirde 
durum işletme ruhsatnamesinin kaydına şerhe-
dilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül 
eder. Bu sebep ve maksatlarla yapılacak de
virler başkaca merasime ve harca tâbi değil
dir. 

D) İşletme ruhsatnamesi sahibi 82 ve 84 
ncü madde hükümlerini altı ay zarfında yerine 
getirir. 

E)' İşletme ruhsatnamesi sahibi 81 nci 
madde hükmünü üç ay zarfında yerine getirir. 
Maden için usulü dairesinde ikametgâh göste
rilip mesul müdür tâyin edilmiş ise 81 nci mad
de hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işlet
me ruhsatnamesi için ikametgâh gösterilmesi ve 
mesul müdür tâyini hisselerin ekseriyetini tem
sil eden hissedarlara aittir. 

Hissedarlar bu hususta ekseriyet temin ede
medikleri takdirde Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı gösterilen ikametgâhlarla mesul mü-

Eko. K. 

de işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu kadar ki 
madenin bulunmuş maden sayılmasına karar 
verilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz kalır. 

Yürürlükte bulunan işletme ruhsatnameleri 

MADDE 149. — Halen yürürlükte bulunan 
maden işletme ruhsatnameleri, sicil hükümleri 
hariç olmak üzere, bu kanuna tâbidir. Şu kadar 
k i : 

A) Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan 
işletme ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında 
bu şahısların aralarından veya hariçten seçecek
leri hakiki veya hükmi tek şahsa devredilir. 

B) Bu kanuna göre işletme ruhsatnamesi 
alması memnu şahıs uhdesinde bulunan işletme 
ruhsatnamesi hukuku bir yıl zarfında başka bir 
şahsa devrolunur. 

C) (A) ve <B) bentlerinde yazılı hükümle
rin yerine getirilebilmesi için yapılacak devirde 
devredenin işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen 
devrettiğini, devralan şahsm da bu hukuk ve ve
caibi aynen ve tamamen kabul eylediğini göste
rir noterce tanzim edilmiş beyanname ile keyfi
yeti Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri 
lâzımdır. Vekâletçe kanuni mâni görülmediği 
takdirde durum işletme ruhsatnamesinin kaydına 
şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekem
mül eder. Bu sebep ve maksatlarla yapılacak de
virler başkaca merasime ve harca tâbi değildir. 

D) işletme ruhsatnamesi sahibi 82 ve 84 
ncü madde hükümlerini altı ay zarfında yerine 
getirir. 

E) İşletme ruhsatnamesi sahibi 81 nci mad
de hükmünü üç ay zarfında yerine getirir. Ma
den için usulü dairesinde ikametgâh gösterilip 
mesul müdür tâyin edilmişse 81 nci madde hük
mü yerine getirilmiş sayılır. 

Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işletme 
ruhsatnamesi için ikametgâh gösterilmesi ve mes
ul müdür tâyini hisselerin ekseriyetini temsil 
eden hissedarlara aittir. 

Hissedarlar bu hususta ekseriyet temin edeme-
diklrei takdirde Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
gösterilen ikametgâhlarla mesul müdürler ara
sından birisini seçerek ilân eder. 
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dürler arasından birisini seçerek ilân eder. 

Birden i'azla şahıs uhdesinde bulunan işlet
me ıulısatnamesi A bendi uyarınca tek şahsa 
devreJilinceye kadar, madenin işletme ve ida
resiyle ilgili her türlü işler, bütün hissedarlar 
adına mesul müdür tarafından tedvir olunur. 
Mesul müdürün madenle ilgili yaptığı masraflar, 
muzaaf usulü üzere tuttuğu hesaplar ekalliyet 
için de muteberdir. Ekalliyet, işletme ve idareye 
müdahalede bulunmaksızın, madenin ıcn; i idari 
muamele ve hesaplarını masrafları kendilerine 
ait olmak üzere tâyin edecekleri murakıplar vası-
tasiyle teftiş ettirebilirler. 

Bu şekilde idare olunan madenlerde cezai mes
uliyet mesul müdürün şahsına, hukuki mesuliyet 
»ütün hissedarlara raci olur. 

F) Bu işletme ruhsatnamelerinin müstahsa-
lâtma ait Devlet hakkı cevherlerin maden yerin
deki kıymeti üzerinden % 1 nispetinde alınır. 

G) İşletme ruhsatnamelerinde yazılı hususi 
çalılar aynen devanı eder; yalnız askerî teçhizat 
tertibi alınmaz. 

H) Bu maddede gösterilen müddetler kanu
nun yürürlüğe konulduğu tarihten başlar. 

Yük... la yazılı esaslar dairesinde bu kanuna 
intibakı temin edilmemiş olan veya bir yıl zar
fında işletme faaliyetine geçmemiş bulunan işlet
me ruhsatnamelerinin hükümleri sakıt olur. 

Yürürlükte bulunan işletme imtiyazları 

MADDE 150. — Halen yürürlükte bulunan 
maden işletme imtiyazları bu kanuna tâbidir, şu 
kadar ki; 

A) Durumları 64 ncü madde hükmüne uy-
mıyan eşhas uhdesinde bulunan maden işletme 
imtiyazı hukuku iki yıl zarfında mezkûr madde
de gösterilen bir hükmi şahsa devrolunur. 

Bu hususu teminen yapılacak devirde, devre
denin işletme imtiyazından mütevellit hukuk ve 
vecaibi tamamen devrettiğini, devralan şalısın da 
bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul ey
lediğini gösterir noterce tanzim edilmiş beyanna
me ile keyfiyeti E ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına bildirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni 
mâni görülmediği takdirde durum imtiyaz kay
dına, mukavele ve şartnamesine şerhedilir, de
vir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Yukarda yazılı maksatla yapılacak devirler 

( S. Sa; 

Eko. K. 
Birden fazla şahıs uhdesinde bulunan işletme 

ruhsatnamesi (A) bendi uyarınca tek şahsa dev-
redilinceye kadar, madenin işletme ve idaresiyle 
ilgili her türlü işler, bütün hissedarlar adına 
mesul müdür tarafından tedvir olunur. Mesul 
müdürün madenle ilgili yaptığı masraflar, mu
zaaf usulü üzere tuttuğu hesaplar ekalliyet için 
de muteberdir. Ekalliyet, işletme ve idareye mü
dahalede bulunmaksızın, madenin fennî, idari 
muamele ve hesaplarını masrafları kendilerine 
ait olmak üzere tâyin edecekleri murakıplar va-
sıtasiyle teftiş ettirebilirler. 

Bu şekilde idare olunan madenlerde cezai 
mesuliyet mesul müdürün şahsına, hukuki mesu
liyet bütün hissedarlara raci olur. 

F) Bu işletme ruhsatnamelerinin müstahsa-
lâtma ait Devlet hakkı cevherlerin maden yerin
deki kıymeti üzerinden % 1 nispetinde alınır. 

G) işletme ruhsatnamelerinde yazılı hususi 
şartlar aynen devam eder; yalnız askerî teçhizat 
tertibi alınmaz. 

H) Bu maddede gösterilen müddetler kanu
nun yürürlüğe konulduğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı esaslar dairesinde bu kanuna 
intibakı temin edilmemiş olan veya bir yıl zar
fında işletme faaliyetine geçmemiş bulunan iş
letme ruhsatnamelerinin hükümleri sakıt olur. 

Yürürlükte bulunan i§letme imtiyazları 

MADDE 150. — Halen yürürlükte bulunan 
maden işletme imtiyazları bu kanuna tâbidir, şu 
kadar ki; 

A) Durumları 64 neü madde hükmüne uy-
mıyan eşhas uhdesinde bulunan maden işletme 
imtiyazı hukuku iki yıl zarfında mezkûr madde
de gösterilen bir hükmi şahsa devrolunur. 

Bu hususu teminen yapılacak devirde, devre
denin işletme imtiyazından mütevellit Devlete 
karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiği
ni, devralan şahsın da bu hukuk ve vecaibi ay
nen ve tamamen kabul eylediğini gösterir noterce 
tanzim edilmiş beyanname ile keyfiyeti Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletine bildirmeleri lâzımdır. Ve
kâletçe kanuni mâni görülmediği takdirde' durum 
imtiyaz kaydına, mukavele ve şartnamesine şer
hedilir, devir muamelesi bu suretle tekemmül 
eder. 

: 304) 



— u r 
sa. i 

başkaca merakime ve" harea t*M dt^ett». I 
B) Biır kıssa hissesi Devtete geçmiş imti

yazlı maden hakkında d* A bendi hüMmieri 
caeidir, Eşhas uhdesi&deki hiastler huto&tomfflı j 
matlup evsafı lıaiz bir hükmi *şahsa devri temim i 
edildiği takdirde Devlete ait hisse derthJç&i* 
mali - külfet* hare; ve merasime tâbi olmaksızın 
bu hükmi şahsa devrolunur. 

C) İşletme inûtiyazı için, ikametgâh gös
terilmesi ve mesul müdür tâyini, birden faal* 1 
eşhas uhdesinde bulunan iaatiyUz hukukunun 
A bendi uyarınca matlup* evsafı Ifcate bir hüîfcmi | 
şahsa devredilinceye kadar madenin işletilmesi 
ve idaresi hususlarında 150 BCİ maddenin1 (E^ | 
bendi hükümleri tatbik olunur. I 

D) IMaadin Nizamnamesinin muaddel 59 
n<îtt,m*ddesmer göre tesisat ve işletene fen ra- | 
poru (plân ve projesi)1 henüz verilmemiş veya* | 
verilmiş olup da uygun bulunmamış olan işlet
me imtiyazı için bir yıl zarfında bu kanunun* 
44 ncü maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı I 
«avan - proje» 'mahiyetinde fen raporu verilir. 

E) Henüz faaliyete başlamamış veya ̂ başta.-
mıış olup da izin alınmadan faaliyeti durdurul* l 
muş olan maden imtiyazı sahasında bir yıl »ar- I 
fında »normal işletme faaliyetine geçilir. I 

F)\ lîşletme imtiyazı sahibi 82 nei1 madde«I 
hükmünü altı ay zarfında yerine getirir. I 

!(T) İBU maddede gösterilen müddetler ka-' I 
nunun yürürlüğe konulduğu^ tarihten başlar. I 

Yukarda yazılı hükümlerin yerine 'getirilme- I 
mesâ halinde işletme imtiyazı feshedilir. I 

H) (tşletme imtiyazı yukardaki hükümler I 
dairesinde bu kanuna intibak ettirilineeye ka- I 
dafcj I 

li IMüstahselâtma ait Devlet hakkı, bu ka
nunda. yazılı esaslar dairesinde ve fakat mu- I 
kavelenamesinde gösterilen nispî resim nispeti | 
üzerinden aılmrr. 

2* Beher nektar başını» 10 kmöş hesabiyle 
saha •genişliği üzerinden alınmakta bulunan 
mukarrer resminin her yıi Mart iıptidasında pe
şinen alınmasına devam olunur. 

3, ıŞartnamtsinde ya^lı malî taahhütlerin 
veya Devlet temettü hissesinin tahsilinede^am 
edilir. Ancak nispî resim esasına bağlanmış 
olan malî taahhütler Delvet hakkı esasına göre 
hesaplanır. I 

Eko.K; 

Yukarda yazılı maksatla yapılacak devirler 
başkaca merasime ve harca tâbi değildir. 

B) Bir kısım hissesi Devlete geçmiş imtiyaz
lı maden hakkında da (A) bendi hükümleri ca» 
ridir. Eşhas uhdesindeki hisseler hukukunun 
matlup evsafı haiz bir hükmi şahsa devri 
temin edildiği takdirde Devlete ait hisse de hiç
bir malî külfet, harç ve merasime tâbi olmaksızın 
bu hükmi şahsa devrolunur. 

C) îşletme imtiyazı için, ikametgâh göste
rilmesi ve mesul müdür tâyini, birden fazla eş
has uhdesinde bulunan imtiyaz hukukunun (A) 
bendi uyarınca matlup evsafı haiz bir hükmi 
şahsa devredilinceye kadar madenin işletilmesi 
ve idaresi hususlarında 149 ncu maddenin (E) 
bendi hükümleri tatbik olunur. 

D) Maadin Nizamnamesinin muaddel 59 
ncu maddesine göre tesisat ve işletme fen rapo
ru (plân ve projesi) henüz verilmemiş veya ve
rilmiş olup da uygun bulunmamış olan işletme 
imtiyazı için bir yıl zarfında bu kanunun 44 ncü 
maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı «avan-
proje» mahiyetinde fen raporu verilir. 

E) Henüz faaliyete başlamamış veya başla
mış olup da izin alınmadan faaliyeti durdurul
muş, olan maden imtiyazı sahasında bir yıl zar
fında normal işletme faaliyetine geçilir. 

F) îşletme ihtiyazı sahibi 82 nci madde 
hükmünü altı ay zarfında yerine getirir. 

G) Bu maddede gösterilen müddetler kanu
nun yürürlüğe konulduğu tarihten başlar. 

Yukarda yazılı hükümlerin yerine getirilme
mesi halinde işletme imtiyazı feshedilir. 

EL) îşletme imtiyazı yukardaki hükümler 
dairesinde bu kanuna intibak ettirilinceye kadar; 

1. Müstahsalâtın ait Devlet hakkı, bu ka
nunda yazılı esaslar dairesinde ve fakat muka
velenamesinde gösterilen nispî resim nispeti üze
rinden alınır. 

2. Beher hektar basana 10 kuruş hesabiyle 
saha genişliği üzerinden alınmakta bulunan mu
karrer resminin her yıl Mart iptidasında peşinen 
âlraftfaffiffft devam olunur* 

3. Şartnamede yazılı malî tâahhütlerin veya 
Devlet temettü hissesinin tahsiline devam edilir. 
Ancak nispî resim esasına bağlanmış olan malî 
taahhütler Devlet hakkı esasına göre hesaplanır. 

(aseifetse*)-
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4. Hususi şartlar aynen devam eder. 
I) işletme imtiyazı yakardaki hükümler 

dairesinde bu kanuna intibak ettirildikten 
sonra; 

1. (Müstahselâtına ait Devlet hakkı, aynı 
cins madenin bu kanuna göre tâbi olduğu esas 
ve nispete göre alınır. Ancak nispeti madenin 
mukavelenamesinde gösterilen nispî resim nis
petini geçemez. 

2. Mukarrer resim ve askerî teçhizat terti
bi alınmaz. 

3. H bendinin 8 ve 4 numaralı fıkraları 
hükmü burada da cari olur. 

J ) Yukarıki hükümlere göre bu kanuna 
intibakı temin edilen işletme imtiyazı, maden , 
kütüğünde açılacak siciline kaydolunur. Bu 
kabîl imtiyazlar ancak sicil kütüğüne kaydın
dan sonra bu kanunun ipotek hükümlerinden 
istifade ederler. 

Amyant ve mağnezit ocakları 

MADDE 151. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, Taşocakları Nizamnamesine 
göre verilmiş olan ve işletilmeleri 4268 sayılı 
Kanunun ikinci ve muvakkat maddeleri gereğin
ce adı geçen kanunla Maadin Nizamnamesi hü
kümlerine tâbi tutulmuş ve meriyetleri halen so
na ermemiş bulunan amyant ve mağnezit ruh
satlarının sahipleri bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren bir yıl içinde Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığına müracaat ederek ellerinde
ki ruhsatnamelerin işletme ruhsatnamesi ile 
değiştirilmesini istemeye ve bu husustaki di
lekçeye ruhsatnamenin noterlikten tasdikli su
reti ile 45 nci maddede yazılı vesikaları bağla
maya mecburdurlar. Aksi takdirde ruhsatname 
hükümden sakıt olur. 

Yukarıki hükümlere göre yapılan müracaat 
uygun bulunduğu takdirde, taşocağı ruhsatı, 
mütebaki müddetine münhasır bulunmak ve hiç
bir harç ve resme tâbi olmamak üzere bakanlık
ça işletme ruhsatnamesi ile tebdil olunur. 

Bu ruhsatnameler hakkında 150 nci madde 
hükümleri de tatbik olunur. 

Eko. K. 

4. Hususi şartlar aynen devam eder. 
I - İşletme imtiyazı yukarıdaki hükümler dai

resinde bu kanuna intibak ettirildikten sonra; 
1. Müstehsalâtma ait Devlet hakkı, aynı cins 

madenin bu kanuna göre tâbi olduğu esas ve nis
pete göre alınır. Ancak nispeti madenin mukave
lenamesinde gösterilen nispî resim nispetini ge
çemez. 

2. Mukarrer resim ve askerî teçhizat tertibi 
alınmaz. 

3. (H) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları 
hükmü burada da cari olur. 

J) Yukarıki hükümlere göre bu kanuna in
tibakı temin edilen işletme imtiyazı, maden kütü
ğünde açılacak siciline kaydolunur. Bu kabil im
tiyazlar ancak sicil kütüğüne kaydından sonra 
bu kanunun ipotek hükümlerinden istifade eder
ler. 

Amyant ve mağnezit ocaktan 

MADDE 151. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, Taş Ocakları Nizamnamesine 
göre verilmiş olan ve işletilmeleri 4268 sayılı Ka
nunun ikinci ve muvakkat maddeleri gereğince 
adı geçen kanunla Maadin Nizamnamesi hüküm
lerine tâbi tutulmuş ve mer'iy etleri halen sona 
ermemiş bulunan amyant ve mağnezit ruhsatla
rının sahipleri bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine müracaat ederek ellerindeki ruh
satnamelerin işletme ruhsatnamesi ile değiştiril
mesini istemeye ve bu husustaki dilekçeye ruh
satnamenin noterlikten tasdikli sureti ile 45 nci 
maddede yazılı vesikaları bağlamaya mecburdur
lar. Aksi takdirde ruhsatname hükümden sakıt 
olur. 

Yukarıki hükümlere göre yapılan müracaat 
uygun bulunduğu takdirde, taş ocağı ruhsatı, 
mütebaki müddetine münhasır bulunmak ve hiç
bir harç ve resme tâbi olmamak üzere Vekâletçe 
işletme ruhsatnamesi ile tebdil olunur. 

Bu ruhsatnameler hakkında 150 nci madde 
hükümleri de tatbik olunur. 
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Çimento maddeleri için verümiş imtiyazlar 

MADDE 152. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından evvel çimento yapılmasında kul
lanılan başlıca maddeler için verilmiş olan iş
letme imtiyazları sona erinceye kadar yürürlük
te kalır ve bu kanun hükümlerine tâbi tutulur. 

Mekşuf madenler 

MADDE 153. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından evvel mekşuf olmuş ve mekşufiye-
ti devam etmekte bulunmuş olan madenlerden 
bu kanuna göre bulunmuş sayılacak vaziyette 
olanları bulunmuş maden sayılmaları için ge
rekli muameleye tabi tutulur ve sicil kütüğünde 
kayıtlan açılır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulması tarihinde 
mekşufiyeti devam eden madenlerden bulunmuş 
maden sayılacak durumda olmıyanlar bu kanu
nun yürürlüğe konulmasını mütaakıp gayrimek-
şuf hale getirilir ve bu kanuna göre aramalara 
açılabilir. 

Mucittik tazminatı 

IMADDE 154. — Bu 'kanunun yürürlüğe ko-
niTİmasından evvel bulucusundan başkasına iha
le edilen bir maden için madeni bulana 4268 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerine göre ve
rilecek tazminat bu hükümlere müsteniden ta
ayyün etmiş ise aynı-esaslara tevfikan hak 
sahibine 'tediye olunur. 

Henüz taayyün etmemiş olan bu tazminat 
bu kanunun buluculuk haklarına mütaa/llik hü
kümlerine tevfikan hesap ve tediye olunur. 

Eko. K. 

Çimento maddeleri için verümi§ imtiyazlar 

MADDE 152. — Hükümetin 152 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Mekşuf madenler 

MADDE 153. — Hükümetin 153 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Mucittik tazminati 

MADDE 154. — Hükümetin 154 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

İktisap memnuiyeti hükümlerinin makable şümul 
derecesi 

MADDE 155. — Bu kanunun yürürlüğe ko
nulmasından önce alınmış olan takaddüm hak
ları, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatname
leri ve işletme imtiyazlan ile talep edilmiş olan 
ihalelere de 7 nci madde hükümleri tatbik olu
nur. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 
Maadin Nizamnamesinin 30 ncu maddesine müs
teniden hükümsüzlüğüne karar verilmiş takad
düm haklannın, iptal edilmiş arama, ve işletme 
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Kısım : 2 

Değiştirilen ve kaldırılan hükümler, yürürlük, 
tatbik 

Petrol istihsaline elverişli olmıyan asfalt 
yatakları 

MADDE 155. — Miktar veya evsaf itiba
riyle iktisaden petrol istihsaline elverişli ol
mıyan bittim yatakları 792 sayılı Petrol Ka
nunu hükümlerine tâbi değildir . 

Kaldırılan hükümler 

IMADtDE 156. — Aşağıda yazılı «mevzuat, 
içmeye ve yıkanmıya mahsus şifalı srcak ve so
ğuk maden sulariyle kaplıcalar hakkındaki hü
kümleri hariç olmak üzere, bu kanunun yürür-

®ko. K. 

ruhsatoiftmelerinin ve fesholunmuş imtiyazlarla 
reddedilmiş ihale taleplerinin iade ve ihyası ta
lep «edilemez. 

2804 numaralı Kanunun 7 nci maddesine tâbi tu
tulan saha ve madenlerin aramalara açılması 

MADDE 156. — Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından tetkik ve arama ameliyatı 
yapılmak üzere 2804 numaralı Kanunun 7 nci 
maddesine müsteniden hiçbir kimseye taharri 
ruhsatnamesi verilmemesi kararlaştırılmış olan 
saha ve madenlere ait memnuiyet bu kanunun 
yürürlüğe konulmasından itibaren iki yıl müd
detle devam eder. 

Bu müddetin hitamında aramalara serbest bı
rakılacak saha ve madenler Resmî Gazete ile, sa
hanın bulunduğu vilâyette çıkan bir gazetede, ga
zete çıkmıyorsa mûtat vasıtalarla ilân olunur. 
Yapılan ilânlarda gösterilecek açılma tarihinden 
itibaren o saha ve madenler aramalar için serbest 
hale gelir. 

İki yıllık müddet hitama ermeden önce ara
malara serbest bırakılacak bu kabil saha ve ma
denler hakkında da ikinci fıkra hükümleri tatbik 
olunur. 

Kısım : 2 

Kaldırılan hükümler, yürürlük, tatbik 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 157. — Aşağıda yazılı mevzuat, iç
meye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk 
maden sulariyle kaplıcalar hakkındaki hükümleri 
hariç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe konul-
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lüğe konulduğu tarihten itibaren kaldırılmış
tır : 

1. Ereğli Kömür Madeni Hümayunu İda
resi hakkındaki 26 Nisan 1283 tarihli Nizamna
me; 

2. 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamna
mesi 

3. IMaadin Nizamnamesinin 49 neu maddesi 
ile 58 nci maddesine müzeyyel 1 Kânunuevvel 
1329 tarihli Fıkaratı Nizamiye; 

4. Maadin Nizamnamesinin 5, 10, 17 ve 23 
ncü maddelerini muaddel 30 Nisan 1331 tarihli 
kanuntt muvakkat; 

5. Maden harç ve resimlerinden Teçhizatı 
Askeriye Tertibi alınması hakkındaki mevzuat 
ve madenin hasılatı sâfiyesi ile Darülaceze îane 
sinden mübeddel olarak ayrıca alınmakta olan 
Teçhizatı Askeriye Tertibinin istifası hakkındaki 
6 Nisan 1334 tarihli Kanun; 

6. Maadin Nizamnamesinin 50 nci maddesi
nin tadiline dair 26 . III . 1931 tarihli ve 1794 
sayılı Kanun; 

7. 2805 sayılı Etibank Kanununun 5 nci 
maddesi, 

8. Maadin Nizamnamesi ile 608 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 14 . VI . 
1935 tarihli ve 2818 numaralı Kanun; 

9. Madenlerin Arama ve İşletilmesi hakkın
daki 17 . VI . 1942 tarihli ve 4268 sayılı Ka
nun; 

MADDE 157. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 158. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

Eko. K. 

duğu tarihten itibaren kaldırılmıştır. 
1. Ereğli Kömür Madeni Hümayunu İdare

si hakkındaki 26 Nisan 1283 tarihli Nizamname, 
2. 26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamname

si, 
3. Maadin Nizamnamesinin 49 ncu maddesi 

ile 58 nci maddesine müzeyyel 1 'Kânunuevvel 
1329 tarihli Fıkaratı Nizamiye, 

4. Maadin Nizamnamesinin 5, 10, 17 ve 23 
ncü maddelerini muaddel 30 Nisan 1331 tarihli 
Kanunu muvakkat, 

5. Maden harç ve resimlerinden teçhizatı as
keriye tertibi alınması hakkındaki mevzuat ve 
madenin hasılatı sâfiyesi ile Darülaceze İanesin
den mübeddel olarak ayrıca alınmakta olan Teç
hizatı Askeriye Tertibinin istifası hakkındaki 
6 Nisan 1334 tarihli Kanun, 

6. Maadin Nizamnamesinin 50 nci maddesi
nin tadiline dair 26 . 3 . 1931 tarihli ve 1794 sa
yılı Kanun, 

7. 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü Kanununun 7 nci maddesi, 

8. 2805 sayılı Etibank Kanununun 5 nci 
maddesi, 

9. Maadin Nizamnamesi ile 608 numaralı 
kanunun bâzı maddelerini değiştiren 14 . 6 . 1935 
tarihli ve 2818 numaralı kanun, 

10. Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki 17 . 6 . 1942 tarihli ve 4268 sayılı Kanun, 

11. 28 Nisan 1337 tarih ve 114 sayılı Zon
guldak ve Ereğli Havzai Falımiyesinde mevcut 
kömür tozlarının amele menaf ii umumiyesine ola
rak füruhtuna dair Kanun. 

Yürürlük 

MADDE 158. — Hükümetin 158 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Tatbik 

MADDE 159. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

( S. Sayısı : 304) 



122 -
Hü. Eko. K 

Millî Savanma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Ytrcah 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr, E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

i>»<( 
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