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(S. Sayısı: 172) 289 

3. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, ter
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rul ' d a : 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun 
tasarıs ının görüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet 
Senatosunca, tasarının kanunluğu kabul olundu. 

İdarei Unıuıniyei Vilâyat Kanununda deği
şikl ikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunlamıı 
'kaldırılmasına dair k a n u n tasarısının, Belediye 
K a n u n u n d a 'değişiklik yapılnıasii hakk ındak i ka

nun tasarımını görüşmek üzere teşkil olunan 
geçici komisyonda müzakere edilmesini ist iyen 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şei'ef 
Kaya la r 'm, 'önergesi okundu ve kabul edildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başlbakan Yardımaısı Tu rhan Feyzioğlu 'na. 
dönüşüne kadar , Sanayi Bakam Fe th i Çelik-
ba§ 'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanl ığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

248 -



Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmaları
na imkân veya lüzum kalmıyan harb sefineleri
nin satılmasına yetki verilmesine dair kanun 
tasarlısı görüşüldü ve tasarının kanunluğu ka
bul edildi. 

11 J l sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının, havele 
edildiği 'konıisyoulardan üçer üyenin iştirakiyle 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşülmesi 
hakkında Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Ca
hit Okurer'in önergesi okundu ve kabul olundu. 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzıı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde bir süre yörüşüldü. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 11 Temmuz 
1963 Perşembe günü saat 10 da toplanılmak 
üzere birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırlareli 
Sırrı Atalay Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 
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misyonları raporları (M. Meclisi 2/467; (.'.Se
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nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Basın - Yayın ve Turizan ve Bayındırlık ve Ulaş
tırma komisyonlam raporları (M. Meclisi 1/270; 
C. Senatosu i/257) (S. Sayısı : 19i) 

4. —• 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
'bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
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değiştirilmesine dair (kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan 'metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/216; C. Senato
su 2/69) (S. Sayıai: 190) 

5. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
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nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/277; C. Senatosu 1/259) (S. Sayısı: 189) 

6. — 7350 sayılı Kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/342; C. Sena
tosu 2/68) (S. Sayısı: 188) 

7. —• 7242 sayılı Kanunun muvakkat madde
sinin değiştirilmesi hakkmda'ki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/24, 
2/207; C. Senatosu 2/66) (S. Sayısı: 187) 

8. — Köy Kanununda değişiklik yapılması
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BÎRÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — BaşkanvekUi S i m Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sakıp Önal (Adana) 

0 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu karıtma bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(AL. Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244) (S. Sayı
sı : 171) (1) 

BAŞKAN — Tasarının 70 nci maddesinde 
kalmıştık. Görüşmelere devam, ediyoruz. 

MADDE 70. — Aynı cins madene ait ve en az 
birer noktaları müşterek olan işletme hakları alâ
kalıların müracaatı üzerine tek bir işletme hakkı 
halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi veya işlet
me ruhsatnamesi verilmesi hakkındaki hükümle
rine göre, birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halin
de toplanacak olan işletme hakkının süresi ve tabi 
olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri ka
patılarak açılacak tek sicile kaydolunur. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Yoklama ya
pılmasını istiyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yoklama yapılıp yapılmaması 
Başkanlığın yetkisi dahilindedir ancak siz. Beş 
kişi ayağa kalkıp,"ekseriyet olmadığını söyledi
ğiniz zaman yoklama yapılır. 

CAHİT OKURER (İzmir) — İçtüzüğe gö
re yoklama yapılır. 

BAŞKAN — Söyledim efendim yoklama ya
pılıp yapılmaması Başkanlık Divanının takdiri
ne aittir. Başkanlık Divanının olduğu kadar, 
üyelerin de hakkı vardır. 5 kişi ayağa kalkar, 

(1) 171 8. Sayılı basmayazı 10 . 7 . 1963 ta
rihli 90 nci Birleşim tutanağı sonunârtdır. 

ekseriyet olmadığını söyler o zaman Başkanlık 
vazifesini yapar. Bu işlemleri karşılıklı olarak 
yapacağız. 

Gündeme devanı ediyoruz. 
70 nci maddeyi okutmuştum. Madde hakkın

da söz istiyen var mı! Yok.. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim mad

dede «Aynı cins madene ait ve..» tâbiri var. 
Bu şekilde okunmadı 

BAŞKAN — Efendim, o şekilde okundu. 
Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kakül edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

ıMADDE 72. — İşletme ruhsatnamesi veya iş
letme imtiyazı verilen bir sahada işletme hakkı
na mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak 
veya jeolojik teşekkül 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 ve kanuni mahzur 
bulunmamak şartiyle bu madenlerin de işletme 
hakkının şümulüne girdiği işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelenamesine dercolunur. 

Yukardaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen 
tesbit olunan işletme hakkı sahaları için, işletme 
hakkı sahibinin müraeaatinc hacet kalmaksızın 
keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatna
mesine veya imtiyaz mukavelesine ilâve edile
bilir. 

İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka 
cins madenler bakımından şartname hükümlerin
de değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin 2 nci 
bendi hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
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O. Senatosu B : 91 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 74. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının 
tescili tarihinden itibaren bir yıl içinde, made
nin mevcut işletme projesinde veya fen rapo
runda (avaıı - proje) ve madenin işletme şart
namesinde yazılı esaslar dairesinde, madende 
işletme faaliyetine başlamaya, 57 nci madde ge
reğince madende faaliyet devam ediyorsa faali
yeti bu esaslara göre tanzime mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Madenin işletilmesi sırasında, 
madenin işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan - proje) değişiklikler yapılması icabettiği 
takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte Sa
nayi Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça icabında 
tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde ge
rekli tetkikler yapıldıktan sonra lüzum görü
lürse, işletme projesi veya fen raporu, bu esas
lara göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir ay 
zarfında bakanlıkça hilâfına bir ihtar yapılma
ması halinde, işletme hakkı sahibi tadil teklifi 
karara bağlanmcaya kadar, teklifi dairesinde 
faaliyete devam edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Bir maden işletmesinde, işlet
me projesi veya fen raporu (avan - proje) veya 
işletme şartnamesi esaslarına riayet edilmediği
nin tesbiti halinde, Sanayi Bakanlığınca, maden 
işletme hakkı sahibine verilecek münasip mehil 
zarfında işletme faaliyetinin bu esaslara uygun 
hale getirilmesi ihtar olunur ve riayetsizlik iza
le edilinceye kadar işletme faaliyeti işin icabına 
göre kısmen veya tamamen durdurulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde temi
nattan 500 lirası irat kaydolunur ve işletme 
hakkı sahibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. Te
minatın eski haddine iblâğı hakkındaki hüküm
ler mahfuzdur. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmama
sı takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

11 . 7 .1963 0 : 1 
MADDE 79. — Mücbir sebep veya beklenilmi-

yen haller dolayısiyle bir madenin işletme faali
yetinin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sahi
binin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar 
verilebilir. 

Faaliyetin tatiline karar verildiği takdirde 
işletme hakkı sahibinin bu müddet zarfında 
istisna edileceği vecibeler ve şartlar Bakanlıkça 
tâyin ve alâkalıya tebliğ olunur. 

Şu kadar ki, işletme hakkı sahibi muvakkat 
tatili gerektiren halin ortadan kalkmasından 
itibaren bir yıl zarfında madende normal faali
yete geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme 
hakkının feshi yoluna gidilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir, 

MADDE 81. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı sahibi, işletme hakkının 
tescili tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye 
hudutları dâhilinde sarih bir ikametgâh göster
meye ve bir mümessil tâyin etmeye, mümessilin 
bu vazifeyi kabul ettiğini, tatbik imzasını ve 
ikametgâhını gösterir noterlikten tasdikli bir 
beyannameyi Sanayi Bakanlığına vermeye, in-
hilâl vukuunda bir ay içinde bu usul dairesinde 
yeni mümessil tâyin etmeye mecburdur. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında, 
bu ikâmetgâhtaki mümessile yapılmış olan teb
ligat, aynen maden işletme hakkı sahibine ya
pılmış sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 82. —İşletme ruhsatnameli veya im
tiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin 
tanzim ve idamesi işlerinin en az bir maden mü
hendisinin fennî nezareti altında yapılması şart
tır. 

Tuz ihtiva, eden sulardan çeşitli usullerle tuz 
istihsali maksadiyle yapılan işletmelerde fennî 
nezaret vazifesi kimya mühendisleri tarafından 
da deruhde edilebilir. 

Ayrıca, fennî nezareti deruhde eden kimse 
tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları 
dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek 
maksadiyle iş başında daimî olarak asgari bir 
maden teknisyen veya teknikeri veya Maden 
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Meslek Mektebi mezunu bir eleman veya Maden 
Başçavuş Okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelce 
tasdik edilmiş bir maden başçavuşu bulundurul
ması lâzımdır. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan fennî nezareti de-
i'uhde eden mühendis ile daimî olarak iş başın
da bulunacak teknik elemanın inhilâl vukuunda 
yerlerine getirilenlerin, isim ve ikametgahlarım 
Sanayi "Bakanlığına bildirmeye, bu kimselerin 
mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir no
terlikten tasdikli bir beyannameyi tevdi etmeye 
mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda, sözü geçen mü
hendislerin fennî nezaret demlide edebilecekleri 
saha veya sahaların adedi Sanayi Bakanlığınca. 
bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Üçüncü fıkra hükümleri, .Bakanlar Kurulun
ca tâyin ve Resmî Gazete ile ilân olunacak ta
rihten itibaren tatbik edilir. 

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukar
daki şartları yerine getirmeksizin sahada işletme 
faaliyetinde bulunamaz. Hilâfına hareketin an
laşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 ııci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Arı. 

AHMET NAÜİ ARİ (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, .sayın senatörler, 'bu madde işletme 
faaliyetlerinin fennî kontrolünü temin maksa-
dtyle her hak sahibinin muayyen müddetler 
içinde ve muayyen şekil ve usullerle birer fennî 
nezaretçi tâyin etmelerini âmir bulunmaktadır. 
Keza aynı maddede, kanunun bu hükümlerine 
riayet edilmediği takdirde müteşe'bhis aleyhine 
bâzı müeyyideler de derpiş edilmiştir. Ancak: 
fennî nezaretçiyi bağlayıcı ve bu vazifesini fii
len yerine getirmeye sevk edici her hangi 'bir 
hüküm konulmamıştır. (5309 sayılı Kanunun 
aynı maddesinin tatbiki sırasında tâyin edilen 
fennî nezaretçilerin deruhde etmiş oldukları 
vazifeleri maden sahalarına gitmeden masa ba
şında. nazari bir şekilde rapor vermek suretiyle 
ifa ettikleri ve hu .sebeplerle sahalarda fennî 
şekilde çalışılmaması neticesinde muhtelif 
kaza ve insan kayıplarının vukubulduğu müşa
hede edilmiştir. Bunun içindir ki, aynı sebep
lerle fennî nezaretçiyi işyerine sevk edici, te
keffül ettikleri vazifelerini fiilen yerine getir
melerini temin edici hükümler vaz'edilmesi ge

rekmektedir. Bu maksadı kısmen temin için 
fennî nezaretçinîn üzerine alacağı saha adedi
nin Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâ
yin olunacağı mezkûr maddeye ilâve edilmiş
tir. Ancak 'bu j-saha. tahdidi yukarda izah edi
len gayenin tahakkukuna, kâfi gelmiyecektir. 
Saha adedinin tahdidi 'fennî nezaretçiyi saha
lara sevk etmiş olamaz. 'Sadece bu mevzııdaki 
iış hacmini azaltabilir. Bu bakımdan fennî ne
zaretçiyi maden sahalarına götürecek da'ha mü
essir bir- müeyyide maddeye ilâve etmek lâzım
dır. Bu itibarla kanun tasarısının 82 ııci mad-
< I esine, «ma d en ciy e yük] etil en m ükel 1 efiyetl er» 
'gibi, bir fıkra eklenmek suretiyle fennî nezaret-
çilordeu vazifeli bulundukları her maden saha
sı için üç ay içinde faaliyetlerin fennî usullerle 
yapıldığının mahallinde 'kontrol edildiğini ifa
de eden sarih bir beyanın Sanayi Bakanlığına 
gönderilmesi ve hilafı sa'bit olduğu takdirde 
fennî nezaretçiyi tabi bulunduğu meslekî mü
eyyidelerle cezalandırmak yoluna gidilmesi uy
gun olacaktır. Takdir- Yüce Heyetinizindir. 
Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. .Hür
metlerimle. 

BAŞKAN •— Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ BAKİ GÜ

ZEY ('Bursa) — Efendim, arkadaşımızın işletme 
zaimanında haki'katen göz önünde bulundurul
masını istedikleri hususlar komisyonca nazarı 
itibara, alınmış ve bir bakıma iş kazaları ve in
san. hayatı bakımından hakikaten üzerinde du-
ruLma;sı iea'beden ve bu isteklerin yerine ^getiril
mesi zaruri olduğu 'kanaatine de varılmıştı r. 
Fakat bugün maden mühendisleri miktarının 
az olması, bilhassa her işletmede bir mühendis 
bulundurmanın, imkânsızlığı ve hattâ mühendis 
bulunsa, da 'bu gibi kazaların mühendis bulun
malıyla önlenemiyeceğini nazarı itibara alaralk 
fennî nezaretçinin mutlaka sa'halara gitmesi hu
susu bir talimatname ile ve ancak maden mü
hendislerinin mevcudu, ımemleket ihtiyacına. 
kâfi 'geldiği zaman, biı- talimatname ile temin 
edil mesi d üşüı ı ülmüştü r. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, fennî neza
ret meselesiyle alâkadar olan müessese, bilhassa 
Maden Mühendisleri Birliğidir. Bu kanunun bir 
maddesinde, hattâ arama zamanında da dahi 
maden mühendislerinin fennî nezareti şart idi. 
()309 sayılı Kanuna göre. Arama ilk madenin bu
lunmasına delil olan taşların ve cevherlerin top-
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rak üstünde ve toprak altına yakın yerlerde 
aranmasına ıuütaallik idi. Maden mühendisleri, 
aramada dahi, maden mühendislerinin bulun
ması hususunda birçok müracaatlar yapılmışlar
dır ve hattâ bu müracaatları bugün de devam 
etmektedir. fakat; toprak üzerinde bulunan ve 
lalettayin şahısların bulabileceği ve bunları tet
kik ettirebileceği, madenlerin fennî nezareti ica-
bettirmiyeceği göz önünde bulundurulursa bu
nun bilhassa çok suiistimal .edilmiş olması, bir
çok maden mühendislerinin, yüzlerce, 500 lerce 
madenin nezaretçisi olarak İstanbul'da veya An
kara'da, büyük şehirlerde oturmak suretiyle bir
takım suiistimallere yol açacağı göz önünde bu
lundurulduğundan bu madde bilhassa bu şekil
de kaleme alınmış ve arayıcı bu külfetten kurta
rılmıştır. Arkadaşımızın ele aldığı mevzu, işlet
me zamanına aidolan. kısımdır. Hakikaten işlet
me zamanında maden mühendisini o sahaya gö
türmeyi ve o sahada bulundurmayı talimatname 
temin edecektir. Bu bakımdan müsterih olmala
rını ve hakikaten bu hususta kanunun bu mad
desini şimdiden değiştirilmesi icabetmcdiğini 
hürmetlerimle Umumi Heyete arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BÎR ANT) (İzm İr) — Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri, Sayın Komisyon Sözcüsü, 
aramanın bir inhisar gibi belli bir sınıfa hasrü-
tahsis edilmesinin maksadı teminden uzak oldu
ğunu ve binaenaleyh bu konu üzerinde gereken 
tedbirlerin düşünüldüğünü ifade buyurdular. 
Ancak, işletme sahasında salahiyetli, ehil kim
selerin bulunmasına işaret, fakat kifayetli ele
manların yeler miktarda meveudolmamasmı bir 
mazeret olarak beyan etmiş bulunmaktadırlar. 
İşletmenin alelıtlak fennî kontrol ve müdahale
yi ieabettiren hususların, mutlaka maksadı te
min edecek şekilde müessir kılınması zaruridir. 
Değilse; bunlardan müstağni kalındığı halde 
emin neticelere varmanın mümkün olmıyacağı-
nı peşinen takdir etmek zor olmayacaktır. Bu 
itibarla, işi, yalnız yönetmeliğe bırakmak ve he
le hele kanun metninde hiç. işaret verilmeden; 
yönetmelikte temin edilecektir, demek; bu konu
da bir noksan olacaktır. Teklif sahibinin pek 
haklı talebini, Komisyonun maddeyi uygun bir 
tarzda tetkik etmesini temenni çimekteyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Say m Baki Güzey; Sayın Naci 
Arı hic olmazsa 3 avda bir, maden sahasını kont

rol etmesi şeklinde bir değiştirme istiyor. Onun 
hakkında da fikriniz?.. 

OECÎCt KOMİSYON BAŞKANI BAKİ 
GÜZEY (Bursa) — Efendim, muhterem Naci 
Arı arkadaşımızın maddeyi iyice tetkik etmedik
leri kanaatine» vardım. 82 nci maddede diyor ki: 
«Bir maden başçavuşu daimî olarak bulunduru
lur.» Maden başçavuşu da usul ve kanuna göre 
yetiştirilmiş bir teknisyen olduğuna göre mesele 
halledilmiş oluyor. Esasen maden başçavuşu bu 
maksatla temin edilmiştir. Buradaki meselâ işlet
me mühendisinin daimî olarak burada bulundu
rulup bulundurulmamasıdır. Zaten maden tek
nisyeni, mühendisin vereceği direktif dâhilinde 
madende çalışacağına ve orada bu vazifeyi gö
receğine göre; mühendisin esasen nezareti mev
cuttur. Binaenaleyh teknisyenin ve bu teknisyen 
üzerinde bir mühendisin ona direktif verdiği de 
kabul edildiğine ve yönetmelik de, maden mü
hendisinin ne gibi mesuliyetleri deruhte edeceği
ni göstereceğine göre hakikaten bu değiştirme 
önergesinin verilmesine ve arkadaşlarımızın iti
razına mahal yoktur. Hürmetlerimle arz ede
rim. 

BAŞKAN —• Sayın Birand, buyurun. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Efendim, mese

le fennî kontroldür. Bu fennî kontrolün uzak
tan masa başından yazışma ile yapılması başka
dır. Bu doğrudan doğruya bürokrasiyi doğurur. 
Fakat fen adamının mahalline gidip, orada me
seleleri gördükten sonra talimat vermesi konu
su, yine başkadır. Bizim (temennimiz, kanun met
ninde mevcudolmıyan salahiyetli fen adamları
nın, oradaki oluşmaları tehlikeleri önliyeeek şe
kilde kontrol altında tutmanın, fiilî nezaret al
tında tutmanın asgari teminatını istemektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Güzey. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ 

GÜZEY (Bursa) — Maddeyi yeniden okuyayım 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Maddeyi okumaya lüzum yok, 
Sayın Birand okumuştur. Madde sarihtir. Tek
nik okul mezunu olmadığı, bir maden başçavu
şu olmadığı takdirde, bir maden çavuşunun ola
cağı maddede var. 

Yalnız, Sayın Naci Arı diyor ki, hiç. olmaz
sa fennî nezareti deruhde eden maden mühen
disi 3 ayda. bir mahallî sahayı tetkik ettiğine dair 
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bir rapor versin, sadece fark o. Sayın Naci Ari'
nin önergesindeki fark o... 

Başka söz istyen?.. Yok. Önergeyi okutuyo
rum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Maden 'Kanunu tasarısının .82 nci maddesi

nin 5 nci fıkrasından sonra, şöyle bir fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederim: Fennî nezaretçi 
demlide ettiği sahaları 'her üç ayda bir bizzat 
kontrol etmeye ve bunu sarih 'bir beyanla yazılı 
olarak Bakanlığa bildirmeye mecburdur. Aksi 
takdirde 6325 sayılı kanun ahkâmına göre tec
ziye olunur. 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Madde Sri. — İşletme ruhsatnameli veya im
tiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin 
tanzim ve idamesi işlerinin en az bir maden 
mühendisinin fennî nezareti altında yapılması 
şarttır. 

Tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle tuz 
istihsali maksadiyle yapılan işletmelerde fennî 
nezaret vazifesi kimya mühendisleri tarafından 
da deruhte edilebilir. 

Ayrıca, fennî nezareti deruhte eden kimse 
tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları 
dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek 
maksadiyle iş başında daimi olarak asgarî bir 
maden teknisyen veya teknikeri veya maden 
.meslek -mektebi mezunu bir eleman veya maden 
başçavuş okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelce 
tasdik edilmiş bir maden başçavuşu bulundurul
ması lâzımdır. 

işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi iş
letme faaliyetine başlamadan fenni nezareti de
ruhte eden mühendis ile daimi olarak işbaşında 
•bulunacak teknik elemanın inhilâl vukuunda 
yerlerine getirilenlerin isim ve ikametgâhlarını 
Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu 'kimselerin 
mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir no
terlikten tasdikli bir beyannameyi tevdi etmeye 
mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen mü
hendislerin fennî nezaret deruhte edebilecekleri 
saha veya sahaların adedi jSanayi Bakanlığınca 
bir yönetmelikle tesbit olunur. Fennî nezaretçi 
deruhte ettiği sahaları her üç ayda bir bizzat 
kontrol etmeve ve bunu sarih bir bevanla vazıh 
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olarak Bakanlığa bildirmeye 'mecburdur. Ateşi 
takdirde 6235 sayılı Kanun ahkâmına göre tec
ziye olunur. 

Üçüncü fıkra hükümleri, Bakanlar Kurulun
ca tâyin ve Resmî Oazete ile ilân olunacak tarih
ten itibaren tatbik edilir. 

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukar-
daki şartları yerine getirmeksizin sahada işletme 
faaliyetinde bulunamaz. 'Hilâfına hareketin an
laşılması halinde faaliyet durdurulur ve 121 nci 
madde hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Komisyon? iştirak etmiyor. Hü
kümet?.. Hükümet de iştirak -etmiyor. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ede
ceğim. Önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dikkate 
alınması kabul edilmiştir. Eğer Komisyon fil hal 
iştirak ediyorsa, ilâve edip madde olarak oku
yalım aksi takdirde Komisyona iade edilecektir. 
Komisyon fil hal iştirak ediyor mu? Etmiyorlar. 
Değiştirilmesi istenen 82 nci madde dikkate alı
nan önergeyle birlikte Komisyona iade edilmiş
tir. 

MADDE 84. — Maden işletme ruhsatnamesi 
veya işletme imtiyazı .sahibi işletmede bir ima
lât defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim 
eder. Tanzim olunan imalât haritasının bir nüs-
Ihasmı esbabı mucibe raporu eklemek suretiyle, 
her yılın Ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi 
eder. 

İmalât defteri, imalât haritası ve esbabı mu
cibe raporunun ne suretle tanzim olunacağı ve 
neler ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir yö
netmelikle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — İşletme hakkı sahibi 81, 83 ve
ya 84 ncü maddelerde yazılı .mükellefiyetlerden 
her hangi birisini ifa etmediği veya bunlarla il
gili -vesikalarda hata veya noksanlar görüldüğü 
takdirde münasip mehil verilerek mükellefiye
tin yerine getirilmesi veya görülen hata veya 
noksanların tashih ve İkmali yazı ile ihtar olu
nur. 

Verilen mehil içinde mükellefiyetin yerine 
getirilmemesi veya hata ve noksanların tashih ve 
ikmal edilmemesi halinde teminattan 500 lirası 
irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. Te-
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minatın eski haddine iblâğı hakkındaki hüküm
ler mahfuzdur. 

•İkinci mehil zarfında da tebliğ edilen hu
susların yerine getirilmemesi takdirinde, temi
nattan 1 000 lirası daha irat 'kaydolunur ve son 
bir mehil daha verilir. Teminatın eski haddine 
iblâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. Son 
mehle rağmen de gereğinin yapılmaması halinde 
işletme faaliyeti durdurulur. 

83 ve 84 neü maddelerde yazılı vesikaların 
•hususi bir maksatla hakikate aykırı şekilde tan
zim edilmiş olmaları takdirinde işletme hakkı 
fesholunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. (Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Maden aramalarını veya işlet
melerini tetkik ve teftiş etmek üzere Sanayi Ba
kanlığınca gönderilecek yetkili memurlara, lâ-
zımgelen kolaylıkların ve matlubolan defter ve 
haritaların ve yeraltı veya yerüstü arama ve 
işletmeleriyle bunlara müteferri tesislerin göste
rilmesi ve işletme ile ilgili 'bilcümle tafsilâtın 
verilmesi mecburidir. 

Bu mecburiyete muhalefet -veya imtina halin
de alâkalıya Bakanlıkça ihtarda bulunulur. Mu
halefet veya imtinaın devamı takd irinde arama 
veya işletme faaliyeti durdurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 88. — Maden işletme ruhsatnamesin
den mütevellit haklar ve vecibeler miras voliyle 
intikal eder. 

Bu 'kanunun 7 ne i maddesindeki memnuiyete 
tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren 
altı ay zarfında durumundaki mâni zail olma
dığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde baş
kasına devretmeye mecburdur. Aksi takdirde iş
letme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu 
(maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmaması 
ve aynı zamanda işletme ruhsatnamesi hukuku
nun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin 
olunmaması takdirinde, bu hakların bir bütün 
halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin 
ifası ve yapılacak tebligatın kabulü için ölüm 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde miras
çılar rızaen veya kazaen aralarından veya hariç-
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ten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümes
silin muvafakat beyaniyle birlikte noter marife
tiyle iSanayi Bakanlığına ihbar ederler. İnhilâl 
vukuunda bir ay zarfında bu esaslar dairesinde 
yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit 
mirasçıya intikalinde, madenin mesul müdürü 
mevcut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul mü
dür aynı zamanda mirasçıların mümessili ola
rak kabul edilir. 

İşletme ruhsatnamesi muamelâtından müte
vellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesu
liyet mümessilin yalısına raci olur. Mirasçıların 
umumi hükümler dairesinde mümessile rücu 
hakları masfuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile 
idaresi, ölüını tarihinden .iitijbaren •âzami Ibirbu-
çuk yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun 
tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâ\nn 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 üzerine içlerinden veya 
hariçten birisine bütün (halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mah
keme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en ehil 
olana tahsisine veya bütün olarak satılmasına ka
rar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme 
usuliyle halleyler. 

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 
taahhüdatmı tamamen devrettiklerini, devrala
cak şalısın da bu fhııkuk, vecaip, mükellefiyet ve 
taaıhhüdatı aynen ve tamamen kabul ettiğini gös
terir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile 
keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirmeleri lâzım
dır. Bakanlıkça kanuni mâni görülmediği takdir
de durum madenin siciline, mukavele ve şartna
melerine şerhedilir. 'Devir muamelesi bu suretle 

tekemmül eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Madde 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki husus

lar] ihtiva eder: 
1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkın in 

verilmesine mesnet olan vasati fenörü, 
2. 'Bu nıadenlcn- mahlut olarak zuihur eden 

veya 'birlikte işletilmesi zaruri bulunan maden
ler, 

3. ıMaden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bu
lunduğu köy, bucak, 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, bilin
en hık hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi, 

7. İşletme hakkının nevi ve müddeti, 
S. İşletme .hakkının 'verilmesine esas teşkil 

eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararının 
tarihi ve numarası, 

M. İşletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, 
s* >y a d ı ve ikamet »alı ı, 

10. Devir ve intikal in nam e ieler i, 
M. Reihin edilmiş isi; mürtehinin adı, soya

dı, ikametgâhı, reihin in sıra ve derecesi, 
4 2. İşletme, başka işletme ile birleştirıilmiiş 

ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle bir
leştirildiği, 

13. İşletme hakkının sona ermesi hali ve se
bepleri, 

14. Şerh sütunu, 

BAŞKAN —- Madde üzerinde soy- istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 105. — Sicil kütüğünde kaydı acılan 
ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil eden 
aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dosyasın
da saklanır. 

İşletme projesi veya fen raporu varsa tahlil 
raporu, sınır haritası veya krokisi, bulunmuş 
maden sayılması kararı, bulunmuş maden vasfı
nın zevalini veya kaldırıldığını gösterir vesika, 
buluculuk hakkının sona ermesi sebebini göste
ren vesika, işletme hakkının verilmesine ait ka
rar, Devlet hakkı nisbetine ait karar, işletme 
hakkı ısahibi hakiki şahıs ise hüviyet oüzdanmm, 
hükmi mhıs ise kuruluşuna ait statünün tasdikli 
sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait. takrir zaptı, 
intikale mesnet teşkil eden vesikalar, terinin mua
melesine ait talep ve muvafakat beyaulariyle 
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relinin fekkine ait vesikalar, mahlutiyet veya 
birlikte çalıştın İması zaruri olan madenlere ait 
vesika, işletmenin diğer bir işletme ile 'birleşti
rilmesine ait karar sureti, işletme hakkının sona 
ermesine ait karar. 

BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Ktmiyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Madde "IOM. — • Maden işletme hakkı sahibi
nin maden için yapmış olduğu istikrazdan müte
vellit borcunu veya ilerde bu maksatla vücut 
bulacak veya vücut bulması muhtemel olan borç
larını teinin için maden üzerinde bir veya ınüta-
addit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

İpotekle takyidedilmiş işletme hakkının ipo
tekli alacağın vâdesinin .hitamından önce işlet
me ruhsatnamesinin tecdidi veya imtiyaza tah
vili veya imtiyazın temdidi veyahut işletim1 hak
larının birleştirilmesi halinde; mevcut ipotek, 
hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden 
ila edilen işletme hakkı üzerinde de aynı şart
larla devam eder. 

İşletme Ihakkı ile bir kül teşkil eden 113 neü 
maddenin birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, 
alât ve malzemenin heyeti umum iyesi ipoteğin 
şümullüne girer. 

İpotek alacaklısı, maden işletme hakkı ile kül 
teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan 
gayr i menkuller üzerinde işletme hakkı sahibinin 
tasarrufuna mâni olmak için umumi hükümler 
dairesinde tapu siciline şerli verilmesini isfiye-
bilir. 

Maden işletme hakkının sona ermesi halinde 
ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci fık
rası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât ve 
malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündek! ipotek kay
dının terkini ile sakıt olur. 

BAŞKAN — Sayın Akyürck. 
ŞttYKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Muhterem Senatörler; Sayın Başkan 
müsaade ederseniz evvelâ, 'arama ruhsatı, imti
yazlı ruhsat ve işletme ruhsatlarından, eski ka
nuna göre, hangileri ipotek suretiyle para ala
biliyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN --- Komisyon'. 
(ÎEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FUIİMt 

ALPASLAN (Artvin) — Yalnız imtiyazlar. 
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ŞEVKET AK YÜREK (Devamla) — Elen

dim maden ruhsatı alındığı zaman eğer işlet
me faydalı ıbir durum arz ederse; !imnun im
tiyazlı ruhsatı alınması cihetine gidilir. İmti
yazlı rııhsat, 40 seneden '90 seneye kadardır. 
Arama ruhsatı ve işletime ru'hsatı için, her han
gi bir garanti mevzübahsolmadığı için ne çıka
cağı belli olmadığı 'için ve yakutta, istihraç edi
lecek malzemenin rezervesi Ibelli olmadığı için 
;bunlar eski kanuna göre ipıoitek olmuyordu, ve 
•imtiyazlı, ruhsat almak için 5 (>()() T. L. rüsum 
ödeniyordu. İşletme ruhsatı için oOO 'T. L. bir 
rüsum ödeniyor. Şimdi, bu maddenin işletme 
ruhsatına, ipotek etmek suretiyle; para almak 
salâhiyetini vermek suretiyle şu anda kanu
nun çıktığını kabul edersek (belki de 'binlerce 
şahıs, l)iı fırsatı 'bir ganimet telâkki ederek 
dağda, dered.e, tepede... Nerede ruhsat alınabi
leceği bir yer varsa, oradan ruhsat alacak ve 
bu ruhsatını muhtemelen anlaştığı firmalarla 
veyahut, şahıslarla, yahut da istismar etmek is
tediği Devlet sektörleri ile mukavele yapmak 
suretiyle 'bunun kıymetlenmesi cihetine gide
cek. Bu suretle 'birçok suiistimallere yol açı
lacaktır'. İşletme ruhsatı her 'hangi 'bir şekil
de, o'OO lira vermek suretiyle fon tane yahut 
20 tane ruhsat almak 'mümkün lolalbilir ve (bu
nunla da ; şu madeni istihraç ettim diye (ban
kadan, başka yerlerden ipotek etmek suretiyle 
para istihsal etmek nıiimkün »olabilir. î>u ğübi 
•haller birçok suiistimallere meydan olacak 
ve salhne olacaktır, ve hirçoklarının da canı 
yanacaktır. Bu oiraz da işletme karakterini 
hattâ madencilik karakterini Ibozaeaktır. iBu-
nun reddi için bir takrir takdim ediyorum. 
Takdir Heyetinizindi r. 

BAŞKAN' ----- Komisyon. Sayın Sözeli. 
OHOİCİ KOMİSYON SÖZCÜNÜ CLHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Muhterem arkadaşla
rım, ibıı kanunun getirdiği yeniliklerden en 
ımühimmini bu madde teşkil etmektedir. 'Bir 
taraftan millî serveti değerlendirelim di'yioruz, 
müteşeb'bisi desteklemek suretiyle 'memleketin 
yüksek menfaatlerine uygun bir faaliyet saha
sı açalım diyoruz. Öte taraftan da şüp'heler 
üzerine 'böyle 1)ir maddenin ref'i cihetine gi
dersek, takdir (buyurursunuz ki, isabetli Ibir iş 
tutmayız. 

Madencilikte aslolan jmtivaz içerisinde 'ina-
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de-]) ('alıştırmak değil, işletme (bünyesi içeri
sinde maden çalıştırmadır. Ve şimdiye kadar 
çalışan Türkiye madenleri nadir ahvalde imti
yaza sa'hibolurlar imtiyaz ru'hsatı alırlar. Bu
nun dışında işletme ruhsatnameleri 'bünyesi 
içinde çalışıp giderler. Ve memleketin Ibüyük 
menfaati de bu noktada derlenip t'oparlanmış 
bulunmaktadır. Çünkü imtiyaza g-itnrek için 
'birçok kayıtlar ve şartlar vardır. Onlara her 
madeni (bulmak mümkün değildir, her maden
cinin de bunu tatbik etmesi ihele hiç mümkün 
değildir. Biz diyoruz ki; madencilıik gelişsin, 
memlekette maden 'istihsal edilsin, harice ih
raç edilsin ve <bu şekilde memleket, hu kıymetli 
ürününden faydalansın. Şimdi kıymetli arka
daşım Akyürek, bu suiistimale yol açar diyor
lar. Takdir (buyurursunuz ki hususi bankalar 
ve hususi sermaye sahipleri (böyle yalnız ıbir 
işletme ruhsatı almış diye (bir adama, ipotek 
yapmak suretiyle kolay kolay para vermezler. 
Hele Devlet, bir mevzuda kredi verirken el-
betteki onun mutlak surette faydalı ıbir çalış
ma ile verdiği parayı 'mutlaka garanti altına 
alacak -bir bünye içinde olduğunu tetkik ede
cektir» Bunu hususi şahıslar da tetkik edecek
lerdir. O itibarla meseleyi hu zaviyeden alma
nın isabetli olmıyacağmı Yüksek takdirlerini
ze arz ediyorum. 'Bu itibarla ,bu ıinadden'in ay
nen kaıbulünü istifham ediyorum. 

BAŞKAN" — Başka svz istiyen, yok. Tak
riri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
109 ucu maddeye ^övo işletme ru'hsatı alan

lar, ruhsatı ipotek yapmak suretiyle borç pa
ra alacaklardır. 

Bu hal 'birçok suiistimallere se'beholacağı 
cihetle, reddini arz ve teklif ederim. 

İsltanibul 
Şevket Akyürek 

•BAŞKAN - - Sayın Şeivket Akyürek, İşlet
me ruhsatı alanlar, (bunu ipotek etmek suretiy
le iborç alabilirler. Suiistimallere yol açar. (Bu 
sebeple değiştirilmesi istenen 109 ucu madde
nin reddi gereklidir diye 'bir önerge vermişler
dir. Komisyon? Katılmıyor, Hükümet? 'Katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za arz edeceğim. Sayın Akyürek'in önergesi
nin dikkate alınmasını ka'bul edenler... Rtmi-
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yenler... 1'3 ıoya karşı 1'6 oyla dikkate alınması1 

kabul edilmiştir. 
Komisyon fiilhâl iştirak ediyor ımu ? 
Komisyon iştirak etmediğine ıgöre madde 

önergeyle birlikte komisyona iade edilmiştir. 
MADDE 110. — Maden ipoteğiyle temin edi

len alacaktan dolayı 'maden işletme Ihakkı sa-
'hifoi şahsan da mesuldür'. 

İpotekle takyidedilmiş «bir maden işletme 
hakkının âhara devri halinde, 'bu hakkı; dev
redenin borçluluk durumunda Ibir değişiklik 
husule gelmiyeceği giiM, alacağın teminatını 
teşkil eden ipotek de aynen ıbaki kalır. 

Ancak, maden işletme 'hakkını devralan şa
hıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şa'hsa 
kabul ye 'taahhüdettiği ve alacaklı, keyfiyetin 
Bakanlıkça kendisine telbliğinden itibaren, Ibir 
yıl içinde hakkını evvelki 'borçluya karşı mu
hafaza eylediğini yazı ile 'bildirmediği takdir
de işletme hakkını devreden evvelki biorçlu 
f borcuna an ku rtulu r. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — ipoteğin vâdesi hululünde 
veya alacağın muacceliyet kestbetmi§ olması ha
linde alacaklı alacağının talhsili için ipoteğin 
taallûk ettiği maden işletme 'hakkını umumi 
(hükümler dairesinde sattıraJbilir. 

Maden işletme hakkını iktisa'betmek üstiyen 
talibin 'bu hakkın iktisalbı için aranan kanuni 
şartları haiz \olması lâzımdır. 'Talip hu şart lan 
haiz bulunduğunu Sanayi 'Bakanlığından ala
cağı vesika ile ispat eder. İcra Dairesi bu ve
sikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı 
yapar. 

Satışın neticesi 'İcra Dairesi tarafından Sa
nayi Bakanlığına bildirilir. Keyfiyet madenin 
sicil kütüğüne §erh ve ipotek kaydı 'terkin edi
lir. Devir muamelesi hu suretle tekemmül 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Ka
ibul edenler... Bfcmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 115. — Maden sahalarından çıkarı
lan cevherlerin imrarı Devlet 'hakkının öden
mesine bağlıdır. 

Devlet hakkı^ yatbancı memleketlere imrar 
edilecek maden cevherlerinin İhraç iskelesin-
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deki FOB (bedelleri vasaftisi, yurt içine liımrar 
olunacak maden cevherlerinin muhtelif Wölge-
lerdeki maden işletmelerinin satış bedelleri va
satisi üzerinden % 1 - 3 nisfoetinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı 
sırasında cari tarifeye güre (hesaplanır. 

Bu kanunun yürürlüğe konulmasından ön
ce verilmiş 'olan maden imtiyazları da (nispî 
resim esasına 'bağlanmış 'olanlar dâhil) yukar-
daki hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci mad
delerin Devlet hakkı ile ilgili hükümleri mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Ka-
hul edenler... Etlmiiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 117. — Devlet hakkının alınmasına 
mesnet teşkil edecek olan FOB veya daihilî sa
tış 'bedelleri vasatisini gösteren tarife (Devlet 
Hakkı Tarifesi), maden cinslerine göre, 'her 
takvim yılının ilk iki ayı içerisinde, geçen yıl 
zarfında salahiyetli 'mercilerce tescil edilen 
(bedeller ile fiyatların igeçen yılda takibettiği 
seyir göz önünde tutulmak /ve yapılan cari yıl 
fiyat tahminleri nazara alınmak suretiyle, 'her 
maden nev'i için tek bedel olmak üzere Sanayi 
Bakanlığınca 'hazırlanır. 

Mevcudolan -hallerde tenzil edilmek üzere 
zenginleştirme ve izabe masrafları 'ortalaması 
da ihesap ve aynı tarifeye dercedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 119. — Maden arama veya işletme 
hakkına sahip bulunmadığı sahadan maden cev
heri çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırılır. Çıkarılan cev
herler müsadere 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 cev
herin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya 
satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti 
halinde bu satış bedeli, müsadere olunacak cev
her yerine geçer. 

Müsadere imkânı mevcudolan cevherler hak
kında dahi üçüncü fıkra hükümlerine göre mu-
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amele yapılabilir. Bu takdirde bedeli tahsil olu
nan cevherler için alâkalıya inırar müsaadesi 
verilir, işbu fıkra hükümlerinin tatbik şekli ve 
şartları Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken yapılacak yönetmelikle 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen L 
Ydk. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Arama veya işletme hakkı
nı haiz olmakla beraber Devlet hakkım tediye 
etmeden cevher inırar edenlerden inırar olunan 
cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin 
mensubolduğu nevin Devlet Hakkı Tarifesin
deki kıymeti üzerinden üç kat olarak alınır. Bu 
hususta Sanayi Bakanlığınca tanzim olunacak 
zabıt varakası mahallî en büyük mal memuruna 
tevdi edilir. Üç kat olara'k alınacak Devlet hak
kından doğan ihtilâfın hallinde 21o saydı Vergi 
Usulü ve bu hakkın tahsilinde Anime alacakla
rının tahsil usulü kanunları hükümleri tatbik 
olunur. 

Yukardaki fıkra gereğince alınacak Devlet 
hakkının katîleşmesinden itibaren arama safha-
sıda bir sene, işletme safhasında beş sene içinde 
fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hükmü tat
bik edilmekle beraber arama hakkı iptal veya 
işletme ha'kkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan 
maden sahalarından Devlet hakkı verilmeden 
cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Kanunun veya Maden Emni
yet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istina
den, Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu kanun 
mucibince kısmen veya tamamen arama veya iş
letme faaliyetinden menedilmiş madenlerde, bu 
nıemnuiyete riayetsizlik halinde çıkarılan cev
herler, Hazine malı sayılır, bu hususta 36 ncı 
madde esasları dairesinde muamele ifa olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı 
veya beş yıl içinde tekrarı halinde arama ruh
satnamesi iptal veya işletme hakkı talebi ret ve
yahut işletme hakkı fesholunur. 

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cevhe
rin, Devlet Ha'kkı Tarifesindeki kıymeti üzerin
den hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya şa
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tış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti ha
linde bu satış bedeli, Hazine malı sayılacak cev
her yerine geçer/ 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 neu 
maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 122. Maden işletme ruhsatnamesi 
veya" işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide bu
lunan âmme hizmetine veya umumun istifadesi
ne tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyet
teki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilinde 
maden işletilmesi veya tesisleri yapılabilmesi 
için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mec
buridir. 

İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar 
vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tat
bik olunacak işletme usulleri göz önünde bulun
durularak işletme yapılanııyacak ve tesisat ku-
rulamıyaca'k ufki veya ımıki sınırlar ve riayeti 
icabeden hususlar bu mahaller veya tesislerle 
alâkalı makamların mütalâası da alınmak sure
tiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve işletme hak
kı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda .yazılı mahal ve mesafeler içinde, bu 
tebliğden evvel veya Bakanlıkça yapılacak teb
liğe muhalif şekilde işletme faaliyetinde bulu
nanlar veya. tesisat kuranlar ha'kkmda fiil daha 
ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı had
di 1 000 liradan eksik olmamak üzere ağır para 
cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde cevher 
çıkarılmış ise bu cevherler müsadere edilir. Mü
sadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin 
Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden 
hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış 
bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halin
de bu satış bedeli müsadere olunaca'k mal yeri
ne geçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulu
nan madenler de bu hükümlere tabidir. 

.Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 nen 
maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 140. — İşletme haikkı mevzuu olan 
madenle mahlûdolarak zuhur eden veya jeolo
jik teşekkülü im madenle birli'kto işletilmesini 
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zarur i kılan, başkasının hakkı taa l lûk etmiyeu 
taşocağı maddeler i yıkarsa, işletme hakk ı sahibi 
t a ra f ından gerekli fennî malûmat idareye bildi
rilmek, keyfiyet; tesbit olunmak ve kanun i mah
zur bu lunmamak şart iyle, mezkûr taşocağı mad
deleri işletme hakkı şümulüne alınır. 

Birinci f ıkra hükmü, henüz işletme hakkına 
bağlanmamış madenler hakkında , ancak bulun
muş maden karar ı a l ındık tan sonra ta tb ik olu
nur . 

"Maden sahalar ındaki ruhsatnameli taşocak-
lar ınm işletilmesi madene zarar verilmemesine 
bağlıdır . 

Madene zarar ikaı varit ise Sanayi Bakanlı
ğınca bu zarar ı önleyici tedbir ler tesbit ve alâ
ka l ı la ra tebliğ olunur. Tebliğ hükümler ine ria
yet edilmemesi veya zararın tedbirle önlenme
sine imkân bulunmaması hal lerinde Sanayi Ba
kanl ığ ınca taşocağı faaliyeti kısmen veya ta
mamen durduru lu r , taşocağı ruhsatı durduru
lan kısma şâmil olmak üzere hükümden sakıt 
olur. 

Taşoeaklar ı bakımından yuka rda gösterilen 
karar la r ın alınması halinde Sanayi Bakanlığınca 
keyfiyet alâkalı ile de bildirilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyeu?.. 
Tok. Oylarınıza sunuyorum.. . Kabul edenler... 
Ktmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 141. — İşletme ruhsatnamesi veya 
işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat 
henüz imrar edilmemiş cevherlerle bakiye yı
ğını ve cüruf, işletme hakkının sona ermesin
den i t ibaren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi 
veya hukukan yerine geçen taraf ından saha
dan kaldır ı lmadığı t akdi rde . Maliye Bakan
lığınca, dör t .sene zarfında, Hazine evnıalinin 
satışı hakk ındak i kanun hükümler i dairesinde 
tasfiye olunur. Tasfiye müddet i Sanayi Ba
kanlığı taraf ından bu hususta, Maliye Bakan
lığına yapılacak' ihbarın alınışı tar ihinden iti
baren. işlemeye başlat*. 

Y t ıkardaki fıkrada yazılı cevherlerle ba
kiye yığını ve cüruf için konulmuş olan müd
detler bunların kaldır ı lmasına veya tasfiye
sine kâfi gelmediği t akdi rde , Sanayi Bakanlı
ğınca, uzatılır . Uz'atıua, isteğinin müddet ler i 
içinde yapılması şar t t ı r . 

Müddet ler i içerisinde sahadan kaldır ı lmı-
yan veya tasfiye edilmiyen cevherlerle bakıya 
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yığını ve cüruf, sahanın maden h u k u k u nokta
sından tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Cüruf ve çıkarılmış cevher tabir ler i şümulü 
dışında kalan ve menşe ba lonundan cevherle 
alâkalı olan ve sahada, terk edilmiş bulunan 
mamul ve gayr imamul maddeler bu kanunun 
ta tb ika t ında Iftıkıye yığını sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkınd'a söz ist iyon 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Et ıııiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1.44. — Maden arama ve işletme 
hakkı talebolunan sahalarda bu hakkın verile
bilmesi. için kanun gereğince yapılması lüzumlu 
keşif, t e tk ik ve tahkiklere ait bülcümJe mas
raf lar verilecek iki aylık mehil içinde alâkalı 
taraf ından avans olarak peşinen ödenir. Hor 
hangi bir sebeple ödenmemesi halinde, yeni 
bir aylık mehil daha tâyin ve tebliğ edilmek 
suretiyle masrafın tediyesi lüzumu alâkal ıya 
ih tar edilir. İhtara, rağmen bu vecibenin ye
rine getirilmemesi t akd i r inde arama, ve işlet
me hakkı talebi ıvddoluırar. 

Maden şahsılarına ait hudu t ihti lâfları ve 
sair ş ikâyet ler dolayısiyle mahall inde yapt ı r ı 
lacak te tk ik ve tahkikler in masrafı ş ikâyet te 
bulunan tarafça avans olarak peşinen öde
nir ve hu nrasraf yapı lacak tetkik' neticesin
de haksız ç ıkacak tarafa yüklet i l i r . Taraf
ların ihti lâfta kusur lu görülmeleri halinde 
masraf ara lar ında müsavi şekilde taksim 
olunur. Avansı ödememiş ohm ta ra f tan (hisse
sine düşen mik ta rdak i masrafın tediyesi iste
nir . Bu masrafın ödenmemesi hal inde varsa 
teminat ından nıahsubedilir ve hakk ında 52 uci 
maddenin son fıkrası hükümler i t a tb ik olunur. 
Teminat ı mevcudolnıam'ası takdi r inde alâkalı
ya, yazı ile iki aylık mehil verilerek bir ih ta r 
daha, yapılır . Bu ih ta ra rağmen de masrafın 
ödenmemesi hal inde maden üzerindeki hakkı 
ret veya, iptal veya fesholımıır. 

Milden sahalar ında vukuu iddia edilen her 
tür lü yolsuzluklara ait ihbar la r dolayısiyle 
yapt ı r ı lacak t e tk ik ve tahkikler in masrafı ih
barın mahiyetine göre ya Devlet t a ra f ından 
veya, ihbar ı yapan tarafından ödenir. Mas
rafın ihbar ı yapan ta raf ından ödenmesi icabe-
detı hal lerde bu masrafın avans olarak peşinen 
tediyesi lâzımdır. Aksi t akd i rde ihbar Hazar'a 
alınmaz. 
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İhbar ın doğru çıkması halinde masraflar 

aleyhinde ihbar yapılmış olana yüklet i l i r ve 
üdenmeııresi halinde ikinci f ıkraya güre min
ine I o yapı lı ı*. 

BAŞKAN' - - Madde hakk ında söz isi iyen 
yok. .Maddeyi oylarınıza, •sunuyorum : K'abul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M A D D E 152. — 11 . ;j . 1954 tarihinden Ünce 
çimento yapılmasında, kullanılan başlıca mad
deler için verilmiş olan işletme imtiyazları , iş
letme ve artıma ruhsal nameleri ile yapılmış bu
lunan. arama ve işletme talepler inden mütevel
lit hak la r mahfuz olup bu kanun hükümlerine 
tahidir . 

BAŞKAN ----- Hadde hakkında, süz isfi.yvn 
yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde bitmiş, sıra ikinci maddeyi1 

gelmiştir. Birinci nnıddenin oy'anabilmesi için 
komisyonca d ikka te alini}) gönderilen 82 ve 
109 ucu maddeler indeki değişt i rmelerden son
ra, olacaktır, 1 nci maddeyi tekrar değiştirmeler 
geldikten, sonra oylarınıza arz edeceğini. 

Eklenen maddeler 
MADDE 2. — (;:H)9 sayılı Maden. Kanununa 

aşağıdaki maddeler eklenmişt ir : « 
ipta l edilmiyecek a rama ruhsatnameler i 

E K MADDE 1. — Bir maden arama ruh
satnamesinin yürür lüğe girmesinden sonra bu 
ruhsatnamenin, - t akaddüm hakkı devresinde 
müracaatin. reddini icabetti ren sebepler doiayı-
sîyle iptali cihetine gidilmez. 

Harcın, ödenmesi, sahanın 2 000 hektara. 
taks i r ettirilmesi, 14 ncü m'addede sayılan 
salralara. vâki kısmî tedahülün re f i gibi hu
suslar ikmal, ett ir i l ir . 

Şu kada r ki, tedahül edilen, sahalardan, 
a ramala ra serbest bırakılması lâzımgelenler, 
tedahül nisbetiruk; yeni ruhsatnamenin şümulü
ne; dâhil. olur. Bu sebeple ruhsatnamenin 
taksir veya, iptali, mevzuubahsolaınaz. 

7 nci maddeye göre memnu kimselerle 
medeni haklar ın ı kul lanmaya ehil olmıyan 
Türk vatandaşı veya. r i ıebi tfıbiyetini haiz 
hakiki veya hükmi ş'ahıslar uhdesinde bulu
nan veya. tamamı. 14 ncü maddede sayılan sa
halar içinde ka lan veya sınırları gayri muayyen 
olan veya bu maddenin 2 nci fıkrası h ü k m ü ye

rine getir i lmiyen arama, ruhsatnameler i yu-
kardaki hükümlerden faydalanamaz. 

Arz üzerindeki yerler inin fiilen tâyini müm
kün. olmak ve gayrın hakkı taa l lûk etmemek 
şart iyle sınır noktalar ının tal imatnanıesin-
deki vasıfları haiz bulunmaması, sebebiyle de 
arama ruhsatnamesi iptal edilmez, sahanın 
ruhsatname hudu t l a r ı dışına çıkılmaıııak k*ay-
diyle. usulüne gövv- tahdidi, temin, olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . K'abul edilmiştir. 

Reddedilmiyeeek işletme İTnkkı talepleri 
EK MADDE 2. — Bir saha için isletme 

hakkı talO'bvdildikt.eıı sonrtı, bu işletme hakkı 
talebinin, talebe mesnet teşkil eden a rama ruh
satnamesinin, ek birinci madde hükümler i 
mahfuz olmak kaydiyle iptalini ieabet t i r i r se
beplerle, ıvddi cihetine gidilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
Yok. Maddeyi, oylarınıza, arz ediyorum. K'abul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Teminat, karşıl ığı inıraraf 
EK MADDE '<). — Usulsüz çıkarılması do

lay isiyle istirdada, tabi olması veya mülkiyeti 
ihtilaflı bulunması sebepleriyle imra rmda tered-
d.üdedilen cevherlerin. Devlet Vfîıkkı Tarife
sindeki kıymeti üzerinden, hesaplanan bedeli, 
Sanayi Bakanlığı emrine emanet olarak tevdi 
o lunduğu takd i rde imrarina, müsaade olunabilir. 
Emaneten, tevdi olunacak bedel banka teminat 
mektubu şeklinde de olabilir. 

Bahis konusu cevherlerle ilgili takibat ın 
intacına, v.'va. ihtilâfın halline mütedai r sa
lahiyetli. kaza merciinden alınacak kartını 
göre. emaneten alman bedel Hazineye veya 
hak sahibine ödenir veya alâkal ıya iade olunur. 

Bu hükümler in tatbik şekli Hamiyi Bakan
lığı ile Maliye Bakanlığı ta raf ından müştere
ken yapılacak, yönetmelikle teshil edilir. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle;-... Etmiyenler. . . Kabul edilmitşir. 

BütreL' sermaye 
EK MADDB 4. — Maden 'arama ve işletme 

hakkı sahiplerine bedeli mukabil inde yapı lacak 
teknik hizmet ve malzeme yardımlar ı ve çıka-
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nlacak dergi için Sanayi Bakanlığı emrine 
400 000 Har döner sermaye verilmiştir. 

Döner -sermaye : 
I - Hizmet karşılığında tarifesine göre alı

nacak ücretler ,kiralar ve satılan malzeme be
delleri ; 

II - Sanayi Bakanlığı bütçesine bu maksatla 
'konulacak ödenekler; 

III - Bağışlar; 
IV - Dergi (gelirleri; 
V • Diğer gelirler; 

den teşekkül eder. Sermayenin, bağışlar ha
ricinde kalan kaynaklardan, ödenmiş bulunan 
kısmı 400 000 lirayı doldurduktan sonra hâsıl 
olacak kârlar Hazineye yatırılır. 

Teknik yardım işlerinde kullanılacak alet, 
vasıta ve malzemenin bedelleri, bakım masraf
ları ve her türlü giderleri ile yevmiyeli müte
hassıs ve işçi ücretleri döner sermayeden ödc-
nL\ 

Döner sermaye işlemleri Muhasebei Umu
miye Artırma Eksiltme ve ihale Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. Ancak, döner serma
yenin her malî yıl sonunda düzenlenecek bi
lançoları evrakı müsbit'elcriyle birlikte tetkik 
ve vize için üç ay içinde Sayıştaya ve bir nüs
hası da Maliye Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye işlemlerinde uygulanacak 
esaslar Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca müş
tereken tesbit olunur. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
lei'„. Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeler 
MADDE »3. — 6309 sayılı Maden Kanunu

na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanun yürür

lüğe girdiği tarihten önce antrasit, taş kö
mürü, linyit ve .turp için •mevcut haklar maden 
•kömürü için muteber sayılır ve re'sen Bakan
lıkça kaytıları tashih olunur. 

Ancak : Bu suretle muamele ifası sırasında 
sahalar arasında görülen tedahüllerin ref'inde 
takaddüm hakkı esas tutulur. 

SADIK AKTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Müzakere etmekte olduğumuz Maden Kanu
nunun Millet Meclisince kabul edilmiş olan ge
çici 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında. ; «An-
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cak, bu suretle muamele ifası sırasında sahalar 
arasında görülen tedahüllerin ref'inde takad
düm hakkı esas tutulur.» hükmü bulunmakta
dır. 

Millet Meclisince kabul edilen ve tedahülle
rin ref'ine taallûk eden bu geçici 1 nci madde, 
birçok vatandaşlarımızın büyük maddi zarar
lara uğramasını mucibolacak bir maddedir. Ge
rek Hükümet tasarısında ve gerekse Millet Mec
lisi Geçici Komisyonunda, hakkaniyet esasları
nı göz önünde tutarak tesbit edilen metinler 
bu fikrimizi teyidedecek mahiyettedir. 

Filhakika; Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunda, sahalar arasındaki tedahüllerin ref'i için, 
şöyle bir tertip ve tasnif yolu tercih edilmiştir. 

Buna göve sahalar, üç kategoride mütalâa 
edilmiştir. 

(a) bendinde gösterilen birinci kategori şun
lardır : 

1. işletme imtiyazı olan sahalar; 
2. işletme ruhsatnamesi olan sahalar; 
3. Bulunmuş maden kararı alınmış saha-

lar; 
4. işletme müsaadesi verilmiş sahalar; 
5. işletme hakkı talebedilmiş sahalar; 
Geçici komisyonun kabul ettiği metne göre, 

bu sahalar arasındaki tedahüllerde, yazılış sı
rası esas alınacaktır. Buna göre, meselâ, işlet
me imtiyazı olan bir saha ile bulunmuş maden 
kararı alınmış bir saha arasında tedahül varsa, 
bulunmuş maden kararı alınmış sahanın teda
hülü ref'edilecektir. 

(b) bendinde gösterilen ikinci kategori ise 
şunlardır : 

.1. Arama ruhsatnameli sahalar; 
2. Takaddüm haklı sahalar, 
Bu sahalarla (a) bendinde beş madde ola

rak belirttiğimiz sahalar arasında tedahül var
sa, bunların tedahülleri ref'edileeektir. 

(c) bendine göre ise, arama ruhsatnameli 
sahalar ile takaddüm hakkı alınmış sahalar ara
sındaki tedahüller; bu bendde tesbit edilen 
esaslar dâhilinde ref'edileeektir. 

Hükümet tasarısındaki metin de buna. ya
kındır. Bunun bir hikmeti olsa gerek. Aksi hal
de, gerek Hükümet ve gerekse Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu, Millet Meclisince kabul edi
len metindeki esası daha önce kabul ederdi. Et
mediğine göre, bunu mahzurlu bir yol telâkki 
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etmiştir. Filhakika mahzurludur. Çünkü, bir
çok masraf ihtiyariyle meselâ işletme imtiyazı 
almış olan bir şahsa ait sahanın, arama ruhsat
nameli bir saha sahibine terki, her halde tecviz 
edilemez. Çünkü, ivazlar ve masraflar arasında 
büyük farklar vardır. Bundan dolayı Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunun metni, adalet ve 
hakkaniyet esaslarını daha çok kapsamakta ve 
vatandaşları büyük zararlardan mümkün mer
tebe korumaktadır. Millet Meclisinin kabul et
tiği metin ise, yani takaddüm hakkı ise, vatan
daşların hak ve menfaatlerini daha az koruyu
cu bir mahiyet taşımaktadır. 

Diğer taraftan, Millet Meclisinde Geçici Ko
misyonca tanzim edilen diğer maddeler aynen 
kabul edilmiştir. Sadece geçici birinci madde 
üzerinde değişiklik yapılmıştır. Halbuki bu 
maddenin, diğerleri ile ahenk ve tenazur teşkil 
etmesi ve binnetiee o komisyon metninin kabul 
edilmesi ieabederdi. 

Bu sebeplerle Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunun tanzim ettiği metnin kabulünüze mazhar 
olmasını rica edeceğim. Bu konuda bir önerge 
takdim ettim. İltifatınıza mazhar olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Fehmi Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sadık Ar-

tukmaç arkadaşıma iltihak ediyorum. 

BAŞKAX — Buyui'im Sayın Aksoy. 
ÂLİ AKSOY (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım, Millet Meclisinin kabul ettiği ge
çici birinci madde şöyledir : 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
taışkömürü, linyit ve turp için mevcut haklar 
maden 'kömürü için muteber sayılır ve re'sen 
Bakanlıkça kayıtları tashih olunur.» 

Ancak; bu suretle muamele ifası sırasında 
sahalar arasında görülen tedahüllerin ref'in
de takaddüm hakkı esasa tutulur. 

Halbuki Hükümetin getirdiği tasarıda; 
«Bu 'kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

antrasit, taşkömürü, linyit V3 turp için mev
cut haklar maden kömürü için muteber sayılır 
ve re'sen Bakanlıkça kayıtları tashih olunur. 

Ancak, bu suretle muamele ifası sırasında te
dahüller zuhur ettiği takdirde : 

a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsatna
mesi verilmiş veya bulunmuş maden kararı 
alınmış veya 57 nci maddeye göre işletme mü-
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saadesi verilmiş veya işletme hakkı talehedil-
miş bulunan sahalar arasındaki tedahülün ref-
inde işbu benddeki ya'zılış sırası esas alınır ve 
sonra olanının evvel olana tedahülü ref ettiri
lir. 

b) Arama ruhsatnamesi ve takaddüm hak
kı sahalarının (a) bendinde sözü geçen sahala
ra tedahülleri ref ettirilir. 

e) Arama ruhsatname'leri arasında veya 
arama rııhsatna.rneleriy'Ie takaddüm hakkı saha
ları arasında veya yalnız takaddüm hakkı sa
haları arasındaki tedahüllerin ref i için evvelâ 
memlekette mevcut ve müteamil esaslara göre 
mütedahil kısımda bulunan kömür cinsi tâyin 
edlir. 

I - Yanlış kömür ismi kullanmak suretiyle 
yapılmış olan müracaatlerin doğru kömür 
adiyle yapılmış anüracaatlere tedahülleri ref-
ettirilir. 

II - Doğru adiyle ımüracaat edenlerin ken
di aralarında veya yanlıış isim kullanmak sure
tiyle müracaat etmiş olanların kendi araların
daki tedahüllerinin ref inde takaddüm hakkı ta
rihleri esas alınır.» şeklindedir. 

Arama hakkı alan maden müteşebbislerinin 
de bir kısmı büyük emek ve para. sarfiyle ma
deni meydana çıkarmış, işletme hakkı taliben-
de hulunmuş, gerek 6309 sayılı Maden Kanu
nundan önce ve gerek sonra birçok linyit iş
letme imtiyazları ve işletme ruhsatnameleri ve
rilmiş, bulunmuş .maden ka.rarları alınmış, 57 
nci maddeye göre faaliyet müsaadeleri veril
miş veya işletme hakkı talepleri tetkik safha
sında bulunagel mistir. Ve bu safhalara ıge leb il
mek için de bâzı hallerde milyonları aşan yatı
rımlar yapılmak suretiyle tesisler kurulmuştur. 
Bu itibarla verilecek işletme haklarının Bakan
lıkça işletme imtiyazı veya işletme ruhsatna
mesi .olarak t esb itinde :bulunmuş olan kömür 
yatağının, kemmiyet ve keyfiyeti ve yurt eko
nomisindeki yeri, ehemmiyeti nazara alınmış 
bu 'bakımdan çok mühim olanlara işletme imti
yazı ve daha az mühim olanlara da işletme ruh
satnamesi 'verilegelmiştir. 

Binaenaleyh müktesep hakların mahfuziyeti 
esasına göre de emek ve para sarf etmek sure 
tiyle meydana çıkarılmış kömür sahaları üzeri
ne tesis edilmiş bulunan hakların ihlâl edilme
mesi icabeder. 
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Ancak, bu hakların taallûk ettiği «akalar 

arasında tedahüller zuhur ettiği takdirde bun
ların ref'i için halklarım iki kısımda mütalâa 
edilmesi ieabeder. Birincisi, (a) fıkrasında zik
redilen işletme imtiyazı, işletme .ruhsatnamesi, 
bulunmuş maden kararı alınmış ve 57 nci mad
deden istifade etmiş veya yalnız işletime hakkı 
talebinde bulunmuş sahalarla (b) fıkrasında 
sözü geçen arama ruhsatnamesi ve takaddüm 
hakkı sahalarıdır. 

'Binaenaleyh (b) fıkrasında yazılı hakların 
taallûk ettiği sahaların (a.) fıkrasında yazıl t 
sahalara vâki tedahüllerini ref etmesi ieabeder. 
ılvcza (a) fıkrasında yazılı haklarda konıür ne
vileri nazara alınmaksızın 'kendi aralarındaki 
tedahüllerinin fıkrada yazılı sırasına göre da
ha sonra, .olan, daha önce olana tedahülünü 
ref etmesi ieabeder. 

Mahiyeti aynı ise o zaman taallûk ettiği sa
haların birine tedahülünün ref'inde bu hakların 
doğduğu tarihlerin esas alınması lâzımdır. Ara
ma rulısatnameleriyle takaddüm hakkı sahaları
nın birbirine vâki tedahüllerinde evvel emirde 
mütedahil kısımda bulunan kömürün taş kömür 
veya linyit olduğuna göre bir tercih hakkı tanın
ması lâzımdır. Ayrıca yanlış kömür ismi kulla
nılmak suretiyle yapılmış olan müraeaatlerin 
taallûk ettiği sahalar doğru kömür adı kullanıl
mak suretiyle yapılan müracaat sahalarına te
dahüllerinin ref edilmesi şayet her ikisi de doğ
ru veya yanlış isim kullandıkları takdirde mü
racaat tarihlerinin esas alınması ieabeder. Hal
buki : Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 
ııci maddenin 2 nci fıkrası, müktesep hakları 
hiçe sayarak sahalar arasındaki tedahüllerin 
ref'inde takaddüm hakkını esas tutmuştur. Hü
kümetin bu geçici madde hakkındaki gerekçe
sinde belirttiği hususlar, dikkat nazara alınarak 
tanzim ettiği ve Bakanlar Kurulunun yüksek 
tasvip ve tasdiklerine iktiran etmiş olan bu mad
de hakkındaki Hükümet kanun tasarısının, 
müktesep haklara ve sosyal adalet esaslarına en 
uygun şekilde mütalâa edilen görüşler çerçeve
sinde; bu geçici maddede Millet Meclisinin de
ğil, Hükümet tasarısının aynen kabulünü arz ve 
istirham ediyorum. Bu maksatla bir de önerge 
takdim edeceğim, iltifatınıza mazhar olmasını 
dilerim. Hürmetlerimle. 

11 . 7 . 1963 O : 1 
BAŞKAN —- Komisyon adına Sayın İUizey-. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ-

ZEY (Bursa) — Muhterem arkadaşlarını ınev-
zuübahsolan geçici birinci madde, kömürle mütâ-
allik bulunmaktadır» Kömür* bkim Maden Ka
nunun da tadadı olarak çıkarılmıştır. (6309 sayılı 
Kanun). Omda antrasit, taşkömürü» linyit ve 
turp olmak üzere sıralanmıştır-. Arayıcılardan, 
her hangi bir kimsenin bulduğu ve istifade et
mek istediği kÖndiru yakıt olarak istimali için 
toprak akından istihraceder. Binaenaleyh» mm 
olan ismi değil, maddenin bizatihi kendidir. 
Böyle olunca, antrasit, taş kömürü, linyit ye 
turp olarak müracaatlar, kanunun bu tadadın
dan istifade etmek ve bu mecburiyet altında mü
racaat etmekten doğmuştur. 

Şimdi gelelim asıl meseleye. Asıl mesele; 
toprak altından kömürü çıkartmak ve bundan 
maden olarak faydalanmak olduğuna göre, bir 
zat gidiyor bir maden buluyor. Yakılacak bir 
kömür buluyor ve bunu tesbit ettiriyor. Diyor 
ki, bu linyittir, veya taş kömürüdür veya ant
rasittir veyahut da turptur. Buna göre müra
caatını yapıyor, asıl maksat, linyit olması, taş 
kömürü olması, antrasit olması değil. Asıl me
sele, kömür olarak ondan faydalanmasıdır. Bi
zim memleketimizde umumiyetle kuzey bölgesi 
hariç, memleketimizin ekseri yerlerinde linyit 
mevcuttur. Yalnız Kastamonu'dan öteye Zongul-
dak'a doğru olan bölgede antrasit ve taş kömürü 
bulunmaktadır. Şimdi bundan, yani linyit olarak 
müracaat eden bir zat, iyi bir maden bulduğu 
işletmeye geçtiği anda bir zat çıkıyor diyor ki, 
ben buna taş kömürü olarak müracaat edersem 
taş kömürü olarak ruhsat alırım ve ruhsatla ben 
bu madene sahibolurıım. Çünkü, kanunun sıra
lanmasında antrasit, taş kömürü, linyit ve turp 
olarak sıralanmıştır. Binaenaleyh ben bu kanu
nun bu açıklığından istifade etmek suretiyle da
ha evvel sayılmış oluna bu evvellikteıı istifade 
ederek sahibolabilirim. Taş kömürü veyahutta 
antrasit ruhsatı alıp ve linyite takaddüm etmek 
suretiyle bundan istifade ederim diye düşünü
yor ve böyle müracaat ediyor. Bu müracaatın
dan evvel linyite müracaat edilmiş olmasına rağ
men taş, kömürü ve antrasit olarak müracaat et
tiğinden maden dairesi de buna ayrıca rahsat 
vermek mecburiyetinde kalıyor. Bu hal, 6309 sa
yılı Kanun ve ona tekaddüm eden Maden Ka
nunda bu şekilde sıralanmış olmasından ve bu 
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hatanın devam etmesinden ileri geliyor. Böyle 
alınmış ruhsatlar olup olmadığını Maden Daire
si Reisliğinden sordum; bu şekilde alınmış teda
hül arz eden yalnız Yozgat'ta bir maden işletme
si mevcut. Bu Yozgat'taki iki amca oğlu veya iki 
akrabadan birisi, evvelâ linyit olarak bulmuş ve 
ruhsat almış. Daha sonra bunu bilen diğer ak
rabası bu müracaatından sonra taş kömürü ola
rak müracaat etmiş ve taş kömürü ruhsatı almış 
ve bunu işletmeye başlamış. 

Şimdi maden kömürünün vasıfları itibariyle 
tesbiti meselesine gelince buna da imkân yoktur. 
Yani bir kömür hakikaten linyit midir, taş kömür 
müdür, antrasit midir? Bunları katî olarak gerek 
jeolojik bilimler itibariyle, gerek kalori itibariy
le tam olarak birbirinden ayırdetmeye imkân 
yok. Aynı kömürler için başka bir kimyagerin, 
başka bir surette, başka bir kimyagerin başka 
bir suretle, bir jeologun başka surette di
ğer birinin başka bir surette bir rapor vermesi 
mümkündür. İşte bu kanun bu gibi açık kapıla
rı kaldırmak için esasen, asıl maksat, evvelâ bu
nu kömür olarak işletmek olduğuna ve kömür 
olarak da takaddüm hakkı almak için müracaat 
ettiğine ve evvelâ onu bulan insanın hakkı oldu
ğuna göre Komisyon, Hükümetten gelen teklifi, 
(Millet Meclisindeni) kabul etmiştir. Biz bu 
madde üzerinde çok durduk ve tetkik ettik. Ko
misyon Hükümetten gelen teklifi hakkaniyete 
uygun telâkki etmektedir. Ruhsat ve tekaddüm 
hakları ihtilâflara yol açarsa asıl matlubolaıı ma
deni bulmak ve madenden kömür olarak, yakıt 
olarak istifade etmek olduğuna göre; asıl hak 
rahibini bulup çıkarmak için bu madde tedvin 
edilmiştir. Asıl hak sahibi ile gerek bilgisizliğin
den gerek farklı halinden, gerekse işletme hak
kında ki, her hangi bir bilgisizliğinden istifade 
edilmek suretiyle hakkı elinden alınmak istenen 
insanların hakkını koruduğu için arkadaşları
mın iddiası vâridolmaması gerekir. Çünkü, asıl 
matlubolaıı mesele, bunu bulanın ve ilk bulanın 
da hakikaten buna sahibolması hukukî bir neti
ce olmak icabeder. Bu madde, asıl teknik mad
deden daha ziyade hukukî bir madde olarak ele 
alınmıştır ve hakikaten de hak, ilk defa kömür 
olarak kullanmak istiyenin hakkıdır. 

Arkadaşlarımız tarafından ileri sürülen bir 
iddia daha var. Diyorlar ki, bu tipte Türkiye'
de yüzbinlerce, milyonlarca lira kömür yatırı
mına sarf edilmiş bulunmaktadır. Böyle bir 
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hususi teşebbüs mevcut değildir. Eğer arkadaş
larımız bu milyonlarca yatırım yapanların isim
lerini bize verirlerse hakikaten biz" de memnun 
oluruz. Biz burada asıl açıkgözlülük yapmak 
istiyen ve bir hakkın sahibine kanunun açık 
kapısından tecavüz etmek istiyen kimselere 
karşı, hak sahibini korumak maksadı ile mü
dafaada bulunuyoruz. Bu maddenin aynen kal
masını ve değiştirge önergesinin reddedilmesi
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum. 
Buyurun Rifat öztürkçine bir şey mi diyorsu
n u z ! 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ko
misyon sözcüsü dediler ki, madeni bulanlar, iş
letme yetkisini haizdirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ
ZEY (Bursa) — Hayır, böyle bir şey söyleme
dim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Zabıt
lara bakalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ
ZEY (Bursa) — Siz bakınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
Geçici Komisyon Başkanı böyle bir şey söy

lemedim, diyor. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Öyle 

ise şöyle sorayım. İlk olarak madeni bulan şah
sa ne gibi bir hak tanınıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKÎ GÜ
ZEY (Bursa) — Madeni ilk bulan, vilâyete 
müracaat eder, vilâyete müracaatla takaddümü 
hak ediyor. Bu takaddüm hakkı ile, ona huku
kî birtakım neticeler doğurur. Bu hukukî neti
celer, madeni arama bulma ve sırasiyle kanuni 
haklar devam eder ve muayyen miktara kadar 
işletme hakkını verir. Binaenaleyh işletme hak
kını verdiğine göre il'k bulan adam, ilik bulan 
zat, 'bunun birtakım hukukî neticelerini is
tihsale doğru yol almış olur, istihsal hakkını 
almış olur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Şimdi 
elde mevcut vesikalara igöre bir vatandaş, Bur
sa civarında bir krom madeni bulmuştur. Mü-
taaddit müracaatlarına rağmen aradan bizatihi 
5 sene geçmiş ve bu maden bu vatandaştan alın
mak suretiyle başka bir şalhsa işletme hakkı ve
rilmiştir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ

ZEY (Bursa) — Şimdi, bu kanun; 'Sayın Öz-
türkçine, dediğiniz vâritse, 5 senelik arada 
hakkı kaybolan zatın hu kanunda sayılan hu
suslar içine giriyorsa hakkını temin edecektir. 
ilk bulanın, ilk ruhsat için müracaat edenin 
takaddüm hakkı olacaktır. Binaenaleyh asıl 
mesele zaten sizin verdiğiniz misalde olduğu 
'gibi ise hu şekildeki birtakım kanunsuz ve ya
hut da kanunsuz demiyeyim, birtakım teda
hülleri önliyeeektir; eğer müracaatlar tabiatiyle 
kanuni yapılmışsa... 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz, 
sualinizi sorunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu geçici birinci madde makable şâmil imidir, 
değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ
ZEY (Devamla) — Takaddüm hakkı, bu kanu
nun neşrine kadar takaddüm 'hakkı ve işletme 
hakkı olduğuna, göre, elbette ki makable de 
şâmil olacaktır. Çünkü 'bundan evvelki makab
lidir, bugünden evvelki her işletme makablidir. 

Mesele şudur: Yozgat'ta Sadık Taşsat isimli 
bir zat kendi arkadaşının linyit olarak müra
caat ettiği hir sahaya, elinden 'bu sahayı almak 
maksadiyte taşkömürü olarak müracaat etmiş
tir. !Bu ikinci müracaat hüsnüniyete makrun 
değildir. Türkiye'de bundan başka !bir tedahül 
bilinmiyor. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yrüksek Başkanlığa 
Geçici 1 ııci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Oeçici madde 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten ünce antrasit, taşkömürü, linyit 
ve turp için mevcut haklar maden kömürü için 
muteber sayılır. Ve re'sen Bakanlıkça kayıtlan 
tashih olunur. 

Ancak, bu suretle muamele ifası sırasında 
tedahüller zuhur ettiği takdirde : 

a) İşletme imtiyazı veya işletme ruhsatna
mesi verilmiş veya .bulunmuş maden kararı alın
mış veya 57 nci maddeye -göre işletme müsaa
desi verilmiş veya işletme hakkı tatebedilmiş 
bulunan sahalar arasındaki tedahülün ref'inde 

işbu 'benddeki yazılış sırası esas alınır ve sonra 
olanının evvel olana tedahülü refettirilir. 

b) Arama ruhsatnameli ve takaddüm hakkı 
sahaların (a) bendinde sözü geçen sahalara tc-
d ahMleri rof'ettirilir. 

c)) Arama ruhsatnanneli sahalar veya arama 
ruhsatnameli sahalarla, takaddüm hakkı alınmış 
sahalar veya takaddüm hakkı alınmış sahalar 
arasındaki tedahüllerin rof'i için Sanayi Ba
kanlığınca 'mahallinde yaptırılacak tetkiklerle 
yatağın jeolojik yaşı tesbit ettirilmek suretiyle 
kömürün cinsi tâyin olunur. 

1. Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk eden 
arama ruhsatnamesi veya takaddüm hakkı sa
hası esas alınır. O saha için hak tanınarak mu
amelesi yürütülür. Diğerlerinin bunlara vâki 
tedahülleri ref'ettirilir. 

2. Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk eden 
arama ruhsatnameli veya takaddüm hakkı saha
lar arasındaki tedahüllerde bunlardan tarih 
itibariyle önce gelen esas alınır, o saha için 
hak tanınarak muamelesi yürütülür. 'Buna gö
re diğerlerinin tedahülleri ref'ettiıilir. 

o. Tâyin edilen kömür cinsine tevafuk et
in iyen. arama ruhsatnameli veya takaddüm 
hakkı sahalar arasındaki tedahüllerin ref'inde 
ise, tarih itibariyle takaddüm eden esas tutulur. 

Başkanlığa 
Millet Meclisince kabul edilen geçici 1 nci 

madde yerine ilişikte yazılı Mükümet ime İninin 
ajnıen kabulünü arz ve teklif ederini. 

Çanakkale 
Al'i Aksoy 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce antrasit, taşkömürü, lin
yit ve turp için •mevcut haklar maden kömürü 
için muteber sayılır ve re'sen bakanlıkça ka
yıtları tashih olunur. 

Ancak, hu suretle muamele ifası sırasında 
tedahüller zuhur ettiği takdirde: 

a) İşletme İmtiyazı -veya işletme ruhsat
namesi verilmiş veya /bulunmuş maden kararı 
alınmış veya -17 nci maddej'e '^öre işletme mü
saadesi verilmiş veya işletme hakkı talebedil-
m iş /bulunan sahalar arasındaki tedahülün 
ref'inde işbu benddeki yazılış sırası esas alınır ve 
sonra olanının evvel olana tedahülü ref etti
rilir. 
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•b) Arama ruhsatnamesi ve (takaddüm hakkı 

sahalarının (a) bendinde sözü geçen sahalara te-
dahhülleri ref'ettirilir. 

c) Arama ruhsatnameleri arasında veya ara
ma ruhsatnameleriyle takaddüm hakkı sahaları 
arasında veya yalnız takaddüm hakkı sahaları 
arasındaki tedahüllerin ref'i için evvelâ memle
kette mevcut ve müteamil esaslara göre müteda-
hil kısımda bulunan kömür cinsi tâyin edilir. 

1. Yanlış kömür ismi kullanmak suretiyle 
yapılmış olan müracaatların doğru kömür 
adiyle yapılmış müracaatlara tedahülleri ref'et-
t irilir. 

2. 'Doğru adiyle müracaat edenlerin kendi 
aralarında veya yanlış isim kullanmak sure
tiyle müracaat etmiş olanların kendi araların
daki 'tedahüllerinin r e f inde takaddüm hakkı 
tarihleri esas alınır. 

BAŞKAN — 3 ncü bir önerge vardır, oku
tuyorum. 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu f 
SANAYİ BAKANI FETHl OEDİKBAş 

(Burdur Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife 
katılmıyorlar, dikkate alınıp alınmamasını toy
larınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... fEtmliyen-
ler... Ka'bul edilmemiştir. 

Sayın Aksoy'un biraz önce izah ettiğim 
önergesine komisyon katılıyor mu! Katılmıyor. 
Hükümette?. Katılmıyor. Dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... (Kalbul 
edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç'la Sayın Aköoy'un ayrıca 
geçici birinci maddenin sonuna Ibir fıkra 'ola
rak; bu madde hükümleri müktesep hakları 
ihlâl etmez diye 'bir fıkra eklenmesini istiyor-
lar. Komisyon iştirak ediyor mu! iştirak et
miyor. Hükümet! iştirak etmiyor. Dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka'bul et
miyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş ve 
madde komisyona verilmiştir. 

OEÜİCİ MADDE 2. — I - Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte m er'i bulunan arama 
ruhsatnameleri, fennî nezaretçi tâyin edilme
mesi veya müddetinde yıllık rapor verilmeme
si veya verilen raporların usulüne uygun 'bu
lunmaması sebepleriyle iptal solunmaz. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce arama ruhsatnameleri safhalarından 
çıkarılıp da fennî nezaretçi tâyin edilmeniıesi 
sebebiyle 121 nci maddeye müsteniden Hazine 
/malı sayılmasına teşe'b'büs edilen veya Hazine 
malı sayılması lâzımgelen cevherler istirdada 
t ruhî tutulmaz. 

IH - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar yapılmış olan işletme hakkı taleplerin
den; tale'be mesnet teşkil eden arama ruhsat
namesi için fennî nezaretçi tâyin edilmemesi 
veya müddetinde yıllık rapor verilmemesi veya 
yenilen raporların usulüne uygun 'bulunmama
sı sebepleriyle reddi lâzımgelenler reddedil
mez, muameleleri ıbulundukları noktadan iti
baren yürütülür. 

Aynı sebeplerle reddedilmiş Ibulunan işlet
me 'hakkı taleplerinde de, 'talep safhiplerinin (bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazılı "ola-

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Maden Kanun m geçici 

l nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

«Bu madde hükümleri müktesep hakları 
ihlâl etmez.»' 

Yozgat Çanakkale 
Sadık Artukmaç Âli Aksoy 

BAŞKAN — Önergelerden ıbir tanesi Sayın 
Artukmaç'm, Millet Meclisindeki komisyonun 
ka'bul ettiği metni, aynen geçici 1 nci madde 
olarak değiştirilmesini istemektedir. 

ikincisi, Sayın Âli Aks-oy'undur. Hüküme
tin kanun tasarısındaki ıgeçici i nci maddenin 
aynen geçici 1 nci madde olarak ilâve edilme
sini istemektedir. Ayrıca Sayın Artukmaç ile 
Sayın Aksoy, bu takrirleri, nazarı itibara alın
madığı takdirde .bu .madde 'hükümlerinin mük
tesep 'hakkı ihlâl edemez kaydının 'bu 2 nci 
fıkraya eklenmesini istemektedirler. 

Evvelâ Sayın Sadık Artukmaç Millet Mec
lisindeki komisyonun kalbul ettiği geçici «birin
ci maddenin aynen kabulünü istiyen ve deği
şiklikte gösterilen şeklin, geçici ı biri nci mad
denin yerini almasını komisyon istemektedir. 
teklife katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKÎ 
GÜZEY (Bursa) — Katılmıyoruz, efendim. 
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rak müracaat 'etmeleri ve talebe 'mevzu saha
nın aramalara akılmamış .olması şartiyle mua-
'melelerinin bırakıldığı n'oktadan. itibaren yü
rütülmesi yoluna gidilir. 

BAŞKAN — iMadde üzerinde söz istliyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kahul 
edenler... Eıtmiycnler... Kabul e dil m iştir. 

OEOtOİ MADDE 3. — 'Bu kanunun yürür
lüğe konulmasından önce 6'309 sayılı Kanunun 
43 neü ve 44 veya 45 nei maddelerine güre ya
pılıp reddedilmemiş (»ulunan işletme hakkı ta
leplerimin 4iî, 44, 47 ve 48 nei «maddelere inti
bakı aşağıda gösterilmiştir: 

I - Arza tatbiki yapılmış «olup bunun neti
cesinde, 

a) Kemiyet ve keyfiyet halamından h'ir 
işletme tesisine elverişli maden 'varlığı meyda
na çıkarılmamış olduğu tesbit edilen işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

I)) Mevdu vesikaların mahalline uygun -ol
duğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika ve
rilmesine 'hacet kalmaksızın, -muameleleri yü
rütülür. 

c) Mevdu vesikalarında hata veya nok
sanlar tesbit edilenler hakkında 4-8 nei mad
de hükümleri tatbik olunur. 

II - Mevdu vesikaların tarzı tanzim itiba
riyle kanun ve t al im at namesine uygun görül
müş fakat arza tatjbikleri yapılmamış olan iş-
let'ore 'hakkı taleplerine ait vesikalar 'mahallin
de tetkik ve tahkik olunur. Bunun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet t 'bakımnidan bir 
işletme tesisine elverişli maden varlığı -meyda
na çıkarılmamış olduğunun teshili halinde iş
letme-hakkı talebi reddolunur. 

1)) Vesikalarının (mahalline uygun olduğu 
teshil edilenlerin, ayrıca Ibir vesika verilmesi
ne 'hacet kalmaksızın imuamelelei'i yürütülür. 

<•)• Vesikalarında ihata veya noksanlar tes
hil edilenler hakkında 48 nei madde 'hükümle
ri tatbik olunur. 

III - T ve II nei beudlerinin şümulü dışında 
kalan bilcümle işletme hakkı talepleri hakkın
da 43 ve mütaakıp maddeler hükümleri tatbik 
ol ıı nur. 

Mevdu vesikalarının uygun bulunmaması 
sebebiyle reddedilmiş olan işletme hakkı talep
leri hakkında da talep sahiplerinin bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde Sanayi Bakanlığına yazılı olarak müra

caat etmeleri ve talelbe mevzu saikanın henüz 
aramalara açılmamış «olması şartiyle, 43 ncü ve 
müaakıp madde hükümleri ta'tibik -olunur. 

BALKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi (oylarınıza arz ediyorum. Ka
hul edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

CJEOlCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği (tarihte, işletime ruhsatnamesi ve
ya işletme imtiyazı itası kararlaştırılması üze
rine altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi, 
damga pulunun tevdii ve (Bakanlığa müracaat
la mukavele ve şartnamenin imza ve teati edil
mesi lüzumu bildirilenlerden gerekli harcı ya
tırıp damga pulunu tevdii ettiği halde imza ve 
teati için müddetinde (Bakanlığa müracaat et
memiş olmaları sebe/biyle 06 nei madde muci
bince işletme kararı hükümden sakıt olmuş 
duruma düşenlere 'Bakanlıkça imza ve teati 
için iki aylık hir ımüddet daha verilir. 

'Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla 
mukavele ve şartnameyi invza ve teati edenle
re ait işletme hakkı 'muameleleri tekemmül et
tirilir. Aksi takdirde işletme hakkı verilme
sine ait karar iptal 'olunur. 

•BAŞKAN' --- Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•CİKOIOJ MADDE 5. — Tek cins madene 
'münhasır 'olan veya 148 nei maddenin (A) (ben
di gereğince müddetinde tek cins umulen hali
ne getirilen İhale taleplerimden M . t) . 4954 
tarihine kadar 6309 sayılı Kanunun 43 ve 44 
veya 45 nei maddelerime uygun (hale 'getirilme
miş olanlar hükümden tfâkıt olmuş sayılamaz 
ve bu kabil talepler hakkında geçici 3 ncü mad
de hükümleri uygalanır. 

BASK A X — .Madde üzerinde söz istiyen t 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. iKaibul 
edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

( lEÇlr İ MADDE 6. - -
[ - Mülga. Maad'in Mevzuatı zamanında ita 

edilmiş olup 11 . 3 . 1954 talihinde yürürlükte 
bulanan işletme ruhsatnamelepinden ; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun .149 iK'iı 
maddesinin (A) ve (IB) bendleri hükümlerini 
(O) 'bendine uygun şekilde yerine getirenler. 

h) Veya durumları itibariyle (bahis konu-
su devir hükümlerine tabi olmıvanlar, 
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149 ııeu .maddenin (D) ve (E) 'bencileri Üle 

faaliyıete nıültaallik son fıkrası hükümleri ye
rine ıgetirilmemifş dahi olsa aynı maddenin son 
fıkrası gereğince hükümleri sakıt (olmuş sayıl
maz. 

(Bu kalbul işletme ruhsatnamelerine müste
niden yapılmış 'olan tecdit (veya iimtöyaza tali. 
vil talepleri usulü dairesinde yürütülür. Şu 
kadar ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te itasından itibaren 10 yılı geçımemiş olan iş
letme ruhsatnamesine müstenliit tecdit veya im
tiyaza tahvil takibi sahipleri en geç üç ay için
de Sanayi Bakanlığına Ibir dilekçe ile müra
caatla vâki talebinden vazigeçebilir. Bu vaz-
ıgeçme alâkalının işletme ruhsatnamesindn ata
sından itibaren 10 yılın son gününe kadar ye
niden tecdit veya imtiyaza tahvil talebinde (bu
lunmasına mâni teşkil etmez. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
'itasından İtibaren 10 yıl geçmemiş olan <ve yu-
kardaki fıkranın (a) ve (b) bencilerinde zik
redilen durumda bulunan işletme nıihsatnnıme-
lerinden; 

a) 149 ncu maddenin (D) ve (;E) ibendle-
ri ile faaliyete mütaallik son fıkrası hükümle
rinin yerine g'etirilmem'esi veya belş yıllık sü-
renlin sona ermiş olması sebeibiyle •muameleden 
kaldırılanlar, 

b) Veya vâki tecdit veya imtiyaza tahvil 
talepleri kaibul edilmiyen veya reddedilenler, 

Aramalara serbest (bırakılmış dahi olsalar 
üçüncü şahısların hakları taallûk etmediği ve 
en geç altı ay içinde bir dilekçe ile Sanayi Ba
kanlığına müracaat edildiği takdirde (bunlar 
'hakkında yukarda (I) numaralı fıkrada yazılı 
hükümler uygulanır. 

III - Balhis mevzuu tecdit veya imtiyaza 
tahvil taleplerine müsteniden maden safhasın
da istihsal faaliyetinde bulunulması ve istihsal 
edilen cevherlerin ümran talebedildtiğı takdir
de; bu talepler hakkında Maden Kanununun 
57 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Mülga Maadlin Mev
zuatı zamanında ita edilmiş olup 11 . 3 . 1954 
tarihinde yürürlükte bulunan imtiyazlı maden
lerden .; 
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a)' 0309 sayılı (Maden Kanununun 1150 nci 

maddesinin muaddel (A) bendi hükmü yerine 
getirilmiş olanlarla, 

b) Durumları itibariyle baihlis konusu de
vir hükümlerine taM bulununıyanlar, 

Maden Kanununa intibak etmiş sayılırlar. 
Bunlar hakkında 150 nci maddenin (1 ve J) 

fbendleri hükümleri tatbik lolunur. 
Yukardaki fıkra işümulüne giren maden

lerde 150 nc'i maddenin (C, D, E, F,) bencileri 
''hükümlerinin yerine getirilmemesi selbelbİylo 
imtiyaz hakkı feshedilmez, (D) bendi hükmü 
tatbik olunmaz. Mümessil, fennî nezaret ve 
faaliyet bakımlarından haklarında 8*1, 82, 
74 ncü ve muta akıp maddeler hükümleri uy
gulanır. 

150 nci maddenin muaddel (A) bendi hü
kümlerinin yerine getirilmesi ımaksadilyle bu 
henclde gösterilen müddet içinde bir limiîtet 
veya anonim şirkete sermaye "olarak konulduğu 
halde henüz devir beyannamesi verilmemiş olan 
Ümtiiyazlı madenler için, ibu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfında devir 'be
yannamesi tevdi olunduğu takdirde mezkûr 
madenlerin imtiyaz sahipleri de yukardaki hü
kümlerden istifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istöyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediylorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G-EOlCÎ .MADDE S. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Maliye '.Bakanlığınca 
tasfiyesine başlanmamış olan cevherlerle baki
ye yığını ve cüruf, 141 nci maddenin birinci 
fıkrasında yazılı (müddetler ,geçmek şartiyle, 
sahanın maden hukuku bakımından talbi oldu
ğu ahkâmın şümulüne girer. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorulm. Ka'bul 
edenler... Etmliyenler... Kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu kanunun yürür
lüğe konulduğu tarihte mevcut bulunan işlet
me hakkı, tecdit veya imtiyaza ta'hivil taleple
rinden, talelbin müddetinde Bakanlığa yapıl
mamış olması veya vesikalardaki hata veya 
noksanın me'hlinclen sonra tamamlanması se
bepleriyle reddi lâzımgelen veya reddedilmiş 
bulunanlar hakkında aşağıdaki muameleler 
tatbik olunur: 

a) Müracaatın kanuni müddeti zarfında 
Bakanlığa yapılmaması veya muameledeki ha-
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ta ve noksanların ikmaline mütaalllik evrakın 
mühletinden sonra verilnnes'i sebepleriyle reddi 
1 Tizim gelen talepler reddedilmez, muameleleri 
bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

ıb) Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan 
talep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren altı ay zarfında Sanayi 
Bakanlığına yazılı olarak müraeat 'etimelel'i ve 
talebe mevzu sahanın aramalara açılmamış ol
ması şartiyle muamelelerinin bulundukları 
noktadan itibaren yürütülmesi yoluna gidilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. j 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yü
rürlüğe konulduğu 'tarihte 'mevcut işletme hak
kı, tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerinden. 
yerinde yaptırılacak tetkik, tatbik 've kontrol
ler için 444 ncü madde gereğince yapılan teb
liğe rağmen yolluk avansının müddetinde yatı
rılmaması sebebiyle reddi lâzımgelen veya red
dedilmiş bulunanlar «hakkında aşağıdaki mua
meleler 'tatbik olunur. 

a) Reddi lâzıınıgelen talebin sahibine iki 
aylık bir müddet daha verlilir. Bu müddet 
içerisinde de yolluk avansı yatırılmadığı tak
dirde talep reddolunur. 

b) Reddedilmiş bulunan talebin sa'hiijbine, 
bu kanunun yürürlüğe ginmes'inden it'iibaren 
altı ay içerisinde Sanayi Bakanlığına yazılı 
lolarak müracaat etim esli ve ilgili sahanın yeni 
aramalara açılmamış kılması şartıiyle, ildi aylık 
bir müddet daÜıa verili T-. B U müddet içerisinde 
yolluk avansının yatırılması hallinde 'muame
le yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul e dilini şltfir. 

3 ncü 'maddeye bağlı bulunan 'geelici Ibıirin-
ci 'madde koımlisyoiıa havale edilmiştir. Komıis-
yondan geldikten sonra bu 3 ncü maddeyi 
loyunuza arz edeceğim. 

Şimdi 4 ncü maddeyi ok üt uy o raim : 

Kaldırılan maddeler 
MADDE 4. — 6300 sayılı Maden Kanunu

nun 32, 33 ve 45 ııci maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ak-
vürek, buyurunuz. 
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ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem Senatörler: 6309 sayılı Ma
den Kanununun 32, 33 ve 45 numaralı madde
lerinin, umumi olarak hülTısasını alacak olur
sak; bu madde maden mühendislerinin, arama 
ruhsatı alman ve arama yapılan yerlerde çalış
tırılmasına lüzum olmadığını ifade etmektedir. 
Bu maddelere göre; arama ruhsatı olan maden 
işleticilerin, maden mühendisleri nezaretinde 
aramaları icabetmektedir. Bu maddeler kaldığı 
takdirde; maden mühendislerine, ve bu araştır
ma esnasındaki mesuliyetleri taşıyacak mühen
dislere lüzum görülmemektedir. Şimdi, bir mü
hendis olarak iki hususu analize ,etmek mecburi
yetinde kalıyorum. Acaba işletme mi daha zor
dur, yoksa, bir maden araması mı daha zordur? 
Acaba, bir mühendisin mesul olacağı işletme mi, 
daha fazla yük taşır, yoksa arama esnasında mı 
yük taşır? Benim kanaatimce işletme bir prog
rama bağlandıktan sonra o program gereğince 
çalışır ve o çalışma esnasında lâzım olan tedbir
ler alınır. 

Halbuki; arama esnasında bir maden mü
hendisinin nezareti olmadığı takdirde, bu çok 
tehlikeli hâdiselere sebebolabilir: 

Şöyle ki; maden mühendisinin nezareti olma
dığını kabul ediyoruz, bir çavuş veya fen memu
ru nezaret ediyor, yahut bir maden ile iştigal 
eden şahıs, bununla meşgul oluyor. Madeni bul
mak için bir metre, üç metre, beş metre, derine 
kadar gittiği halde hâlâ madeni bulamadı. Bu 
madenin ocağında araştırma esnasında iksa ya
pılması; bu teknik mesuliyet taşıyan bir şahıs 
olmadığı için o şahıs bu işi kendi bildiği gibi 
yapacak ve ocak çöktüğü zaman altında ezilip 
kalacak. Aynı hâdise, geçen sene İstanbul'da, 
Arnavutköy'de vukubulmuştur; maden mühen
disinin ruhsatı olmadan, maden mühendisi neza
reti olmadan, bir şahıs, bir yerde toprak çıkar
tıyor ve bu toprak, 3 metre kadar derinliğe gi
diyor, hiçbir iksa yapmaya lüzum görmüyor ve 
neticede toprağı çıkarırken amele altında ezilip 
gidiyor ve ölüyor. Kimi muhakeme etsinler? Ma
den mühendisi olmadığı için sahipleri mahkeme
ye verildi. Sahipleri, «Ben maden mühendisi de
ğilim; götürü olarak bu işi falancaya vermiş
tim.» şeklinde kendini kurtarmaya hâlâ çalış
maktadır. Bu vaziyet muvacehesinde benim ka
naatimce, arama ruhsatı olan her şahıs bir ma
den mühendisi ve nihayet maden mühendisi eğer 
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memleketimizde azsa; birçok mühendisler var
dır. Mühendis, teknik mevzuları bilen kimse de
mektir. İnşaat mühendisleri de pekâlâ bu mev
zuu gayet iyi bilirler. İnşaat mühendislerine bir 
teklif yapsınlar onu kabul edelim. Ama, maden 
mühendisleri azdır diye bu mesuliyeti, doğru
dan doğruya bir çavuşa yahut da bir cahil kim
seye bırakmamız Anayasa hükümlerine de aykırı 
olur, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ 

GÜZEY (Bursa) —• Muhterem arkadaşlarım, 
maden araması, arz üzerindeki evvelâ tezahür
lerden başlar. Bu tezahürleri görmek suretiyle, 
maden olup olmadığını, evvelâ o. ameleyi alır 
maden yerine getirir, hakikaten madense bun
dan sonra bir miktar kazma atmak icabediyor-
sa, kazma vurur. Arkadaşımız buyuruyorlar ki, 
3 - 4 metre kazıp, toprak altında kalırsa; evet 
mümkündür, hakikaten toprak altında insan ka
labilir. Bu, 3 - 4 metre temel kazıldığı zamanda 
temel kazılırken temel altında da kalabilir. Bir 
adam bağ ve bahçesine 30 metrelik kuyular aç
tırır, hiçbir mühendis aranmıyor. Ama maden
ciye olunca mutlaka bir külfet yüklemek zaru
reti; neden? Mühendisi korumak zihniyetinden. 
Asıl şikâyetimiz burada. Bir meslek mensubunu 
korumak iyi. Asıl bizim kanunun getirdiği ma
denin aranmasında, bulunmasında iktisadi ehem
miyeti ile mütenasibolarak işletilmesi, memleke
tin servetinden menfaat temin edilmesidir. Yok
sa, bir meslek mensubunu koruyalım diye, mut
laka her aramada maden mühendisi mecburiyeti 
olsun veya inşaat mühendisi olsun ki, hele bu 
inşaat mühendisi meselesi çok garip; inşaat mü
hendisi, maden mühendisi değildir. Aramada 
esas olan, maden cevherinin bulunmasıdır. İnşa
at mühendisi aramada neyi temin eder? Yani 
diğer mühendis gruplarına ve arkadaşımız di

yor lar ki, meselâ kimya mühendislerine verilsin, 
kimya mühendisi, kimyevi şeyleri tahlil ederken 
kimya mühendisine gidip orada inşa veya toprak 
kazmasına ait mesuliyetleri nasıl yükliyebiliriz? 
Biz yüklesek bile kanunları, bile buna müsait 
değil. 

Karşınıza Mühendis Odaları Birlikleri Ni
zamnameleriyle gelecektir. Odalar Kanunu ve 
sair nizamnameleri buna müsait değil. Binaen
aleyh, kanunlarında müsaidolmıyaıı külfetleri, 
burada bir başka kanunla, bir başka meslek er
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babına külfet yüklemeye esasen hakkımız yok
tur. Maden mühendislerinin telâşı şudur; bir 
maden yeri bulunacak mı, aranacak mı, bir zat 
evvelâ bir maden mühendisine gidecek, diyecek 
ki, sen benim fennî nezaretimi kabul ediyor 
musun? Ediyorum, öyleyse ver yüz lira. Bin
lerce, yüzbinlerce, Türkiye'de şu aldığım bâzı 
malûmata göre arz edeyim ki : Bir maden ara
ması ikibin hektar içerisinde olur. Türkiye'de 
paftası da, müracaatı da.... Her maden için Tür
kiye'de müracaat edilmemiş saha yoktur. Artık, 
iki bin hektar olarak Türkiye arazisini bölünüz 
bunu muhtelif maden gruplariyle çarpınız ne 
kadar müracaat vardır? Müracaatların her bi
rinde maden mühendisi, mahalline gitmeden, 
yerini bilmeden harita üzerinde çizer, benim 
fennî mesuliyetim vardır, diye bildirir, o fennî 
mesuliyetle o zaman karar verilir. Biz burada 
kanunu yaparken bir zümreyi besleme zihniye
tinden ziyade, halka ve esasen memleketin nef-
ine olarak işletebilecek olan maden cevherinin 

çıkarmasındaki kolaylıkları temine çalışıyoruz. 
Bu maddeler de o maksatla kaldırılmıştır. Va
tandaşa yükletilmiş olan birçok külfetler orta
dan kaldırılmak istenilmiş k i ; madde, bunu is
tihdaf etmektedir. Arkadaşımızın tekliflerinin 
varidolmadığmı zannediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; Baki Güzey ar
kadaşımızın izah buyurdukları mevzulara temas 
etmek mecburiyetinde kaldım. 

Bir kere, maden mühendisi yerine, belki in
şaat mühendisleri bu vazifeyi görebilirler de
mekteki kaselim, inşaat mühendisleri hafriyatla 
ilgili mevzuda, yetkili kimselerdir. Kendisi de 
bir noktaya temas ettiler, dediler ki : Bir temel 
kazılırken orada da böyle şeyler oluyor. Evet 
temel kazılırken bir kaza olursa inşaat mühen
disinin mesuliyeti altındadır. Binaenaleyh, biz 
toprak üzerinde çalışmalar yapacağımıza göre, 
hafriyat ve çukurlar açacağımıza göre, en ya
kın olarak inşaat mühendisi akla gelir. Kimya 
mühendisleri, analiz ve tahlil yaptıkları için bu 
mevzuu bilmezler, diye söylediler. Kimya mü
hendisleri analiz yapmaz. Kimya mühendisleri 
çıkan madenleri izabe eder, işletme mühendis
liği yapar. 
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Yalnız bir husus aklıma geliyor. Galiba hu

kukçu arkadaşlarımız her şeyi biliyorlar, mü
hendisler hiçbir şeyi bilmiyorlar. Daha doğrusu 
Almanların bir sözü vardır. «Mâdchen für alles» 
derler. Yani, arkadaşlarımız, her şey için, ama, 
mühendisler hiçbir şey değil. Hayır arkadaşlar, 
mühendisler, eğer böyle bir mevzuda vazife dü
şerse, kendilerine ne şekilde tedbir alacaklarını 
ne şekilde iksa yapılması lâzımgeldiğini ister, 
maden mühendisi, ister inşaat, ister kimya mü
hendisi olsun, gayet iyi bilirler. Ve burada ma
den mühendislerini sıyanet eder tarzda ko
nuşma mevzuuna gelince ben, bu mev
zuda bir tek maden mühendisi ile dahi 
konuşmuş değilim. Ve bu mevzuda konuş
maya da asla lüzum görmedim. Eğer bu 
mevzuda konuşulması veyahut maden mü
hendislerinin lehinde, aleyhinde bir vazi
yet varsa ondan da malıımattar değilim. 
Yalnız hakikat olan şudur ki, burada böyle bir 
mesuliyeti taşıyacak birisinin teknik, birisinin 
muhakkak bulunması icabedecektir. Tekrar edi
yorum, bunun aksi, can kaybına sebebiyet vere
cektir, Anayasaya aykırı olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. öner
ge de verilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci ve 6 ncı maddeler, yürürlük ve yürüt
meye aittir. Yürürlük maddesi içinde, Sayın 
Akyürek'in çıkarılmasını istediği 109 ncu mad
de de bulunduğu için çıkıp çıkmıyaeağı kesin 
olmadığı sebebiyle oylarınıza arz etmiyeeeğim. 
Ancak, 109 ncu madde üzerindeki komisyonun 
maddesi veya değiştirgesi geldikten sonra bunu 
yapacağız. Maddelerin tümü üzerinde... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ
ZEY (Bursa) — Komisyondan istifa ediyorum, 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanın 90 ncı Birleşimde 1111 sayılı 
Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere geçici bir 
komisyon kurulması hakkındaki önergenin, Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanı Cahit Okurer tara
fından imza edilmediği, imzanın komisyon söz
cüsünden alındığı anlaşıldığı re Cahit Okurer''-
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efendim. Başkanlık gereğini yapsın lütfen. (Gü
rültüler, olmaz, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, niçin fikirler söyle
nir ve fikirlere hürmet edilir. Fikirlerimiz ka
bul edilmediği, aleyhine söz söylendiği zaman 
kırılmanın, gücenmenin yeri yoktur. Parlâmen
to hayatı bu, demokrasi bu, fikir mücadelesi 
vardır. Fikir mücadelesi bu... Fikir mücadele
sinde kızılmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ GÜ
ZEY (Bursa) — Muhterem reis, evvelâ ikazı
nıza teşekkür ederim. Hakikaten ne gücenmiş-
liğim, ne de bundan bir alınganlığım mevcut, 
Bu noktadan değil ve hakikaten bâzı prensip
lerime aykırı olarak devam edemiyeeeğim için, 
ne arkadaşlarıma gücenmişliğim, ne de müca
deleden çekinmişliğim ve ne de mücadeleden 
geri kaldığım için değildir. Bunu kendime pren-
sibolarak kabul ediyorum. Maddelerin önerge
ler suretiyle tebdil edilmesi teklifinden de de
ğil ; bunların dışında olarak, komisyondan isti
fa ediyorum. Özür dilerim. (Sağdan, soldan, 
sebep ne?, sesleri) Sebepsiz istifa ediyorum. 
(Olmaz öyle şey, sesleri) Ne mücadeleden kaç
maktan, ve ne de fikirlerimin kabul edilmeme
sinden değil, katiyen bir üzüntü duymuyorum. 
Üzüntüm yok, istifa ediyorum, özür dilerim, 
efendim. (Kabul etmeyiz, sesleri) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Akyü-
rek ile Sayın Naci Arı söz istemişlerdi. Ancak, 
maddeler bittikten sonra, daha 2 - 3 madde 
var, ondan sonra kendilerine söz vereceğim. 
Saat 14 teki birleşimden sonra Maden Kanunu
nun bu kısımları bitecek, ve sonra mahallî se
çim kanunlarına geçeceğiz. Komisyondan rica
mız saat 14 e kadar komisyona havale edilen 
maddeleri tedvin edip bize versinler. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

in prensip itibariyle geçici komisyon teşkiline 
taraftar olmadığı kendisi tarafından ifade edil
diği cihetle, dünkü muamelenin hükümsüz sayıl
dığını ve binnetice geçici komisyonun teşkil edil
memiş bıdunduğu hakkında sözleri. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer, dün 1111 
sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde ek-
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lenmesine dair kanun tasarısının. Millî Eğitim, 
Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarından se-
çileeek üçer sayın üyeden kurulu bir geçici ko
misyon kurulması hakkındaki okunan önerge
de, Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ca
hit Okurer; isminin bulunduğunu ve fakat im
zasının kendisinin olmadığını ifade ettiğinden 
meseleyi Başkanlık olarak tetkik ettik. Sayın 
Cahit Okurer'in ismi yazılmışsa da Genel Sek
reterlik tarafından Sayın Cahit Okurer'in bu
lunmadığı söylenmiş, Sözcü Sayın Cemal Tar-
lan'a götürülmüş, Cemal Tarlan'm imzası alın
mıştır. Sayın Cahit Okurer Komisyon Başkam 
sı f atiyi e böyle bir önerge vermediğini ve böyle 
bir talepte bulunmadığını geçici komisyonların 
kurulmasının esasen prensibolarak aleyhinde ol
duğunu ifade ettiği cihetle; böylelikle bir ya.n-

B AŞ KAN — Birleşime devanı ediyoruz. 

1. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/2ii) 
(S. Say m : 171) 

BAŞKAN — Komisyon, maddeleri hazır
ladı mı? efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Maddeler üzerinde 
görüştük. Biz komisyon olarak Yüksek Heyo 
tc yeniden mâruzâtta bulunacağız. Buna göre 
meseleyi tekrar arz edeceğiz. 

(1) 171 S. Saydı basmayetzı 10 . 7 . 1963 
tarihli 90 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 
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lışlık meydana çıkmış bulunmaktadır. Yüksek 
Heyetten ben bu bakımdan özür dilerim. Baş
kanlığın burada hiçbir kabahati olmamakla be
raber, komisyon başkanının yerine, sözcüsünün 
imzası Genel Sekreter tarafından alındığı için 
özür dilemiş oluyorum. Bu bakımdan Geçici Ko
misyon Başkanı tarafından bir talep vâki olma
dığından, bahis konusu olan Geçici Komisyon 
kurulmamış olarak kabul edeceğiz. Şayet tek
lif yapılırsa o zaman o muamele yapılacaktır. 
Mesele bu şekilde bitmiş oluyor. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Saat 14 te Birleşime devam et
mek üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,15 

BAŞKAN — 82 nci madde, komisyona git
miş bulunmaktadır. 82 nci madde hakkında bu
yurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Muhterem arkadaş
larım, önerge takdim eden arkadaşlarımızın 
meseleyi iyi niyet ve hassasiyetle takibettikle-
rinden en ufak bir şüphemiz yok. Mevzu biraz 
da teknik meseleye taallûk ettiği için, samimi
yetle itiraf edelim ki, arkadaşlara mevzuun iza
hında biz muvafakiyet gösterememiş olacağız 
ki, 

Mesele Yüksek Heyetinizce oylandığı za
man, önergelerin, kabulü mahiyetinde tecelli 
etti. Ve dikkate alınması hususu, komisyonu
muzca emredilmiş oldu. Komisyon olarak, bilâ-
hara yaptığımız görüşmede; yetkili teknik ele
mandan da aldığımız geniş izahata göre, bu 
mevzuda Sayın Arı arkadaşınım takdim etmiş 

^kmtm 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğru (Sivas), Saikıp Önal (Adana) 
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olduğu önerge üzerinde, komisyon olarak maru
zatta bulunmak ve kendilerini ve bu arada 
Yüce Heyetinizi de tenvir etmiş olmak ihtiyacı
nı duyduk. 

Arkada.ŞMiı, fennî nezaretlilerin bir unvan 
elde etmek suretiyle kendilerine tereddübeden 
'hizmeti görmeden, muamelenin yürümesini ön
lenmiş olmak bakımından üç ayda bir fenni ne
zaretlinin bir rapor vermesi ve İm rapor içinde 
mutlaka mahalline gitmesi lüzumuna işaret bu
yurdular. Şüphesiz ki, bu hizmetin aksamadan, 
dikkatle takibedilmesi maksadına matuf bir 
önergedir, bir tekliftir. Yalnız, yııkardaki mad
delerde de mevzuubahis oldu; fenni nezaretç.i, 
eğer hakikaten kendisine taallûk eden vazifele
ri katiyen yapmıyarak sırf isim olarak görülü
yorsa, o zaman böyle bir maddenin kanuna 
geçmesi halinde mesele tamamiyle madencinin 
aleyhine bir vaziyeti yaratacak. Meselâ fenni 
nezaretç.i unvanı için, bir madenciden hiçbir iş 

yapmadan ayda 100 - 200 lira talebeden bir 
nezaretçi bu sefer sıkıntıda kalacağından bu 
miktarın yükseltilmesi için diyecektir ki: Ben 
sana Ibir rapor vereceğim, Mahalline gitme
den de icabederse raporu vereceğim. Mahalline 
gitmek bahis mevzuu ise bunun mesuliyetini de 
kabul edeceğim suiistimal bahis kinusıı oluyor
sa. O halde benim mesuliyetim arttığına göre, 
bana ödiyeceğiniz para 200 lira değil, 500 li
ra olacaktır diyecek. Bu itibarla mekanizma 
yine arzunun dışında madencinin aleyhine iş-
liyeeektir. İlgili dairelerle yaptığımız temas
lar sonunda biz işi bu zaviyeden almış değiliz. 
Dünyanın her tarafında fenni nezaretlilerin, 
teknik elemaların mesuliyeti, kanunlarda mün
demiç bulunmaktadır. Bunun için nizamname
ler ve yönetmelikler hazırlanmakta ve bunla
rın hangi esaslar içinde çalışacakları tes'bit edil-
me'kte, çalışmadıkları takdirde ne gibi mesuli
yetlere katlanacakları hususu, bu nizamname 
ve yönetmeliklerde yer alınış bulunmaktadır. 
Bizim halen meri bulunan nizamnamemizin 
41.1 ve mütaakıp maddelerinde bu gibi teknik 
elemanların çalışma sistemleri ve mesuliyetle
ri hakkında hüküm vardır. 

BAŞKAN — Hükümet adına kimse yok mu? 
Sanayi Bakanı? Kendileri namına (bulunacak 
bir kişinin geldiği de bildirilmemiştir. Sayın 
sözcünün konuşması bitinceye kadar Hükümet 
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adına gelen olmaz ise, Maden kanununun mü
zakeresini geri bırakacağım. Devam edelim. 

CEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FKTIMİ 
ALPASLAN (Devamla) ~- Bizim de bu tadil 
tasarısına uygun olarak hazırlamakta olduğu
muz bir yönetmelik vardır. Kıymetli arkadaş
larım Ahmet Naci Ari'nin, bu mevzudaki tek
lifinden de mülhem olan ilgili daire yönetme
liğe yalnız bu kadarla da kalmayıp, hizmetin 
daha iyi daha emniyet içinde görülebilmesi 
için, talimatnameye bu teklif dairesinde ve bu
nu destekleyici diğer hükümleri getirmek su
retiyle meseleyi halledeceklerini ifade buyur
muşlardır. Talimatnamenin endişeleri berta
raf edici hükümler ihtiva edeceğini burada arz 
ettiğimize göre; bu talimatnameyi de takibet-
me hepimizin hakkı ve şimdi bu önerge karşı
sında bir nevi vazifesi haline geldiğine göre 
ümidederim ki, Ahmet Naci Arı arkadaşımı tat
min etmiş olacaktır. Bu maruzatımız üzerine, 
hem ümit hem de temenni ederiz ki, bu öner
gesini geri almak suretiyle herkesin sabırsız
lıkla beklediği bu kanunun biran önce çıkma
sına imkân hazırlıyacaklardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Naci Arı? 
AHMET NAOÎ ARI (Kırklareli) — (ieri alı

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Naci Arı önergesini ge

ri alındığına göre, mesele kalmamıştır. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y e nl er... 82 ne i madde Birinci Oturumda oku
nan şekliyle kabul edilmiştir. 

109 neu maddenin çıkarılmasını Sayın Ak-
yürek istediler. Buyurun. 

GEÇİCİ. KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Bek değerli arkadaş
larım. kıymetli arkadaşım Akyürek'de aynı has
sasiyetle meseleyi ciddî bir görüş içinde mütalâa 
edip, işletme hakkı devresinde ipotek müessese
sinin teessüsü halinde, bâzı suiistimallerin vuku-
bulaeağı endişesiyle bir önerge takdim etmiş ol
duğunu anlıyoruz. 

Filhakika, her mevzu hazan süiistimalcilerin 
sahalarına acık bulunabilir. Yahutta pek ufak 
bir kapı buldukları zaman suiistimalde bulu
nabilirler. Zekâlarını kullanmak suretiyle bu 
kapıdan girmek yolunu arayıp bulabilirler. Fa
kat bizim mevzulunuzun, öyle zannediyorum ki, 
bu hususlarla sureti kafiyede ilgili görülmeme
si lâzımdı i'. 
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Aziz arkadaşlarım, ipotek müessesesi, Türk 

Medeni Kanununda yer alan bir hukukî müesse
sedir. Türk Medeni Kanununa göre, imtiyazlı 
madenler, ipotek müessesesine dâhil bulunmak
tadır. Şimdi, bu kanunun buraya getirdiği yeni
lik, ki bütün madencileri alâkadar eden ve bu 
kanunun da hakikaten en değerli kısmını teşkil 
eden bu 109 ncu maddedir, işletme hakkı sahip
lerine de ipotek karşılığı para alma imkânı ver
mektedir. Yani, Medeni Kanunda kayıtlanan bir 
hususu ipotek müessesesini madenciler bakımın
dan özel surette biraz daha genişletilmek sure
tiyle madencilerin işletme haklarını da ipotek 
müessesesi imkânına kavuşturmaktadır. 

Arkadaşlarım, bugün, madencilikte asıl faa
liyet, işletme hakkı devresinde kendini göster
mektedir. Yukarda kabul edilen maddeye göre; 
imtiyaz mukaveleleri 40 - 99 sene için muteber
dir. .Bir maden vardır, bulmuştur. Bu maden için 
imtiyaz ruhsatının verilebilmesi, yalnız talebede-
nin talebiyle olmuyor, aynı zamanda Devletin 
buradaki maden rezervinin ve o madenin cin
sinin, madenin bulunduğu sahanın hususiyetine 
göre asgari 40 sene müddetle işletmesi imkânı 
mevcudolduğunun kabulü halinde, imtiyaz mu
kavelesi madenciye veriliyor. Halbuki bir ma
den vardır; faraza senede şu kadar bin ton istih
sal yapılabilecektir. Bu maden 20 sene devam 
edecektir. 20 sene bunca miktar çıkarılacak bir 
madenin maliyeti ve onun getireceği meblâğ, pa
ra olarak milyonlarca lirayı bulur. Ama bu 40 
sene yetişemiyecek istidatta olduğu için buna 
imtiyaz hakkı verilmez. Bu durumda bulunan iş
letme hakkı sahibi, derhal müracaat etmek su
retiyle haklarını ipotek ederek bir sermayedar
dan para almak istiyecektir. Şimdi bu sermaye
darı yalnız Devlet müessesesi, Devlet Bankası 
olarak telâkki etmek için sebep yoktur, arka
daşlarım.. 

Nasıl ki, normal ipotek muamelesi yalnız ban
kalarda cereyan etmez, şahıslar arasında daha 
çok cereyan eder. Aynı şekilde binasını ipotek 
(den şahıs gibi, madenci de kendi maden hakla
rını işletme, haklarını ortaya koymak suretiyle 
para alacaktır. Efendim, bunu göstermek sure
tiyle haddizatında değerinde olmıyan bir meblâ
ğı alır endişesi var : 

Aziz arkadaşlarım, bir defa parasını maden
ciye verecek adam elbette ki bir karşılıkla, bir 
menfaat edinmek suretiyle verecektir. 

Bu menfaati edinirken de, parasının temina
tını arıyacaktır. îşte, buradaki ipotek müessesesi, 
bu teminatı teşkil edecektir. Resmî müesseseler, 
yani bankalar da bu şekilde muamele yapabilirler. 
Bunu yaparken normal devrenin çok üstünde bir 
para elde etme imkânı tahassııl edebilir gibi bir 
endişe arkadaşıma hâkim olmuş görünüyor. Bu 
mevzu yalnız, madenler için değil, diğer bütün 
ipotek muameleleri için de kendini gösterir. 

Şimdi, işletme hakkı devresinde ipotek yap
makla işi mutlaka imtiyaz devresine bağlamak 
arasında bir fark vardır. İşletme hakkı devresin
de madenci, tek başına veya kolektif şirket ha
linde madenini işletir. Ama, imtiyaz derecesine 
girmek lâzımgelirse o madencinin işi, mutlaka bir 
anonim şirkete devretmesi lâzımgelir, kanun hü
kümlerine göre. İşletme hakkının devresinden im
tiyaz hakkının devresine girmek için, birçok mua
melât, formaliteler lâzımdır. Bugünkü hali ile bu 
formaliteleri, ne kadar süratlendirirsek süratlen
direlim asgari olarak iki seneyi alır. Bir defa re
zerv miktarı kesin olarak tesbit edilecek, müdde
ti 40 yıldan evvel bitmiyeeeği hususuna inanıla
cak ondan sonra mesele, Devlet Şûrasına gidecek, 
Devlet Şurasından çıktıktan sonra; Bakanlar Ku
rulu kararma iktiran edecek, Bakanlar Kurulun
dan .mevzu çıktıktan sonra ancak imtiyaza sa-
hibolaeak. Eğer, Devlet bakımından meseleyi mü
talâa edilirse; madem ki, Devlet, parasını kullan
dıracaktır. O halde bu kadar formaliteleri de ara
ması lâzımdır, diye düşünülebilir. Ama demin de 
t.rz ettiğim gibi, burada ipotek karşılığı parayı ve
recek olan, yalnız Devlet değildir. Hemen arz ede
yim ki, bugün Türkiye'de Devletin sureti kafiye
de tasarrufu olmıyan, Devletin hiçbir zararı ba
his mevzuu olmıyan Amerikan fonundan 10 mil
yon lira vardır. 

Bu fonun ancak bir milyon lirasını müteşeb
bis, madenciye verebilmiştir. (Jünkü, o ipotek ara
maktadır, teminat aramaktadır. Bugünkü kanun 
da buna müsaidolmadığı için, bugünkü maden
cilerin yüzde 99 undan daha fazlası isletme ruh
satnamesi içinde iş yaptıkları için bu para da ve
rilememektedir. Ve bundan da zarar görenler yal
nız ve yalnız tabiatiyle Türk müteşebbisidir, 
Türk madencisidir. 

O itibarla ipotek müessesesinin burada kurul-
m asiyi e, para verme arasında mutlak bir bağlılık 
görmek caiz değildir. Naçiz kanaatimizce Devlet 
parasını verirken, elbette, ekspertiz yapacaktır. 
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Ekspertiz yapıldığı zaman kendisinin adamları 
gidecek, yerinde görecektir. Onun işletme hakkı 
faraza yüz bin lira ise şu bir vakıadır ki, bizim 
Devletin resmî bankaları ona belki 10 bin lira 
verecektir, yani meseleyi zaten Devletin ciddiyet
le, hassasiyetle takibettiğine inanmak lâzımdır. 
Ama bü arada, binde bir ihtimalle bir tek suiisti
mal yapılmak suretiyle bunuıl işletme hakkına 
ipotek karşılığı para verilirken 500 T. L. verile
ceği yerde 5 000 T. L. verilebilir diye düşünüle
bilir. Ama bü kadarcık uzak bir ihtimale geniş 
bir kütleyi alâkadar eden, esasında faydadan baş
ka hiçbir zararı olmıyan bir meseleyi bertaraf et
mek için sebebolmadığı kanaatindeyiz. Biz zan
nediyoruz ki, daha evvel maddenin ruhunu bu şe
kilde arz etmedik, Yüksek Heyetinize ve muhte
rem arkadaşıma; mesele de buradan doğmuş olu
yor. O itibarla bu mâruzâtımızın hüsnü telâkki
si sureti ile maddeye müspet oy vermenizi Komis
yon olarak istirham ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon eski metinde ısrar et
mektedir. Sayın Akyürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın Sözcü tahminime göre benim sözlerimi 
bir nebze teyidetmiş bulunuyorlar. Şöyle ki; 

Evvelâ işletme ruhsatı alan bir kimsenin, im
tiyaz ruhsatı alsın, ve imtiyaz ruhsatı olanlar 
da; ipotek etmeye imkân buludukları için, ipotek 
etsinler, paralarını alsınlar demiştim. Derler ki, 
istikbali belli olmıyan bir saha, ne kadar maden 
cevheri çıkacağı belli olmıyan bir saha için, imti
yaz almak lüzumsuz ve fıızıılidir. O halde biz is
tikbalini bilmediğimiz ve derinlerini tesbit ede
mediğimiz bir ruhsat için nasıl ipotek ederiz de 
bunun karşılığı para talebeleriz. 

İkincisi, eğer benim işletme ruhsatım var ve 
istihraeedebilecek maddem de Ararsa, zaten mem
leketimizde maden o kadar kıymetlidir ki, bunun 
talipleri peşinde koşmaktadır. Hemen yerinde 
ton, ton alacak kimseler namütenahi çoktur. Bi
naenaleyh ruhsatlı bir sahada, çıkan bir made
nin talibi çok ve satılması da kolay olduğuna gö
re, ipotek etmeye neden lüzum vardır? Hemen 
bugün kanun çıktığı zaman binlerce kişi dağda, 
derede, tepede, hiçbir madeni veyahut içersinde 
çıkacak maddeyi bilmediği halde ruhsat alır. 
Ve bu ruhsata istinaden de belki forsunu kullan
mak suretiyle, belki başkaları ile kombinezon dü-
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şünmek suretiyle, ipotek suretiyle para alına ça
relerini düşünmekten ibarettir. Buna benzer bir 
misal, geçmişlerde Sümerbankta olmuştur. Sü-
merbank, 5 milyon liraya yakın, 500 000 T. 
L. ya kadar teminat mektubu vereceği zaman 
kaputbezi ve buna benzer bezler veriyordu. Bir
denbire baktık ki, piyasada, rasgelen bakırcı, 
demirci, keresteeci, marangoz, v. s. Sümerbank-
tan bez almaya başladı. Teminat karşılığı bu be
zi aldı gitti esas satcılarına % 20 - 25 eksiğine 
peşin para ile bunları sattı. Faiz için % 5 - 6 
verdi teminat mektubu karşılığında, buna muka
bil % 20 - 25 nisbetinde eksik satarak, % 27 - 30 
nisbetinde bir para istihsal etmiş oldu. 

Halbuki bunu banka yolu ile, başka yollarla 
temin etmek istemesi halinde % 35 - 40 bir faiz 
vermesi gerekiyordu. Ne oldu? Neticede, bu şe
kilde büyük faizhule çalışan firmalardan, bugün 
görüyoruz bir çokları elindeki sermayeyi kaçır
mış, kaptırmış ve iflâs etmişlerdir. 

Binaenaleyh biz böyle istikbali belli olmıyan 
bir işletme ruhsatına ipotek kabul edecek olur
sak aynı âkibetler bizim karşımıza derhal çıka
caktır ve birçok vatandaşlar sebepsiz yere muta
zarrır olacaklardır. 

Tokat'ta antimon madeni vardır. Ye bu anti
monun çıkarılması için müracaat edenler olmuş
tur. Tanıdığını bir şahıs tarafından bu finanse 
edildi, evvelâ analiz geldi. % 42 antimonlu 
cevheri bulduk, çıkarıyoruz dedi. Her çıkan ton 
için 800 liradan müşteri bulundu. Tasavvur edi
niz, çıkan antimon netice itibariyle lâalettâyin 
bir maden gibi çıkan bir nesne... Tonunu 800 li
radan müşteri buluyor. Ve- çıkarılması için teşeb
büs ediliyor. Fakat tanı madeni çıkardıkları za
man ve o sermayedar da parayı yatırdığı halde 
% 42 lik antimon birden bire % 31. e düşüyor. 
Bu para yatıran şahıs mutazarrır oluyor. Ne
den? Çünkü, orada, hakiki bir rezerv tesbit edil
memiştir. Ne çıkacağı belli değildir. Af buyu
run yeraltı hâmile bir kadına benzer ne doğura
cağı belli olmaz. O itibarla katî netice alınma
dan bir ruhsatın ipotek edilmesi asla mevzuubahis 
olmıyacağına göre, işletme ruhsatı olanların, ipo
tek edilmemesinde ısrar etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına. Sayın Bozca!ı 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜT-
F l BOZCA İd (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
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bu kanun biİhassa ferdi himaye bakımından fer
dî teşebbüslerin inkişafını sağlamak için; gayret 
sarf edilerek hazırlanmış bir kanundur. Arkada
şım, 109 ncü maddedeki işletme ruhsatının 
ipotek edilmesine muhalefet etmektedir. Maz
but, ahlâklı, şayanı itibar ve itinıadolan bir 
kimse, iyi bir yerde bir maden bulmuştu l;; ruh
satını ahaiitlr; fakat diğer yakabileceği işler 
için İüzümİü sermâyösi yoktur. Mu Vatandaşın 
şâhsına vâki itibar sebebi ile her hangi bir kim-
söj kendisine sermaye verecektir; Fakat insan 
failidir, ölebilir; tiuhu düşünen kimse, ohüh 
şahsina olalı itibarini dahi hayati düşünce nok
tasından da bu, ipotek karşılığı almadan para 
vermesi, endişelere sevkeder. Eğer bu ipoteği 
alınmış olursa; ruhsat üzerine mirasçılarına bu 
ha'kkmı dermeyan edebilir. Biraz önce kabul 
buyurduğunuz 110 nuncu madde ile esasen bir
biriyle irtibatı olan 109 ncu madde de ki, bu 
hususlarda kabul edilmiş durumdadır. Maden 
ipoteğini tesis eden bir kimse, bunu herhangi 
bir kimseye devri sırasında borcun itfası ica-
beder. Aksi takdirde devir muteber değildir. 
Bundan başka; şahsî mesuliyeti de vardır. Ar
kadaşlarım diyecekler ki, ipotek bizatihi şahsî 
mesuliyeti de icabettirir. Hayır Medenî kanun 
ve 802 nci maddesi sarihtir. Bâzı hallerde, 
şahsi mesuliyet icabetmez, çünkü ipotek daima 
mal sahibinin olmaz, 3 neü şahısın malına ipo
tek verilebilir. Bu maddedeki Hükümetin ve 
Komisyonumuzun bilhassa üzerinde durduğu 
husus, müteşebbis bir ferdin uzun zaman uğ
raşarak meydana getirmiş olduğu ve istihsaline 
muvaffa'k olduğu işletme ruhsatını herhangi 
bir elinde 5 -10 kuruşu bulunan bâzı açık göz
lerin kapmaması ve işletme sahibine ufak da 
olsa bir sermaye bularak. Biraz daha inkişatını 

temin etmek, biraz rezerve temin etmek bu
nun satışına gitmek ve bundan sonra borçlarını 
itfa ederek bu işi inkişafa götürmektedir. Eğer 
bu 109 ncu maddedeki ipoteği kabul etmediği
miz takdirde pek çok şahsın, ferdi teşebbüsle
rini önlemiş oluruz. 

Bankalara gelince; arkadaşım daha ziyade 
iyi niyetli olmıyan kimselerin araya girerek 
istismar edilmesini düşünerek iyi bir düşünce 
ile vermiş olduğu takrire gelince , hepiniz tak
dir buyurursunuz. Bankalar para verirken sa
dece ruhsata itibar etmezler, gayrimenkuller 
ararlar, Gayrimenkullerin dahi yüzde yüzüne 
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hiç bir zaman karşllık olarak, para ödenmiş de
ğildir. Ancak malinin aynen rehhi suretiyle pa^ 
ra verebilirler, mevzuatlari bunun dişinda ha
rekete müsait değildir. Şayet vermezse bizatihi, 
o bankaya karşı bunu vermiyen kimse mesul 
olur; Umumi mesuliyet çevresine göre, bu bâ-
kimdân da arkadaşımın ileri sürdüğü hususun 
varidolmıyâcağı kanaatindeyiz: fin sebeple 
maddenin aylieiı kabulünü yüksek takdirlerini
ze arz ederini: 

BAŞKAN — Sayın Aydıher: 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

8. Ü.) — Şevket Beyefendinin noktai nazarını 
gayrihukukî buluyorum. Sebebi, ortada bir 
uıükriz bir de müstakriz olacaktır. Müstakriz 
işletme hakkına sahibolan zat, mükriz de her 
hangi bir zattır, 

Efendim, bir mükriz, bir adama para verdi
ği zaman ondan alacağı teminatın kuvvetine 
göre miktarını kendisi tâyin eder, O, budala, 
sersem değildir. Buna imkân da yok. 

Meslekî hayatta başımdan geçmiştir. Birisi 
Üç Yıldız Mensucat Fabrikasının tahvilâtını 
hisse senedini almış ipotek, rehin etmiş, muka
bilinde para almış. Sonra biz, Üç Yıldız Men
sucat Fabrikası hisselerini satışa çıkardık, on 
para etmiyor. Şimdi, öyle ise eğer Devlet buna 
müdahale edecekse, yani müstakriz bu şeyi sen 
ipotek etmiyeceksin, diyecekse, Üç Yıldız Fab
rikası yahut her hangi bir şirketin tahvilâtının 
para etmiyeceği, yahut da noksan teminat irae 
edeceğini ileri sürerek Devletin müdahale et
mesi lâzmıgelir. Bu akitlerin serbestisi kaidesi, 
fertlerin hürriyeti kaidesi böyle bir vesayet al
tına almaya mânidir. Arkadaşımızın teklifi 
gayrilmkukîdir. Komisyonunki doğrudur. Bil
hassa işletme hakkı sahibi işin mebdeinde hima
yeye muhtaçtır. Hiçbir mükriz, tam teminat al
madan ikrazat yapmaz. Ama, yaparsa kendi dü
şen ağlamaz. Binaenaleyh, bizim burada ferdi 
vesayet altına alarak illâ sen buna ipotek vere
mezsin, ipotek alamazsın demek, doğru değil
dir, gayrihukukîdir, menfaati âmme bunun tec
vizini âmirdir. Rica ediyorum, Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilsin. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu tasarı
nın sevk sebeplerinin başında bu madde gel
mektedir. Bugün memleketimizde işletilmekte 
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olan madenlerin sayısı 400 kadardır. Bunun ya
rısı imtiyaz ruhsatnamesi ile, diğer yarısı da 
yani iki yüz kadarı da işletme ruhsatnamesi ile 
çalışmaktadır. 

Aslında işletme ruhsatnamesi; bir imtiyaz 
ruhsatnamesidir, mahiyeti itibariyle... 

Farklar şundan ibarettir; rezervi nisbeten 
küçüktür. Yani 40 seneden fazlaya tahammülü 
olmıyan, 40 seneden daha fazla işletilemiyecek 
miktarda olanlar işletme ruhsatnamesiyle çalış
maktadır. Daha büyükleri için imtiyaz ruhsat
namesi verilmektedir. Bu bakımdan imtiyazla, 
işletme ruhsatnamesi arasında sadece büyüklük 
ve küçüklük farkından başka bir şey yoktur. 
Hukukan ikisi de aynı mahiyeti haizdir. İmti
yaz ruhsatnamesini bir ipotek mevzuu olarak 
kabul ettiğimize güre, bunun biraz daha küçü
ğü küçük bir madene taallûk eden ve mahiyet 
itibariyle hiçbir Harkı olmıyan işletme ruhsat
namesinin böyle bir hak mevzuu teşkil etmesini 
kabul etmek doğru olmaz ve mantıki de ol
maz. Bunları mahrum ettiğimiz takdirde, haki
katen bugün küçük dediğimiz maden işletme
leri kredisizlikten ya ç.ahşamıyacak duruma ge
lecekler, yahut da bugün olduğu gibi zayıf bir 
kapasitede çalışacaklardır. Bu kanunun arka
sından Hükümet yeni bir Maden Bankası Ka
nunu hazırlamaktadır. Bu kanun çıktığı tak
dirde Maden Bankasını da derhal kuracağız. 
Bu müesseselerin daha verimli şekilde çalışma
larına imkan temin edeceğiz. Biraz evvel Sayın 
Aydıncr mevzuubahsettiler : Krediyi bu banka 
verecektir. Elbette ipotek mevzuunu tetkik 
edecektir ve hattâ ipotek ettirenin durumunu 
da tetkik edecektir. Ye onun, durumu gördük
ten sonra kredi verecektir. Hüsnüniyet aslol-
mak lâzım. Eğer işin suiistimal ihtimalleri dü
şünülüyorsa bu başka mevzularda da vardır. 
Bütün ipotek mevzularında vardır. Öyle hâdi
seler görmüşüz ki ; beş yüz liralık bir tarlayı 
beş yüz bin lira olarak kıymet takdir ettirip 
bankaya ipotek olarak va-z'etmişlerdir ve büyük 
krediler almışlardır. Son onbeş, yirmi sene için
de birçok muameleleri tetkik edersek bunun 
birçok misallerini görürüz. Binaenaleyh, İm mi
sali ele alarak; 

Gayrimenkul ipoteğini kaldırmayı nasıl dü-
şünemezsek, böyle bir ihtimali de nazara ala
rak; burada da bir ipotek mevzııubahsolmaz, 
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demenin de bence bir veçhi olmamak lâzımge-
lir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — İşletme 

ruhsatnamesi veya imtiyaz ruhsatnamesi olan 
sahada çıkan bir cevher rehnedilebilir mi? Cev
her bir menkuldür, o da rehnedilebilir mi! 

MALİYH BAKANI KERİI) MELEN — 
Cevher menkuldür, her menkul gibi o da rehne
dilebilir. 

BAŞKAN —- Söz mü istiyorsunuz? Buyuru
nu/. 

ŞUVKKT AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, efendim, imtiyaz
lı ruhsatla, işletme ruhsatı arasında, rezervclc-
rin birisinin 40 seneden daha fazla, diğerinin 
daha az olduğu söyleniyor. Bugünkü teknik 
muvacehesinde böyle bir konuşmayı ben biraz 
acayip karşıladım. Ben çalışırım; günde 10 ton 
çıkarırım, başka birisi gelir eksküvatürle tras-
kovatörlerle çalışır, günde bin ton çıkarır. O 
halde rezerve neye göre 1 es bit edilmiştir? Bu 
şekilde bir tezin müdafaası gayet sakat olur. 
İmtiyaz niçin verilmiştir. Çünkü o sahada 
uzun vseneler o madende çalışmak, imkânına sa-
hiboldukları için verilmiştir. İşletme ruhsatı 
alan niçin imtiyaz ruhsatı almıyor? Çünkü 
çıkacak ve daha fazla maden olmadığı için im
tiyaz ruhsatı alma cihetine gitmiyor. Bir ke
re burada böyle Ibir kanunu çıkartmakla hazi
nenin de zararı vardır. Kğer hakikaten 'maden 
çıkabilecek durumda ise; imtiyaz ruhsatı alsın 
ve 5 000 T. IJ. versin. Kğer bu 5 bin lirayı vere
cek durumda değilse; zaten o sahada bunu kar
şılayabilecek bir cevher yoktur. 

İkincisi, işletme ruhsatını aynı şekilde ipo
tek edelim. Neden edelim? Madem ki, istihrae-
edilen bir meta, bir cevher bir yere depo etti
ğimiz zaman; ipotek etme hakkına sahibiz, onu 
ipotek etsin; niçin işletme ruhsatı ile o sahayı 
ipotek etmek istiyor? 

Çıkarılmış bir malı 50 ton, 100 tona 1 000 
ton neyse ipotek ediliyor, ama bu şekilde bir 
işletme ruhsatı verdiğimiz takdirde, yerin al
tından ne çıkarsa çıksın, ben paramı aldıktan 
sonra, gerisi Allalıkerimdir, şeklinde demesi 
biraz gayri kanuni olur kanaatindeyim. 

Bu itibarla bu maddenin çıkarılması husu
sunda tekrar ısrar cdivorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem senatöı, 'benim işletme ruhsatname
si ilo imtiyaz arasındaki farkı; müddetle ayır
mamı yerinde bulmadılar. Ve bunu garip kar
şıladılar. Halbuki, teknisyen arkadaşlarla tek
rar konuştum, ben bunun mütehassısı değilim, 
takdir tamamen bu ölçüye dayanmaktadır. Se
bebi basit ve açıktır. 40 seneden fazla olan re-
zerveler için imtiyaz veriliyor. 40 - 99 sene. 
Halbuki işletme ruhsatnemesi 40 seneye kadar 
olan işletilen madenler için verilir. Bu, şöyle 
hesap edilir: Arkadaşımızın dediği gibi ekska
vatör getirir v. s. getirir, büyük istihsal yapar, 
varsa istihsal yapar, Normal olarak; mut ad va
sıtalarla ne istihsal edilebilirse yıllık istihsal 
odur. Bu rezerv 'tahmin edilir ve kaç yılda 
bu rezerv normal vasıtalarla mûtat vasıtalarla 
istihracedilecekse, bu esas alınır ve buna göre 
bu müddet tâyin edilir. 40 senenin üstünde 
veya altında olduğu.. Sonra cevherle, rezervi 
ayırmak lâzımdır. İpotek mevzuu, işletme hak
kıdır, Bu hak, gayrimenkul hükmündedir. İpo
tek mevzuu olabilir ve rezervdir. Yani henüz 
istihracedilmiş rezervdir. Rezerv çıkarıldıktan 
sonra; tamamen menkul hükmlinde olur. Artık 
o zaman ipotek mevzuubahsolmaz, menkul 
rehni hükümlerine tâbi tutulur ve rehnedile-
biliı*. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Daha önce 109 ncu madde 
üzerinde Sayın Akyiirek'in vermiş olduğu öner
ge dikkate alınmış. Komisyona iade edilmişti. 
Komisyon 1 nci madde ile değiştirilen 109 ncu 
madde üzerinde ısrar etmekte, ve eski metnin 
kabulünü istemektedirler. Ayrıca bir önerge 
de yoktur. 

Birinci oturumda okunan 109 ncu madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci madde bu şekilde tamamlanmıştır. 
Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 
"üçüncü maddede bulunan geçici birinci 

madde için de dikkate alman bir husus var
dır. 

Komisyon1?, Buyurun. 

GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Muhterem arkadaşla
rım, dikkate alma önergesinde ayrıca bir fık- | 
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ra ile, müktesep hakların himayesi hususuna 
işaret edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, birinci maddeyi kabul ettiğimize 
göre, eski kanunda yani değişmeden evvelki 
şeklinde turp, antrasit, linyit, taş kömürü 
diye ayrı ayrı isimlendirilen kömürler, tabiat
tan çıkan kömürler, bugün kâffesi; maden kö
mürü unvanı altında birleşmektedir. Bunun 
sebebi de, mucip sebep lâyihasında da göste
rildiği gibi, tabiatta bulunan kömürleri böyle 
bu, turp mudur, bu antrasit, midir, bu lin
yit midir, bu taş kömürü müdür, diye kesin 
olarak ayırmanın imkânsızlığından doğmak
tadır. Teknisyenlerden aldığımız malûmata 
göre; dünyada bir kömürün, taş kömürü mü, 
antrasit mi, turp mu, ve linyit mi olduğu hu
susu iki esasla tesbdt ediliyor : Birisi bir sa
hadaki kömürün, tabiî kömürün yaşma bak
mak. suretiyle yani jeolojik tetkikatl'a anla
şılıyor. Yaşı çok eski olursa, o zaman daha 
çok sertleşme vâki oluyor, faş kömürü vasfı
nı iktisabediyor, antrasit vasfına geliyor. Bu 
daha sonraki devrelerde teşekkül etmişse, 
bu da linyit vasfında kalıyor. Bu memleketler
deki, henüz bizde cari teamüller bu noktaya 
gelmemiş, kalori miktarı üzerinde duruyor
lar. Muayyen kaloriye kadar olan kısımları 
linyit telâkki ediliyor, ve bu kalori miktarı 
yükseldikçe onlara başka başka isimler veri-
yorlaı*. 

Fakat aziz arkadaşlarım; aynı derede te
şekkül etmiş bir kömürün yaygın sahada ver
diği kalori miktarının, damarın daralıp sı-
kışmasiylo ilerlemiş olduğu yerlerden numu
ne alındığı zaman, onun, bir buçuk, iki mis
line yakın bir kalori verdiği vâki oluyor. 
Yani kalori mevzuunda mutlak mânada bir 
madene bu maden -taş kömürü, veyahut lin
yit diye ayırmak imkânını vermediği şim
diye kadar ki, tatbikatta görülmüş bulunuyor. 
İşte bunun içindir ki, birinci maddede, maden 
kömürü unvanı altında olan kömürlerin he
yeti umumiyesini toplamış bulunuyoruz. 
Bundan sonra yapılacak müracaatler için ga
yet iyi bir yol bulunduğuna müttefikiz, şüphe
siz. Birinci maddenin bu şekilde kabulü ile. 
Çünkü bundan sonra artık müracaat edecek 
zat, şahıs ben linyit için müracaat ediyorum, 
ben taş kömürü için müracaat ediyorum de-
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miyeeek. Topyekûn maden kömürü için mü- I 
racaat ediyorum deyip arama ruhsatı ala
cak, imtiyaz ruhsatı alacaktır. Yalnız, bu 
geçici madde, geçmişte olan vaziyetleri ber- I 
t a rai! etmek maksadiyle tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. Filvaki bir müktesep hakkın 
himayesi durumunu ortaya koyar gibi görünü- I 
yor; tuna cereyan eden muameleler odur ki, I 
böyle bir madde; ile yüksek huzura çıkmaya 
ilgilileri zorlamış ve bu- mucip sebeple mevzu 
Millet Meclisinden geçtikten sonra Yüksek He
yetinize gelmiş bulunmaktadır. Şimdi bir 
sahada birisi müracaat etmiştir ve linyit diye 
nıüracaatini yapmıştır. Onun asıl maksadı 
şudur : Kömür çıkaracak, piyasaya arz ede
cek ve bu şekilde hem kendisi müterakki ola- I 
rak ve hem de memleketin kömür ihtiyacını 
karşılamış olaeaktıı. Fakat bâzı gözü açıklar, 
kanunun inceliklerine nüfuz etmek suretiyle 
bilhassa son bir kaç ay içinde çıkmıştır, ine- I 
•selâ linyit diye müracaat edilen bir saha 
için. bu sefer eski kanunda ayrı ayrı gösteril- I 
(liginden, iteış kömürü, antrasit, turp, linyit diye I 
aynı saha içerisinde başka vasıfta olan taş 
kömürü için ruhsat istiyorum diye diretmiş- I 
1 erdi i'. 

Arkadaşlar, demin burada izahatta bulunur- I 
1 arken; bir misal aldılar, Yozgat'tan. Ama bu şe
kilde ki, müracaat, ruhsata bağlı olduğu halde 
bir lek Yozgat'ta varsa; henüz, dairesinin has
sasiyetle meseleyi ele alıp, kanunun ç.ıkaca- I 
gııu dikkate almak suıvtiyic durdurduğu bir
çok mevzulardan birisidir. Meselâ bugün >So- I 
ma'daki 'bütün kömürler üzerinde; bu şekilde 
Maden Dairesi bir taleple karşı - karşıyadır. 
Bu g("«ü açıklığı öğrenen, bir başka mütehassıs, 
Soma'dalu madenler için - ki, o Soma linyitleri I 
diye anılıyor - Garp . linyitleri adı altında I 
Soma'daki madenler için, efendim, bu linyit 
sahasında ben de taş kömürü çıkaracağım, diye I 
bir müracaat yapmış ve bu müracaat halen 
durur. Adama ruhsatı verilmemiştir? Arama 
ruhsatı verilmemiştir. Fakat, mukaddem bir 
müracaatı da mevcuttur. E, biz, bugün maden 
-kömürü adı -altında Ibütün kömürleri topladığı-
mlıza göre, eğer bu geçmişteki müracaatları da 
bu şekilde yeniden arkadaşlarımın teklifleri 
veçhile değerlendirmeye kalkarsak o zaman | 
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muazzam hâdiselerle karşı 'karşıya gelmek mu
kadderdir. 

Arkadaşlarıma hâkim olan kanaat şu: Yoz-
gattaki misali verirken birisi linyit kömürü 
için arama ruhsatı almış, 'diğeri de maden kö
mürü için ruhsat almıştır. Ama mücerret bir 
hâdise için tutulur da bu vaziyet ortadan kal-
lilırılıp önergeyi buraya aynen dercedersek, şim
di arz ettiğini gibi doğrudan doğruya Devlet 
bünyesinde, İktisadi Devlet Teşekküllerini alâ
kadar ejp.ıı bir saha üzerinde bu sefer tedahüller 
olacakta, ve aynı saha üzerinde aynı yakın 
noktalardan birisi linyit çıkarırken diğerinin 
taş kömürü çıkarmak iddiasiyle işleri karma 
karışık olacaktır. Bu kanunun maksadı karı
şıklıkları bertaraf etmektir ve bundan sonrası 
için bir düzen vermektir, yani bu kanun yal
nız bundan sonrakiler için düzen vereyim diye 
çıkmıyor. Mevcut karışıklıkları da bertaraf 
edici mahiyetindedir o itibarla geçici o ncü mad
de, mevcut haliyle bu karışıklıkları ibertarat! 
edici vasıf ve mahiyettedir. Arkadaşlarınım 
önergesi işin içine girdiği takdirde (bir iş ya
palım derken) işleri karıştırmış olmaktan ibaşka 
!bir vaziyet elde edilmiş olmaz. Emvali de çı
kardığını kabul etmek lâzımgelir. Şüphesiz ki, 
arama devresinde çıkarılan kömürler piyasaya 
arz edilmek suretiyle satılmış, bunun değerin
den faydalamlnııştır. Ama, aramada bir kısım 
masraflar vardır. Acaba ne vardır diye yapı
lan arama neticesinde bir kısım masraflar ya
pılmıştır Bizim umumi hükümlerimize göre, 
bu mevzuda yapılmış olan lüzumlu, faydalı ve 
zaruri masraf 1 ariııı, kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra hak sahibi olacak tele kişi için 
masrafı yapan şahıs tarafından telep imkânı 
mevcuttur. Yani tamamiyle ben masraf yap
tım, şimdi bunlar heba oldu demiyeeektir. Ha
kikaten yapmış olduğu masraflardan aramanın 
mevzuuna elverişli olan lüzumlu ve faydalı mas
raflar], umumi hükümler 'dairesinde takibet-
mümkündür' 

Taş kömürü için ruhsat alan şahıs buraya 
masraflar yapmıştır o itibarla zararını nıııci-
bolan bir hal vardır. Bu kanunu kabul eder
sek, 'bu zararların telâfisi ne olacaktır, endişe
sine kapılıyor çünkü, son fıkrasında diyoruz 
ki, tedahüllerin ref'ine takaddüm hakkı esas
tır. Takaddüm, hakkı bahis mevzuu olursa İn' 
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daha evvel müracaat etmişse, taş kömürü için 
etmişse taş kömürü için olan, linyit için etmişse 
linyit için olan takaddüm etmiş sayılın* mâna
sına almıyor. Çünkü hepsi maden kömürü 
unvanı altında birleşiyor. 

Aziz arkadaşlarımın bir noktada müsterih 
olmalarını istiyorum. Verilen ruhsat, arama 
ruhsatıdır. Arama ruhsatında arama yapan 
zatın, bâzı masraflar ihtiyar etmek suretiyle; 
hem sahada ne var, ne yok diye bunu araştır
dığı hem de bu arada bir kısım burada şahıs
ların zararı bahis konusu olmıyacaktır. Umu
mi hükümler dâhilinde hakları teminat altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu madde aynen kabul 
edilmek suretiyle Türkiye'deki bütün müte
şebbis madencilerin hararetle bekledikleri bir 
mevzuun, kendilerinin hizmetine ve kendileri
nin menfaatleri dolayısiyle, memleketin yüksek 
menfaatlerine arz edilmesini Yüksek Heyetiniz
den bilhassa istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) Pek muhte
rem arkadaşlarım, bu 3 ncü madde dolayısiyle se
çim bölgemden nık sık bahsedildiği için bu huzu
runuzu işgal ediyorum. Biz takririmizde şu veya 
bu şahsı istihdaf ederek bir talepte bulunmuş deği
liz. Şunu huzurunuzda arz etmek isterim ki eğer 
bu iş sırf tekrar tekrar bahsettikleri gibi, kendi 
seçim bölgemdeki bir şahsa, tanımadığım bir 
şahsa ait ise, sırf onu ilgilendiriyorsa bendeniz 
takririmi hemen geri alıyorum, 'bunu bilhassa 
arz etmek isterim. Halbuki biz şu esa'sı göz 
önüne alarak takriri sunmuş bulunuyorduk : 
Kanunların bir umumilik prensibi vardır. 
Kanunlar makable şâmil olamazlar. Ana pren
sip itibariyle kanunlar müktesep 'hakları ihlâl 
etmemelidir. Bu esasları arz ettiğim bu 3 ncü 
ek madde ihlâl etmiş bulunduğu için, bu mad
denin doğru yola, doğru istikamete getirilmesi 
gayesine matuf bir talepte bulunmuştuk ve ma
ruzatımız 'bu yolda idi; tekrar ediyorum; şu 
veya bu şalısın arzu ve hevesi için bu kürsüyü 
asla işgal etmiş değiliz. Prensibimiz de budur. 
Bunu bilhassa arz etmek istiyorum. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Arkadaşımız 'Sadık Artukmaç mükte
sep hakları ihlâl etmemeliyiz, buyurdular. Han-
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gi müktesep hakkı? Evvelâ bunu arıyalım. 
Burada bir teşebbüs blmuştur, birisi linyit im
tiyazı istemiş, arama hakkı istemiş, ona vermiş
ler. Aynı yerde maalesef taişkömürü imtiyazı 
aramak 'hakkı istemişler, onu da vermişler. Te
dahül ediyor, şimdi, hakkı .müktesep hangisi? 
Eğer, hakkı müktesep arryacaksak arada kaldı; 
onun için biz, hakları ihlâl değil, haklara bir 
suret, bir tesviye vurup, 'hattâ, kanunun bu 
kömür vasıtalarına göre yaptığı yanlış tatbi
kinden doğan karışık vaziyeti temizlemek mec
buriyetindeyiz. Şimdi bir hâdisede ve temsilî 
'hâdiselerde olabilen vakıa şudur : Linyit ara
ma hakkı istenmiş ve verilmiştir. Maalesef o 
zat hiç masraf yapmamış veya az masraf yap
mış. Takaddüm hakkı da kendisinindir. Daha 
mukaddemdir onun müracaatı. Sonra taşkömü
rü işletmek hakkı is'tiyen .şahsa, ona bu hak 
verilmiş ve adam 40 - 50 bin lira gibi birhayli 
masraflar yapmıştır. Neye müsteniden yapmış % 
Devletin kendisine verdiği arama hakkına müs
teniden yapmış. Bunu, Devletin verdiği hak 
olmasa bertaraf edebilirdik. Fakat Devletin 
verdiği bir hakka istinaden masraf yapmış ol
duğu için maddenin bu şekilde ıtlakiyle kabulü 
veya hiç olmazsa zabıtlarda ıslah edilmemesi 
suretiyle ikinci adamın, yaptığı masraflar he
ba ve heder olur, bunu hukuk tecviz etmez. 

Onun için, bendeniz bu maddenin sonuna 
bir fıkra eklenmesi hakkında bir takrir suna
cağım. Fakat, bu kanunun Millet Meclisine 
tekrar gitmesinden endişe ederek bu takriri ver
miyorum. Ancak, Encümenin şu ciheti, demin 
sayın sözcü arkadaşım ela ifade buyurdular, fa
kat gayet az temas buyurdular, bu tekaddüm 
hakkı sebebiyle kendisine verilen zatın, diğer 
ikinci şahsın, elinden alman şahsın, yaptığı 
masrafları umumi hükümler dairesinde yani, 
sebepsiz iktisap kaidelerine ıgöre, mevcudoldu-
ğu ve bunun miktarında ihtilâf olursa, umu
mi hükümler dairesinde mahkemelerce hal ve 
tesbitle hüküm altına alınacağı lütfen zapta 
geçirilmek sure tiyle, her hangi bir tereddüt ve 
mağduriyetin önü alınsın. Çünkü, biz bir hak
kı ihkak ederken, diğer tarafı izrar etmek salâ
hiyetine malik değiliz. Devletten .aldığı bir ruh
sata müsteniden bu masrafları yapmıştır. Onun 
heba ve heder edilmesi doğru değildir. Onun 
için bunun zabıtta sarahaten tasrihi suretiyle 
kanunun ikinci bir defa Millet Meclisine git-
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meşini önlemek ve neticeyi de bu şekilde ada
letli bir şekilde 'halletmek i'çin komisyonun bu 
noktada izahatını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun .'Sayın Bozcalı, 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ÖMER LÜT-

F l BOZCALI (İzmir) — Muhterem arkadaşla
rım, takrir sahibi arkadaşlarımızın bu mevzu üze
rindeki ısrarları, müktesep hak sahiplerinin hak
larının ihlâl edilmemesi kastına matuf olduğu için 
biz de zaten bunun üzerinde durmuş bulunuyo
ruz. Komisyon olarak tetkik ederken de bu son 
fıkrada, müktesep hakkın ihlâl edilmediği hususu 
meveudolduğu içindir ki, bu madde üzerinde ıs
rar etmiş bulunuyoruz. Zaten bu sadece arama 
devrine ve takaddüm haklarının tedahülü mevzu
una inhisar eden safhada seçen muamelât ve bu 
aradaki müracaat sahipleri arasında çıkan ihtilâ
fın kanun vâzıı olarak bugüne kadar gelenleri ve 
bundan sonraki vaziyetleri biraz önce kabul etti
ğiniz maddelerde olduğu gibi, kolaylıkla halledil
mesi, yoluna gidilmesi içindi. Arkadaşlar uzun 
uzun birinci kısım üzerinde durdular. Ben, sade
ce son kısım üzerinde duruyorum. Bu tedahül 
eden takaddüm haklarından, hangisini hak sahibi 
sayacağız diye düşündüğümüz zaman bittabi he
pimizin hatırına gelen, ilk müracaat sahibi olması 
lâzımgelir. Komisyonumuz da getirilen bu mad
dede aynı şeyi gördüğü için ilk takaddüm hakkı 
sahibini birinci plânda, almış. Fakat diğer hak sa
hiplerinin haklarını ihlâl eder bir durum da yok
tur. Sayın Hidayet Aydıner arkadaşımızın işaret 
ettiği hususlar zaten bu uğrunda sarf edilen mas
raflara her hangi bir kimsenin gelerek konması, 
mevzuubahsolamaz. Haklı bir sebeboJmaksızm 
aharın zararına mal iktisabeden kimse, bizatilıi 
bunu ödemekle mükelleftir. Borçlar Kanununun 
61 ve mütaakıp maddeleri de bunu âmirdir. Mad
de bunu zımmcn ifade etmektedir. Hüsnüniyetle, 
bir kimse masraf etmişse, diğeri bu masraf yapı
lan, yerden istifade eden kimse bizatihi ödiyecek-
tir. İhtilâfları hal mercii olan mahkemelerde hâ
kim, maddelerde sarahat bulmadığı zaman, ken
disi vâzıı kanun gibi hareket edeceğine göre, o 
ela ihtilâfı bu yolda halledeceğine emin bulunu
yoruz. Bu itibarla, bu maddeye, müktesep hak 
ihlâli hususu mahfuzdur yolunda bir hükmün ilâ
vesi, yııkardaki fıkramızı daha ziyade açıklama 
yerine karıştırma vaziyetine girer. Biraz evvel ar
kadaşımızın izah ettiği gibi... 

Bu sebeple bıı fıkranın aynen ipkası suretiy-
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h, arz edilen sebeplerden dolayı kabulünü arz edi
yoruz. Hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) - - Takaddüm 
hakkı esas olduğuna göre aynı anda müracaat, 
eden iki kişi hakkında nasıl muamele yapılacak
tır?. 

OEOİCİ KOMİSYON ADİNA ÖMER LÛT-
Fİ BOZCALI (Devamla) — Tarih sıraları esas
tır. Buna saat eh; dâhildir. Buna ait hükümler var
dır'. Biz Maden Kanununun bâzı maddelerini ta
dil ediyoruz. Esas kanunda buna ait ayrıca hü
kümler vardır, maddeler vardır. Bunun üzerinde 
alâkalı maddeler olmadığı için, ben fazla tafsilât 
vermiyorum. Maddeler vardır, bu cihetler halle
dilmiştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy ve Artukmaç'ııı 
dikkate alman önergesine Komisyon iltihak etme
mekte ve kendi metninde ısrar etmektedir. Bu 
duruma göre birinci celsede, okunan geçici birin
ci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle 
tamamlanmış bulunan üçüncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaimi edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Aşağıda (A) bendinde yazılı 

maddeler bu kanunun yayımı tarihinde, (B) ben
dinde yazılı maddeler de yayım tarihinden üç ay 
sonra yürürlüğe girerler. 

A) Bu kanunun birinci maddesinde gösteri
len Maden Kanununun değiştirilen 1, 7, 8, 12, 15, 
24, 36, 40, 41), 52, 53, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 
68, 70, 72, 81, 86, 88, 122, 140, 152 nci maddele
ri ve geçici 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 neıı maddeleri. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde göste
rilen Maden Kanununun değiştirilen 2, 17, 18, 20, 
25, 26, 27, 28, 29, 43, 44, 47, 48, 57, 74, 76, 78, 79, 
82, 84, 85, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 
120, 121, 141, 144 ncü maddeleri ve ek 1, 2, 3, 4 
ncü maddeler ile geçici 3, 5, 8 nci maddeleri. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiven var mı?, 
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AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? Sa

yın Arı?.. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Aley

hinde, 

BAŞKAN — Tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
2 kişiye söz vereceğim. Buyurun Sayın Arı. 

AHMET NACİ ARİ (Kırklareli) — Say m 
Başkan, Sayın Senatörler, I Şubat 1962 tarihin
de İstanbul Belediye Sarayında iş adamları ile 
yaptığı toplantıda Sayın Hükümet Başkanı: 
«•Büyük kısmı ile yalnız ihracat endüstrisi olan 
madenciliğimizin ihtiyaçlarını en 'kısa zamanda 
halletmek kararındayız. Maden geliştirme ban
kasının kurulması için Maden Kanununda deği
şiklik ilk işlerdendir.» Buyurmuşlardı. Aradan 
17 ay gibi -bir süre geçtikten sonra .huzurunuza 
getirilen İni tasarı, imkân ihtiyaç ve zaruretlere 
cevap vermek bir yana; maalesef eskilik hüviye-
t inden dahi kurtarılamamıştır. 

Yeryüzünde coğrafi konumu ile tabiatın na
dir ve çeşitli imkânlarına sahip yurdumuzun üç 
yanım çevreliyen, fiziki ve kimyevi özellikleri 
ile farklı yapılara sahip, denizlerimizden bu gü
nün teknik ve bilimsel imkânları muvacehesin
de yeteri kadar istifade edemediğimiz, su ürün
lerini değerlendiremediğimiz bir gerçektir. Çe
şitli iklimlerin bir intikal sahası olarak kucak
laştığı yurdumuzu da zengin bir nebati örtü, 
yıllardır süregelen bakımsızlık, ilgisizlik, gelişi 
güzel veya zaruri kesim, yanığın, tahrip gibi fak
törlerin etkisi altında yarının erozyona mâruz 
çıplak, çorak Türkiye'sinin kara ıha'bercileri ola
rak kendisine uzanacak bakım elini 'beklediği aşi
kârdır. 

Miktar itibariyle; çoğunluk göstermesine rağ
men, istifade, üretme, yetiştirme, değerlendirme 
•bakımından serazat, adeta iptidailik örnekleri
nin tipik başıboşluğu içinde günden 'güne azal
mış meralarda hayat sürelerinin kaderine terke
dilmiş hayvancılığımız iktisadi ve fenni bakım 
yaşatma faydalanma metotlarının nezaretine ter-
kedilmedikçc; Türk ekonomisine ümitle beklene
ni vermekten uzak kalacağı bedrindir. 

Güneyden kuzeye, doğudan batıya çeşitli ve 
müsait klimatolojik şartların etkisi altında eki
me müsait geniş zirai topraklarımızın yıllardır 
nesillere intikali ile bölünmesinden lüzumlu mü-
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navebenin tyapılamıyarak «kile ekil e kocaması 
yeteri kadar zirai mücadele, sulama gübreleme 
teknik metotlarla ekim, ıbakım hasat yapılama
ması yüzünden de zirai ürünlerimizin artan nü
fus ve ihtiyaçlara cevap veremediği ve ekonomik 
bünyesi ziraata dayanan yurdumuzun bu alan
daki yetersizliği de bir hakikattir. Sanayimiz, he
nüz emekleme çağında, dış ticaret ve tediye mu-
vazenemizdeki açıklar; ıkapatılamamanm tevli-
dettiği huzursuzluklarla karşı karşıyadır. Cla-
verton'un: «İktisadi demokrasi olmadan siyasi 
demokrasi acziçinde kalır.» sözünde bir hakikat 
payı varsa iktisadi demokrasimizin her sektörde 
topyekûn ele alınarak, birbirine muvazi yeni bir 
ruh ve anlayış ve modern metotları tatbikle re
fahlı millet haline gelebileceğimizi ve siyasi de
mokrasimizin de böj^eee acz içinde kıvranmak
tan çeşitli dalgalanmalardan kurtulabileceğini 
İsrarla ifadede elbette fayda vardır. 

Sayın Senatörler, 
Arazi bünyesi jeolojik yapısı bakımından da 

çok değişik özellikler gösteren yurdumuzda Millî 
Savunma ve ekonomik yönden değeri müsellem 
olan yeraltı servetlerimiz, gerek çeşitliliği ge
rekse kıymetleri bakımından tarihi devirlerden 
beri yer yer işletilmesine ve dünya maden piya
sasında önemli bir yer almasına rağmen, ara
ma istihsal, istihraç işletme izabe ve tasfiye ba
kımından tatbik edilegelmekte olan kanun ve ni
zamnameler muvacehesinde lıâlâ yeni bir ruh 
ve zihniyetle yöneltilmemekte cehalet parasızlık, 
iptidailik, istismarcılık, maceracılık, tahrip gibi 
faktörlerin etkisinden kendini kurtaramamakta-
dır. Müzakeresi yapılan tasarı da yeni bir görüş 
ve tutumla ele alınmadığı kanunda yapılacak 
değişikliklerin etüdü için dligili daire yanında; 
Devlet sektörü, özel teşebbüs üniversiteler, ma
den mühendisleri, jeolog, jeofizikçiler birliği gi
bi ilgili teşekküllerin de iştirak ve çalışmaları ile 
sonuçlanmadığını ihtimali bir hesapla söyliyerek 
•kısıtlayıcı ve bıktırıcı formalitelerden uzak, bek
lenilen, istenilen hamleci, yapıcı bir kanuna ka
vuştuğumuzu ifade imkânından ma.hrum.uz. Yer
yüzünde ve yeraltında bulunan cevherlerin tek
nik ve ekonomik kurallara uygun olarak aran-

' ması, çıkarılması yatırımların rasyonel bir şe-
I 

I kilde istimalini sağlamak maksadiyle maden 
mevzuatında plân ve tatbikatına uygun bâzı ye
niliklerin yapılması alman tedbirler meyanında 
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bu servetlerin tahribi ile emeğin boşa gitmeme
sine madencilerin 'bundan dengeli olarak yarar
lanmasını sağlıyaeak ve madenciliğe özendire
cek bir şekilde Maden Kanununun yeni baştan 
ve tümü ile ele alınması zaruri bir keyfiyetti. 
Bilindiği üzere; iktisaden geri kalmış memle
ketlerin kalkınmasında, gelir kaynakları aranır
ken evvelemirde o memleketlerin tabiî servetle
rinin meydana çıkarılarak ıbunlarm nemalandırıl-
ması ve memleketimizde olduğu gibi ziraatten j 
sanayie geçişte; ilk merhale olarak tarımsal 
maddeler ve yeraltı servetlerine lüzumlu yatı
rımın yapılması, ancak sanayileşmenin ikinci j 
devresine bundan sonra geçilmesi iktisadi bir ı 
prensip meselesidir, işte bu bakımdan madenci
liğimizin inkişafına, memleketin kalkınmasında ı 
en esaslı 'âmillerden biri olarak mütalâa eden
ler, beş yıllık Kalkınma Plânında yeraltı ser- ı 
veli erim izi kıymetlendirmek iç ve dış talepleri 
karşılıyacak seviyeye çıkarabilmek için, 'bu 'Sek
töre üç milyarın üzerinde bir yatının tahsis et- ı 
mislerdir. Ayrıca plâncılar, kanun düzenleyici- i 
lere Maden Kanununun hangi esaslara göre dü
zenlenmesi icabettiğini de tedbirler ve tavsiyeler 
meyamnda plânda madde madde göstermişler
dir. 

1. Yeraltı iservetlerini işletecek olanlara her-
şeyden önce bu servetler üzerinde sağlam hu
kuki teminata bağlanmış nir hak tanınmalıdır. | 

2. Türkiye belli parsellere ayrılmalı ve ma
dencilik hakları tapu işlerinde olduğu gibi açık- j 
lılık esasına göre, bu parseller üzerinde kayıttan 
düşürülmeli ve kütüğe tescil edilmelidir. 

o. Bir yararı dokunmayan külfetlere yer ve
rilmemeli, gereksiz formaliteler kaldırılmalıdır. 

4. Şimdi taşocakları tüzüğüne bağlı ve bü
yük işletme konusu olan ocaklara isterlerse Ma
den Kanunu hükümleri uygulaınabilmelidir. 

5. Tekniık ve plânlı çalışma sağlanmalıdır. 
6. Taşocakları tüzüğü günün şartlarına gö

re yeniden düzenlenmelidir. 

Diğer taraftan maden dairesinin aşağıdaki 
esaslara göre yeniden teşkilâtlanması lâzımıgeldi-
ği de plânda ayrıca gösterilmiştir: 

a) Maden dairesi Maden Kanununu uygu
layabilecek bir kapasiteye getirilmelidir. 

b) Madenciliğin alacağı teknik yöntemleri 
belirtmeli ıbu yöntemlerle iş güvenliği kuralla
rının uygulanmasını izlemelidir. j 
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d) Yurtta ihtiyaca göre şubeler açarak hiz

meti iş yerine yaklaştırmalıdır. 
f) İşletilmesi yararlı olan madenlerin hemen 

işletilmeye açılması sağlanmalıdır. 
g) Yasak bölgeler dışında kalan yerlerin 

1/25 000 ölçekli haritalarının ilgililerce kullanıl
masına izin verilmelidir. 

Görülüyor ki, memleketimizin bellibaşlı döviz 
kaynağını teşkil eden ve dış tediye muvazenemiz
de mühim rol oynıyan yer altı servetlerimizin ön 
plâna alınarak nemalandırılması bakımından ge
rek maden teşkilâtının ve gerekse bu teşkilâtın 
tatbik edeceği mevzuatın nasıl olması lâzım gel
diğini plân kendi gaye ve şümulü içinde ana hat-
lariyle tâyin ve tesbit etmiş bu hususta da bâzı 
esaslar vaz'etmiştir. 

Şu halde evvelemirde plânın öngördüğü esas
lara u,ygun bir maden kanununun meriyete ko
nulması zaruretiyle karşı karşıyayız demektir. 
Aksi halde beş yıla dağılan 3 küsur milyar plas
manın verimli neticesinin alınamaması ve hede
fe ulaşılmaması muhtemeldir. Halbuki bugün 
müzakeresi yapılan maden kanunu tasarısı esa
sını aksaklığı sabit va aşikâr, eski kanun ve tat
bikattan almakta 11 . 3 . 1954 tarihinde kabul 
edilen 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı mad
delerini değiştirici ve ancak bu kanuna bâzı mad
deler ilâve edecek mahiyette kalmaktadır. Bu 
tadil ve ilâve edilen hükümler dahi plânın iste
diği hususları ihtiva etmemektedir. Esasen 6309 
sayılı Maden Kanunu 50 yılı aşan bir mazisi olan 
1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin tesiri altın
da inşa edilmiş ve o zaman takibedilen prensip
lerin yerine yeni ve ileri ekonomik anlayışlara 
muvazi madenciliğimizi inkişaf ettirici bir ham
le yapılmamış bu sebepledir ki, 9 senelik tatbi
kat, kanunun bugün tekrar fakat, tümü ile tadi
linin bir zaruret haline getirmiştir. Bunun baş
lıca sebebi; o zamanki kanun vazıınm dünya ma
den piyasasına ayak uydurmaktan ziyade; ma
denler bir defa alındıktan sonra tekrar yedine ko
nulması mümkün olamıyaeağı endişesi içinde 
bunların ancak olduğu gibi muhafaza edilmesi 
zihniyeti altında hareket etmiş olmasıdır. Bu
nun içindir ki, üzerinde en çok işlenmesi icabeden 
ve mekşuf maden diye vasıflandırılan 300 ü mü
tecaviz zengin maden yataklarını sırf mevzuatın 
doğurduğu ve idarede merkeze yüklenen külfet
ler, lüzumsuz formaliteler yüzünden 20 seneden 
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beri kapalı bir vaziyette muattal bırakılmış, hat
tâ dünva maden piyasasında rekabet imkânını 
kaybederek ihracatımızda da büyük çapta gerile
me olmuştur. 

6309 sayılı Maden Kanununun yürürlüğe gir
mesini mütaakıp; 6 ay zarfında teknik ve idari 
bakımından ihtiyaca kâfi bir kadro ihdas edile
rek maden işlerini tedvin edecek teşkilâtın yeni
den kurulması bu Kanunun 1.57 nci maddesinde 
derpiş edilmiş olmasına rağmen, 9 seneden beri 
bu yola gidilmemiştir. Bugün yine 5 Yıllık 
Plânda vadedilen esaslar arasında; maden Daire
sinin yeniden teşkilâtlanması lâzımgeldiği husu
su üzerinde durulmasına rağmen, teklif edilen 
kanun tasarısında mezkûr maddeye gelecek bir
çok 6 aylar intizar için olacak hiçbir şekilde te
mas edilmemiş, teşkilâtlanması ve kanunu içinde 
bir hamle yapılamamıştır. Plân, hizmeti iş ye
rine yaklaştırmayı istemektedir. Halbuki; bugün
kü tatbikatta olduğu gibi tadili teklif edilen hü
kümlerinde de her birinde koyu bir merkeziyet
çi sistemin hâkimiyeti sezilmektedir. En küçük 
muamelelerin, tebligatların, kabul ve ret salâhiyet
lerinin Bakanlıkta toplanması, işlerin merkezde 
hacmini ve terakümünü artırdığı ve madenciyi, 
maden sahasından uzaklaştırdığı anlaşılmıştır. 
Nitekim Maden Dairesine bir yılda gelen evrak, 
çok geniş bir çalışma sahasına sahip Sanayi Ba
kanlığına gelen evrakın yüzde 50 sini aşkın ol
duğu bunun en bariz delilidir. 

Diğer taraftan, madencinin, uzun formalite
ler yüzünden Bakanlık koridorlarında iş takipçi
si olarak kalması, memleketimizde maden takip
çilik işini, meslek haline getirmiş bir mutavassıt
lar ve bunların elde ettikleri mümessiller zümre
sinin zuhuruna sebebiyet verdiği de bir gerçek
tir. Plânın istediği şekilde bir ademi merkeziyet 
sistemi içinde vilâyetlerde mahallî teşkilâtlar ku
rularak veya hiçolmazsa bölge teşkilatları ihdas 
edilerek bâzı muamelelerde mahalli makamlara 
re'sen yetki verilmesi ve bu makamlar teknik 
elemanlarla takviye edilmek suretiyle idarenin 
maden yerlerine yaklaşmasının mümkün, mura
kabede sıhhat ve sürati temin bakımından daha 
rasyonel olacağından kanunun tadilinde bu nok
taların ele alınarak izalesi beklenenler arasında 
idi. Maden mevzuunda ilk merhaleyi teşkil 
eden ve işletme ile hiçbir ilgisi olmayıp sadece 
mevcudiyeti hissedilen bir madenin aranmasın
dan ibaret bulunan «maden arama ruhsatname-
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I si itasına» ait bilumum muamelelerin sözü ge

çen mahalli teşkilâtlar tarafından yapılmasını 
temin edecek 5 yıllık plânda Türkiye'nin muay
yen parsellere ayrılarak hudut ihtilaflarının ta
pu işlerinde olduğu gibi önlenmesi tavsiyesine 
rağmen getirilen tasarıda bu hususa da temas 
edilmemiştir. 

Sayın Senatörler: Bütçe müzakereleri esna
sında yaptığımız tenkidlerde «Hükümetin bir ma
den politikası olmadığını söylemiş, Sayın Ba
kan da bunu tasvip ve ikrar etmişlerdi. Maden 
politikamızın hedefleri tespit edilmedikçe bek-

{ lenen gayeye ulaşmak elbette güç olacaktır. 
I Türk ekonomisinin gelişmesinde ümitle bel bağ-
I lanan yer altı servetlerimiz için idarei masla-
| hatçı ve oyalayıcı kaptı kaçtı bir tutumdan ak-
I tif hale süratle geçmek ve kalkınmamızda ma-
J denciliğimizin büyük rolü hissesi olduğunu bil-
ı inek, anlamak zorundayız. Bunun içinde evve-
> lâ maden politikamız tes'bit edilerek, Türkiye'-
• nin büyük ve zengin maden yataklarına mı? 
i Yoksa küçük ve fakir maden yataklarına mı sa-
j hip olduğu meydana çıkarılmalı Maden Kanu-
] nu ve maden işlerini yürütecek ilgili teşkilat 
| buna göre düzenlenmelidir. Saniyen arama, is

tihraç, istihsal, işletme, izale, tasfiye ve ihraç 
ameliyeleri plânın gösterdiği hedeflere yönel-

, tümeli Maden Kanunu ile yeterli ilgili teşki
lat, birbirine paralel bir çalışma düzenine sü
ratle kavuşturulmalıdır. Salisen: Madencilere 
emniyet, sürat, kolaylık ve kredi imkânları sağ
lanarak istikrarlı bir çalışma temposu içinde 
faaliyetler düzenlenmelidir. Büyük bir kısmı ile 
para zaman ve elemana ihtiyaç göstermiyecek 
olan bu tip bir faaliyet, madenciliğimizi inkişaf 

| ettirecek, dolayısiyle iktisadi kazancımız, iste-
I neni bekleneni fazlasiyle verecektir. 50 yılı aş

kın bir .süre önce yürürlüğe konmuş olan Maa-
din Nizamnamesindeki birçok deyim ve hü
kümler 6309 sayılı Maden Kanununun değiştiri
len veya değiştirilmeyen birçok maddeleriyle 
arı Türkçeden yoksun, âdeta kanserveleştirll-
miş olarak huzurunuzda resmi geçit yapmıştır. 
Bu hal tadil tasarısının 5 Yıllık Plândan önce 
ilgili dairece hazırlanmış olduğu kanısını da 
uyandırmaktadır. Maden politikamızı; tümü ile 
kapsıyacak ve madenciliğimize yeni ve ileri bir 
istikamet verecek:, plân hedeflerine paralel ye
terli bir kanun ve teşkilâtın özlemi içinde oldu-

— 285 — 



O. Senatosu B : 91 
ğumuzu ifadede bir sakınca görmiyerek hürmet- I 
lerimi arz ederim. (Alkışlar) j 

BAŞKAN — Sayın Akyürek buyurun, şah- \ 
siniz adına mı? Grup adına mı? Çok kısa olması 
lâzım. Umumi Heyet karar almıştır. Grup adı
na 10 dakika, şahsı adına 5 dakika... 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Grup ] 
adına... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET PARTlSÎ GRUPU ADINA ŞEV

KET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, meriyette bulunan Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının madde
leri, huzurunuzda okunmuş ve detaylı müzake
reye lüzum görülmeden kabul edilmiş pozisyo
na getirilmiştir. Haddizatında bu tasarı, maden- j 
ciliğimize kolaylık yerine, müşkülâtlar getirici 
mahiyettedir. Aynı zamanda aşağıda arz ede- j 
ceğim, birkaç maddenin detayı ile de bu tasa
rının yeni Maden Kanunu çıkana kadar lüzum
suzluğuna inanmaktayız. Tasarının birinci mad
desi; bu kanunun şümulünü tâyin eden ve 
önemli hükmü taşıması gerekli alan maddedir. 
Halbuki madde, madenin tarifi yerine birtakım 
basit ve birleşik maddelerin isimlerinden terek-
kübetmekte, bu suretle de hem tahdidi ve hem 
de tadadı bir ifadeyi haiz bulunmaktadır. 1 ııci 
maddede, tabiatta basit, mürekkep veya mah-
lûl bulunan aşağıda yazılı maddeler, her kanu
na göre maden sayılır, denilmektedir, bu kanu
na göre.. O halde maden nedir ki, aşağıda zik
redilen maddeler maden sayılıyor. Kanaatimce } 
bir kanun vaz'edilirken; mantıki ve ilmî tarifin 
kanunun şümulünü tâyin için muhakkak lâ
zımdır. Burada madenin tarifini biz yapacak 
değiliz. Zira maden 5 teknik yoldan geçer. Mi-
neroloklar tarihçesini, jeoloklar tesbitini ve 
araştırmasını, maden mühendisleri istihracını, 
kimya mühendisleri izabesini ve kimyagerler de 
tahlilini tesbit ederler. Belki tasarı hazırlanır
ken ; ihtisas sahiplerinin fikri ve mütalâaları 
alınmış olabilir. Fakat bunların bir komisyon 
halinde mesuliyet deruhde ederek çalışmadık
ları ela, maddedeki bariz yanlışlıklardan anla
şılmaktadır. 

Şöyle ki, 1 nci maddede madenleri zikreden 
bâzı hususu açıklamakla iktifa edeceğim : Al
tın, gümüş, (sırayla gidiyor) kobalt, nikel, civa » 
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v. s. bunlar, maden sayılıyor, diyor. O halde sa
nayide mühim rol oynıyan iyot niçin buna dâ
hil edilmemiştir? Seramik niçin buna dâhil edil
memiştir? Tamamen unutulmuştur. Yahut da 
kasdı mahsus ile ithal edilmemiştir. Daha buna 
benzer birçoklarını sırasiyle izah edeceğim. 
Maden kömürü mevzuunda; hepsini bir paran
tez içerisine almak suretiyle; ifade edilmiş ve 
tahminime göre de eski kanundan alman bu 
maddede, yalnız Maden Kanunu ile alâkalı olan 
kısım üzerinde işlenmiş ve diğerleri aynen kop
ya edilmiş. Eğer böyle ise o halde yalnız maden 
kömürü ile alâkalı kısmın, tadili için gelinmesi 
lâzımdı. Fakat doğrudan doğruya alındıysa ve 
bunun içerisinde birçok yanlışlar, olduğuna gö
re aynı yanlışlıkları Senatomuzda da teyidet-
meye bizi mecbur etmekte, ki, mâna anlaşılma
mıştır. Sırayla maden kömüründen sonra sod
yum, potasyum lidyum, stronsiyum, magnez
yum, bor, fosfor - kere içerisinde tuzlar - diyor. 
Arkadan şap diyor. Şap, tuzdur, alüminyum 
sülfattır. O halde niçin bunun içerisine girme
miş? Kasıt mühim. Aynı şekilde, biraz ilerde 
barit diyor. Barit, baryum sülfattır. Baryum 
sülfat, yani barit olarak alınıyor da, niçin Kü
tahya Fabrikamızın iptidai maddesi olan gibs, 
alçı taşı yani kalsiyum sülfat alınmıyor? İkisi, 
kimya strüktür formülünde aynı hizaya gelir. 
Eğer barit, yazılırsa; kalsiyum sülfatın da yani 
gibsin de yani alçı taşının da buraya ithal edil
mesi gayet tabiîdir. Devam ediyor; prit, kü
kürt, florit, grafit, amyant, mika, diyor ve ona 
ait diğer evsafta maddeleri zikretmiyor. Amyant, 
mika ve talk. Eğer analiz yaparsanız; hepsi 
aynı evsaftadır. Talk, niçin yazılmıyor? Bunlar 
yalnız fizikî analizleri ile ayrılır, kimyevi ana
lizleri ile aynıdır. Daha ileriye gidiyoruz. 
Mağnezit, lüle taşı, zımpara. Beyefendiler, zım
para, diye teknik bir kelimeyi ben bir teknik 
eleman olarak kabul edemiyorum. Zımpara ne
dir? Taşı mıdır, bezi midir, kâğıdı mıdır, ne
dir? Eğer taşı ise; zımpara taşma ait çeşitli 
taşlar vardır. Eğer bana lütfen formülünü söy-
leyebilirse teknik heyet, lütfen buyursunlar 
beni tatmin etsinler; bekliyorum, eğer söyliye-
bil iri erse. Söyliyemiyeceklerdir. Zımpara tek-
nikman hiçbir şey ifade etmez. Fakat işittiğime 
göre zımpara taşı, diye bir maden kabul edili
yormuş. Bu teknik bir kelimedir. Teknik olan 
bir kelimenin yanma kimyevi ismi de yazılır. 
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Kimyevi ismi yazılan o maddenin yanında 
formülü yazılır. O zaman ben bunun hakiki ne 
olduğunu öğrenmiş olurum. Bunun yanma ko-
runt diyor. Zannediyorum ki, korunt, zımpara 
taşı, diye kasdetmek istediği madendir. Ko-
runtta, o zımpara taşı, diye kasdetmek istedik
lerinin kimyevi ismidir. Binaenaleyh, burada bir 
kere zımpara, bir kere korunt demekle bir defa 
Türkçede ismi, bir defada Fransızcada, Alman-
cada ve Ingilizcede kullanılan ismini zikretmiş 
-oluyor. Aynı şekilde devam ediyor, «ağat, ame
tist, beril diopsit, elmas, kalsedon, kehribar, 
oltu taşı, krizopraz, kuars kristalleri ve kuvar
sit oniks» burada bahsedilenlerin, hemen hemen 
hepsi, silisyum dioksit karakterindeki kristal
lerdir; binaenaleyh, kuvars kristalleri; dediği
ne göre; bunları niçin yazmaya lüzum görmüş! 
Bunlar, ziynet taşı olarak kullanılan ve ender 
bulunan taşlardır. Binaenaleyh, aynı şekilde 
büyük bir hata daha mevcuttur. Kuvars kris
talleri ve kuvarsit oniks, diyor. Kristaller; 
kuvars, kuvarsite dediği zaman, arkadan oniks 
diyor. Oniks, kuvars, ağat bunların hepsi aynı 
ismi taşıyan muhtelif kimselerin verdiği isim
lerdir. Buna ait literatür, burada mevcut. Şu
rada gayet sarih olarak kuvarsite, ağat, oniks, 
diyor. O halde biz, bunların hepsine ayrı ayrı 
birer madenmiş gibi göstermekteki kasdımız 
neydi? Acaba bilgisizlikten mi? Yoksa, bir kas
dımız mı var? Benim tahminime göre; burada 
yalnız gayet cüzi olan maddeler ele alınmıştır. 
Kuvars kristalleri diyor; kuvars dediği zaman 
yine size bir İngiliz literatürünü çıkaracağız; 
kuvars, kristebolit, tiribolit, diye üç kısma ay
rılır. Binaenaleyh, bunlar kuvars, diye yazılı
yor, kristabolit yazılmıyor. Tribolit yazılmıyor. 
Neden yazılmıyor? Aşağıda izahını yapacağız. 

Netice olarak, yalnız bu mevzuda iki madeni 
ele alacak olursak; bunun ne kadar yanlış ve 
tekerrürle mükerrerle ve etüt edilmeden buraya 
geçtiği bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Meselâ 
alt kısımda, rubi diyor. Tekrar rutil, safir, şpi-
rel, topas, turmalin, turkuvaz... Bunların hepsi 
alüminyum oksitlerin, muhtelif ufak mikyasta 
aldıkları oksitlerle renk alan birisi mavi, birisi 
sarı, birisi kırmızı olan alüminyum oksit kristal
lerdir. Binaenaleyh; rubi diyor; bunu da ayrı 
bir maden olarak gösteriyor, geçiyor, buraya ya
kut diyor. Rubi, ingilizce rubin, Almanca yakut 
demektir. Binaenaleyh; yakut diye burada tekrar 
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kasdetmesi, bu bir nevi Senatomuz, için ne bile
yim ya bilgisizliğimizi yahut da bir deyişle hiç 
anlamadığımızı ifade eden bir mahiyet taşımak
tadır. Binaenaleyh, bu kısmın da tamamen kendi 
bildikleri gibi; yahut düşündükleri gibi, yahut 
da- gelişigüzel yazıldığı gibi bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Bundan başka, bunların hepsini bi
rer ziynet taşı olarak kabul ediyoruz. Fakat işin 
çok acayip olan tarafı, silisyum grupu, alümin
yum grupu diye aldığım iki grupta, sanayi ile 
alâkalı bir tek işletme malzemesi diye kullanılan 
maden grupuna giren bahse girmiyor. Meselâ,. 
kuvarsit grupunda, kuvarsit kristalleri grupunda 
opal almıyor. Bunun ufak çapta kristalleri alı
nıyor da sanayide kullanılan döküm kumu niçin 
alınmıyor? Cam sanayiinde kullanılan kum niçin 
alınmıyor? Bunlar büyük meblâğlar teşkil eden 
kumlar. Yarın bunların sebepleri, bariz olarak 
karşımıza çıkacaktır. Ne şekilde çıkacaktır? Bu 
da ikinci madde ile bize gayet sarih olarak izah 
edilmiş durumdadır. Alüminyum grupunda de
diğim gibi, ziynet taşı olarak vasıflandırılanla
rın hepsi buraya yazılıyor ve mükerrer yazılıyor. 
Almanca yazılıyor, Türkçesi tekrar yazılıyor, fa
kat sanayide kullanılan bir tek işletme malzemesi 
yazılmıyor. Meselâ silisyum dioksit grupuna 
giren, bahsettiğim kumlar, kinzilgur, sanayiimiz 
ve dünyanın üzerinde durduğu bir madde. Niçin 
burada yazılmamıştır? Türkiyemizin hemen he
men her yerinde mevcuttur. Diyaponit, aynı şe
kilde % 95 in üzerinde silisyum dioksit vardır, 
niçin yazılmamıştır, bu belli değildir. Alümin
yum oksit gruplarından; boksit, alüminyum sa
nayii için tuzlar v. s. 1er diye geçmiştir. Fakat 
niçin yazılmamıştır? En ufağı yazılıyor da, bok
sit niçin yazılmıyor? Silimanit niçin yazılmıyor? 
% 73 alüminyum oksit vardır. Miyoli niçin ya-
zılmn^or? % 65 alüminyum oksit vardır. Bun
ların hepsi sanayide kullanılan maddelerdir. Bü
tün ağır sanayinin bel kemiğini teşkil eden, bir 
de refrekter malzemesinde kullanılan, şifertum 
vardır. Türkçesi de şefertumdur. Almancası da 
şifertumdur ve bu yalnız bizim Zonguldak bölge
mizde mevcuttur. Bunun sahibi, Maden Kanu
nuna girmesi için müracat ettiği zaman, Maden 
Kanununa değil, Taş Kanununa ve Taş Ocakları 
Nizamnamesine göre kendisine taş ocakları ruh
satı verilmiştir. Halbuki bu alüminyum oksidin 
ta kendisi ve safıdır. % 50 nin üzerinde ve as
gari de % 40 m civarında alüminyum oksit mev-

1 
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euttur. Bunlar niçin bu şekilde yapılmıştır"? 
Evvelâ bir kere bu gibi bir taslak hazırlandığı 
zaman, bunların eğer teknik isimleri varsa, tek
nik isimleri ve ondan sonra kimyevi isimleri ve 
ondan sonra da kimyada strüktür formüllerine 
göre formülleri yazılmak suretiyle yapılması iea-
bedcrdi. Nitekim basit olarak şurada bir litera
tür aldığımız zaman; kuvars diyor karşısına Al
manca yani kimyevi ismi kieselsaure diyor onun 
yanma da (sio2) silisyum dioksit diyor. Geçelim 
başka bir tane alalım. Ton diyor, kere içerisin
de kaolin diyor, onun yanma da kaolinin for
mülünü yazıyor. Binaenaleyh biz, bunların kar
şılarına teknik isimlerini, kimyevi isimlerini ve 
formüllerini yazmadığımıza göre burada yazı
lan bu teknik ibarelerin hiçbir kıymet taşımadı
ğı aşikâr olarak meydana çıkıyor. Bunun mah
zurlarına gelince; ikinci maddede, bu taş ocak
larına mı girer, Maden Kanununa mı girer şek
linde bir ihtilâfa düşüldüğü zaman; Sanayi Ba
kanının teklifi ile; Bakanlar Kurulundan buna 
karar veriliyor. 

Şimdi, bu kanun; haddizatında hem vatan
daşların mutazarrır olmasına, hem devletçiliğe 
doğru bir kaçmaya ve hem de Anayasaya aykırı 
bir harekette bulunulduğu ortaya çıkmaktadır. 
Şöyle ki ; bugün bu kanun çıktığı zaman gide
cek, plânları hazır olan ve bütün doneleri hazır 
olan kimseler filânca kimsenin elinde bulunan 
ya kum ocağını, dö'künı ocağını veyahutta cam 
sanayiinde kullanılan kum ocağını yahutta şi-
ferton ocağını, yahutta kaolin oea'klarmı bu 
Maden Kanununa girer şeklinde müracaat ede
cek ve o esas sahibi olan zavallı adamın haberi 
yokken bunun Maden Kanununa girmesi için 
karar çıkacak ve bu şalısın elinden bu saha alı
nacak. Bu suretle üzerinde durulması ve titizlik
le analize edilmesi gereken bir konu ortaya çı
kıyor. Bu itibarla bunun da Anayasaya aykırı
lığı dolayısiyle ve insanların hakkına tecavüz 
edilmesi sebebiyle ve devletçiliğe kaçılması do
layısiyle bu bakımdan da bu madde, bu kanunun 
sıhhatli olmadığını göstermektedir. 

Bundan başka 109 ncu madde biraz evvel 
oylandı. Maalesef ben, benim takririm oya kon
du zannederek oy verdiğim için neticenin ne şe
kilde tecelli ettiğini hâlâ da anlıyamadım. Had
dizatında aynı şekilde ifade ettiğim gibi; bu 
maddenin bize, bu kanun çıktığı takdirde ne ka
dar müşkülâtlar çıkaracağı yakm zamanda he-
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pimizin gözünün önüne serilecektir. 32, •>:> ve 4f> 
numaralı kanunlar gereğince 6o09 sayılı Maden 
Kanunundan bunların çıkması isteniyor, Bunlar 
çıktığı zamanda artık maden mühendislerine ve 
biraz evvel de bunun münakaşasını yapmıştık ; 
maden mühendisi olmasın inşaat mühendisi ol
sun, diye. Haddizatında aramalarda zaten jeo-
1 okların çalışması lâzımdır. Birinci hata oradan 
başlar. Jeoloklara; minereloklara, maden mü
hendislerine ve hattâ gerekiyorsa inşaat ve hop-
tal, tisdal diye ayrılan iki inşaat grapu vardır. 
Köprüler, barajlar ve bu gibi tüneller yapanlar, 
bunlara da bir salâhiyet verilmesi suretiyle bu
nun belki bir hal çaresi olabileceği aksi halde 
temelli kaldırıldığı takdirde her insanın gelişi 
güzel çalışması suretiyle, burada birçok ölümle 
neticelenecek kazalar olabileceği cihetle bunun 
da aleyhinde bulunuyorum. Bunlar için bir tak
rir takdim etmiş bulunuyorum, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, konuşmasının 
bir yerinde, 109 ucu madde üzerinde1 bir önerge 
verildiğini fakat ne şekilde oylandığını hâlâ bi
lemediğini söyledi. Sayın Akyürek <]ü\\ 109 ncu 
maddenin tasarıdan çıkarılması hakkında bir 
önerge verilmişti. Dikkate alınmış, komisyona 
havale edilmişti. İçtüzüğün 119 ncu maddesi ve 
ek 07 No. lıı nota göre komisyon dikkate alı
nan değiştirge önergelerine bağlı olmadığı ci
hetle kendi metninde ısrar etmiş, bu sebeple 
kendi metni 1.19 ncu madde olarak, oya arz edil
miş ve kabul edilmişti. Maddeler üzerinde gö
rüşmeler bitmiş, maddeler üzerinde görüşme bit
tikten sonra tümü üzerinde lelrve aleyhte söz ve
rilmiş ve bundan sonra her hangi bir değiştirge 
vermek mümkün değildir. Kanun tasarısı açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

Mahallî seçim kanunlarının bugün görüşül
mesi hususunda Yüksek Heyetiniz daha önce ka
rar almıştı. Bu bakımdan Sayın Geçici Komis
yon Sözcüsü buyurun. 

GEOICÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar, mahallî idareler se
çim kanunlarının tetkiki ile meşgul olan Geçici 
Komisyonunuz, üç kanunu tetkik ve müzakere 
etmiş ve bu kanun tasarıları tevzi edilmiştir. 

Halen dördüncü kanun olan Belediye Kanu
nunu müzakere etmekteyiz. Bunu da bu akşama 
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kadar bitirip gece matbaaya vererek, yarın sa- I 
bah size tevzi edilme imkânlarını sağlıyacağız. 
Yalmz, bu neticeyi temin edebilmek için komis
yonunuzun, teklifi, mahallî seçim kanunları mü
zakeresine bugün değil, yarın sabah başlanma
sıdır. Bu teklifimizi kabul buyurmanızı arz ede- I 
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı, ma
hallî seçim kanunlarının tümü halinde görüşül
mesi için henüz bitirilemediğini ve bitirilemiyen 
seçim kanunlarının komisyon tarafından hazır
lanması için müzakerelerin, bugün değil, yarın 
sabah 10 dan itibaren başlamasını teklif etmek- j 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

2 — 1111 sayıh Askerlik Kanununa 2 geçici I 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının, ha
vale edildiği komisyonlar d cm 3 er üyenin işti
rakiyle kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesi hakkında Millî Eğitim Bakam İbrahim 
Öklem'in önergesi (Millet Meclisi 1/478, 2/440, 
2/294, 2/320; C. Senatosu 1/268) 

BAŞKAN — Bu arada Millî Eğitim Baka
nının. bii' önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 ge

çici madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
isin müstaceliyetine binaen havale edilmiş 
olduğu Millî Eğitim, Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden müte- | 
şekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
(\V7, ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Bursa Milletvekili 
İbrahim öktem 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde Sayın Cahit 
Okurer* Buyurun. 

CAHİT OKURER (İzmir) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, karma komis
yon teşkili için okunan bu önerge, sabahki 
celsenin sonunda Sayın Baışkan tarafından 
Muhterem Heyete arz edilen bir karma ko
misyon teşkili hususundaki gayritabiî bir te
şebbüsün sonunda b'ilâhara verilmiş bir takrir 
oluyor. Bahis mevzuu kanun teklifi, bir madde- j 
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tedir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Gündemimize devam ediyoruz : 

2. — Köy içme .suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet .Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı adına Ma
liye Vekili burada. Komisyon Başkam ve sözcü 
yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

den ibarettir. Bu itibarla, bir maddelik, iki 
maddelik kanunlar üzerinde 'karma komisyon 
teşkilini, lüzumlu görmüyorum. 

Önümüzde bir hatfadan ziyade zanran 
vardır, üç komisyondan birer gün içinde bu 
kanun rahatlıkla çıkarılabilir. Arzu edilen, 
bunların Meclis tatile girmeden evvel çıkması 
ise, bu bakımdan o maksat dîı hâsıl olmuş 
olabilir. Bu itibarla Yüksek Heyetin, sık sık 
karma komisyon teşkili üzerinde de hassas 
olacağını, düşünerek, lüzumlu görmediğim se
beplerini izah ettiğim Karma Komisyon tekli
finin kabul edilmemesi hususunun iltifatınıza 
mazhaı1 olmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Cahit Okurer »arkadaşımızın 
mütalâları, bendenizi bu takriri huzurunuza 
getirmeyi zorlıyan sebepleri /gerekli ölçüde 
izah ettiğine kaani bulunmanı'aktayım. Bu kanu
nun, süratle çıkması zarureti vardır. Beş bin öğ
retmeni ilgilendirmektedir. Bunlar önümüz
deki günlerde vazifelerine atanacaklardır. 
Eğer, her hangi »bir ihtimalle tatilden önce bu 
kanun çıkmazsa, bu konuda beklediğimiz ne
ticeyi almamızı önliyecektir. Aynı görüşü; 
Millet Meclisinde de savunduk. Millet Meclisi 
bunun müstaceliyetini ve lüzumunu takdir etti. 
öyle zannediyorum ki, bir prensip konusu ol-

I mıyan böyle müstacel bir meselede, Okurer 
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arkadaşım da bir anlayış göstererek, Umumi 
Heyetin bunu desteklemesini çok görmiye-
ceklerdir. Bilhassa arkadaşlarımdan rica edi
yorum ; önemi büyüktür, büyük bir kütleyi 
ilgıilendirm-ektedİL*; büyük bir ıstırap konusu
nu ortadan kaldıracaktır. Her hangi bir teh
likeyi melhuz görmem ona bendeniz de, bir ih
timalle; çıkmadığı takdirde, hakikaten son de
rece müşkül bir durum hâsıl olacaktır. Bil
hassa lûtufkâr takdirinizi rica edeceğim efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge okunda, lehte ve aleyh
te konuşuldu. 11.11 sayılı Askerlik Kanununa 
geçici 2 madde eklenmesine ait kanun tasarı
sının; Millî Eğitim, Millî Savunma ve Plân Ko
misyonundan seçilecek 3 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesi istenmektedir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ed 
ler... Etmiyenler... Önerge 18 e karşı 41 oyla 
kabul edilmiştir. 

3. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni .ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227, C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı : 
174) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Burada. Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALÎM 

TERBİYE DAİRESİ ÜYELERİNDEN OS
MAN YÜKSEL — Efendim, Bakanlığı temsi-
len bendeniz bulunuyorum. Bu hususta yazıda 
var. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı muhalif, 
söz hakkı mahfuz. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, Dikeçligil buyu
run. Yerinizi alın efendim. 

Millî Eğitim Bakanının Talim ve Terbiye 
Dairesi Üyelerinden Osman YüksePin, kendisi
ni temsil etmesi için yazıları vardır. 

Raporu okutuyorum efendim: 
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(1) 174 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

26 . 6 , 1963 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci 

Birleşiminde görüşülerek 'kabul edilen, hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 
kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına 
ve bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve 
İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve 
öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar 
temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuz
da görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsil en izahı yapılan 
hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun 
tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Bu Kanuna Sözcü 
îzmir Kayseri 

Söz hakkım mahfuz H. Dikeçligil 
C. Okurer İmzada bulunamadı. 

Talbiî Üye Ağrı 
M. özgüneş V. Yardımcı 

İmzada bulunamadı 
Çanakkale İsparta 

II. Sarıkaya S. Seren 
İstanbul Kastamonu 

Ö. Şahiııgiray M. Çamlıca 
Trabzon 

Y. Demirdağ 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. İvedilik Önergesi yok. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretanenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakiknıda kanun 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

3 ncü 
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Öğretmenlerin kendisine atfı mümkün ol-

mıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir 
ders yılı teftiş görmemiş olmaları o yılın başa
rısız sayılmasını icalbettirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyuran Oku-
rer. 

CAHİT ÖKURER (İzmir) — 'Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; bu kanunun, te- | 
min etmelt istediği neticeyi kabul ediyorum, | 
maddeye muhalif kalışım bu 'bakımdan değil, 
maddenin gayeye uygun şekilde tedvin edil
memiş •olmasındandır. Bahis konusu bu kanun 
maddesi, ilkokul öğretmenlerinin, terfilerin -
deki pratikte görülen bir aksaklığın ortadan 
kaldırılması içindir. Bir ilkokul öğretmeni. 
terfi edebilmek için; arka arkaya üç yıl teftiş 
görecektir. Bu üç yılda1; aldığı raporlar, 
müspet ve başarılı olduğu takdirde terfi edebi
lecektir. Fakat pratikte 'bütün ilkokul öğret
menlerinin teftiş görmesi imkânsız 'haldedir. 
Kanundaki bu fıkra bunun için •getirilmiştir. 
İlkokul öğretmenlerinin terfilerine esas olacak 
olan raporlar, kanuna göre, iki makam tara
fından veriliyor. Ya ilköğretim müfettişi, baş
öğretmen, ya başöğretmen, maarif müdürü ve
yahut, ilköğretim müfettişi, maarif müdürü 
gibi. Fakat esas mesele §ıı ki, tek öğretmenli 
köylerde müfettişlerin, aded bakımından, ye
tersizliği yüzünden; pek çok öğretmen bir se
ne içinde teftiş göremiyor ve mevcut kanuna 
göre bu bir aksaklık meydana getirdiği için 
terfileri zorlaşıyor ve şimdi, bu fıkra, bu ak
saklığı ortadan kaldırmak için getirilmiş bir 
fıkra oluyor. 

Aslında ; değil ilkokul öğretmenleri, ortaokul 
ve lise öğretmenlerini dahi teftişe imkân vere
cek bir teftiş kadrosu mevcut değildir. Umu
miyetle !buıgüne katlar, şahsan 'kendimde de tec
rübe edilmiş olarak ifade edeyim ki, müfettiş 
gelmediği vakitte öğretmenler odasına bir ya
zı asılır. Müfettiş gelmediği takdirde, teftiş 
görmiyen ''öğretmenlerin otomatik olarak terfi 
edecekleri ifade edilir. Bu durumda; ilkokul 
öğretmenlerine gelelim : öğretmen, müfettişin 
gelememesi, yetmemesi yüzünden o sene tef
tiş görmüyor. Suçu kendisinde değildir. O hal
de, bu devre için sarih olarak; bu yılın tef
tişte, terfide dikkate alınmaması icabeder. Ge
riye kalan iki yıl içindeki başarısı, 'bize öğret
menin terfiini sağlıyacak bir netice vermelidir. 
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Bu itibarla., 'bu huşun maddede sarih olarak 
ifade edilmiş olması lâzımdır. Affedersiniz, 
bu bir nevi kulağı, sol taraftan göstermek gibi 
oluyor. Çünkü, dikkat ederseniz, «bir ders 
yılı teftiş 'görmemiş olmaları, o yılın, başarısız 
sayılmasını icabettirmez.» Niçin bunu sarahatle 
açıkça ifade ederek, başka türlü anlaşılması
na ve merkezden çok uzak mımtakalarda bu 
başka türlü anlaşılmanın neticesinde; 'başka 
türlü tatbik şekillerine imkân verecek durum
da bırakalım?. Mevcut kanuna göre, talimat
namede ilkokul öğretmenlerinin terfileri ile il
gili esas şudur : Üç yıl içinde öğretmenin aldı
ğı raporların, en az ikisi iyi, birisi orta oldu
ğu takdirde bu öğretmen terfi edebilir. O halde 
kabahatin kendisinde olmadığı bir yıl içinde 
öğretmen teftiş görememiş ise, o yılı doğru
dan doğruya başarılı bir yıl gibi kahul etmek 
lâzımdır. O valkiJt talimaltnaımeye göre 'de geri ka
lan 2 yıldan bir tanesinde öğretmen iyi 'aldığı va-
k!:it (birimde orta aldığı vaikit Ikenıdiilliğıinden terfi 
edebilir. Böylece aynı zamanda bu yıl nazarı 
itibara alınmamış gibi olur. Geri' kalan iki yı
lın birinde orta, biri iyi olduğu vakit öğret-
amon Vine iilyi bir derece tutturduğu içiin terfie hak 
kazanmış olur. Bu itibarla maddenin dolam
baçlı bir yoldan ifadesini sarih 'hale getirmek 
ve mesuliyeti doğrudan doğruya üzerine almış, 
takaddüm etmiş bir 'hale getirmek suretiyle 
maddenin yeniden tedvini için değişiklik tak
riri veriyorum, ka'bulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz stiyen ? Buyurun Sa
yın Komisyon. 

MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
HÜSNÜ DlKEOLÎGlL (Kayseri) — Muhterem 
Komisyonumuz Başkanı ile Komisyonda bu me
sele uzun boylu tartışıldı. Başkanımız buna mu
halif olarak kaldılar. Ama kanaatimce endişele
rine hiç de mahal yoktur. Bu öyle tatbik edili
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, öğretmenler 
hakkında müfettişlerin vermiş oldukları rapor
lar var, bunlar, doldurulur. Bunu uzun boylu 
izah edecek değilim. Bir tatbikatçı olarak arz 
edeyim ki, hakikaten eski kanuna göre, 4357 sa
yılı Kanuna göre; bir öğretmen arkadaşın, terfi 
edebilmesi için üç. sene üst üste teftiş edilmesi 
şarttır, ve teftiş görmediği takdirde bu arkadaş 
terfi edemiyor. Ama, terfi meselesi bir yönetme-
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likle tesbit edilmiştir, sarihtir. Meselâ, 1961 -
.1962 ders öğretim yılında, öğretmen teftiş gör
memiş, olsaydı, 1962 - 1963 ve 196:} - 1964 yılla
rında teftiş görmüş olsaydı bu öğretmen terfi 
edemezdi. Bu ek kanun, bu arkadaşımızın ihti
yarı dışında olan meseleyi ortadan kaldırıyor, 
eğe t' ihtiyarı dışında müfettiş yoksa terfi göre
mediği takdirde de, terfisini sağlıyor. Mesele 
bundan ibarettir. Nasıl sağlıyor?. Şu bakımdan 
sağlıyor : Farzedelim ki, 1961 - 1962 ders yılın
da teftiş görmedi, ama 1963 - 1964 senesinde tef
tiş gördü. O vakit bu iki yıldaki almış olduğu 
rapora göre terfi ediyor. Eğer 1963 yılında orta 
ise 1964 de son rapora iyi ise bu arkadaş terfi 
eder. Yönetmelik buna göre ayarlanmıştır. Ama, 
1964 yılında orta, 1963 yılında iyi ise edemez. 
Son teftiş yılı bunun mutlaka iyi olması lâzım
dır. Üç yıl olduğuna göre, ikisi iyi, sonu orta ol
mamak şartı ile terfi edebilir. Fakat, iki tane or
ta olduğu takdirde terfi edemezdi. Ama şimdi, 
bir sene teftiş göremiyor, iki sene teftiş görü
yor. 2 sene teftiş gördüğüne göre en son yılı iyi 
olacak, öbür yılı orta olacak. O zaman bu arka
daş kendiliğinden terfi edecek duruma erişmiş 
oluyor. 

Şimdi Cahit Okurcr arkadaşımız diyor ki : 
Bunun muğlâk tarafı var. Ama eski yönetmelik
te bu sarahatte belli olduğuna göre, bu yönetme
liğe göre müfettiş hareket edecek. Sonra arka
daşlar, teftiş meselesinde zorluk yoktur. 5 - 6 
sene bulunduğum Maarif Müdürlüğü esasında, 
bölgeler, sene başında hazırlanır ve müfettiş tef
tiş edeceği duruma göre, taksim edilir. Mutlak 
denir ki ; terfi edecek' öğretmenleri göreceksi
niz... Hakikaten müfettiş, terfi edecek öğretmen
leri görür her ay nereleri teftiş etmişse, oraları 
görmekle mükelleftir, takibeder, teftiş edilme
diği takdirde öğretmenin hakkı zayi olmaması 
için oraya betahsis müfettiş gönderilir. Şu ay
da - sicilden çıkarılır - şu ayda filânın terfi 
müddeti gelmiştir, denir. Müfettiş orayı teftiş 
eder. 13 tane ilköğretim müfettişi vardır. Her 
müfettişe 60 - 70 tane köy düşer ve dolayısiyle 
bir senesi içinde teftiş görür. Sonra müfettiş ar
kadaşlar kolaylıkla bu bölgeleri teftiş yapıyor
lar. Çünkü harcırah miktarı fazladır, yevmiye
leri 50 liraya çıkarılmıştır. Biz gitme desek dahi, 
müfettişler bizi zorluyorlar, idare makamlarını 
zorluyorlar, mutlaka gideyim göreyim diye... 
Onun için ilköğretimde teftiş bakımından hiç 
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böyle bir zorluk, endişe yoktur. Bu geçici mad
de tam mânası ile maksadı sağlıyor. Arkadaşı
mızın endişesine kanaatime göre, bir mahal yok
tur. Arkadaşlarımızın mutazarrır olmaması için 
maddenin aynen kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN"— Sayın İşık sualinizi sorun. Sayın 
Dikoçligil bir dakika. 

FARUK İŞİK (Van) — Lfendim, memurla
rın terfi ve tefeyyüzleri için zaten mucip bir ni
zamname mevcut. Bu nizamname her üst dere
ceye üç yıllık bir çalışmadan sonra çıkılacağını 
tesbit etmiştir. Bu duruma göre bu böyle bir ka
nun yapmaya ne lüzum vard ı r l 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efendim 
şimdi 4357 sayılı Kanuna, göre, ilkokul öğret
meni erinin teftişi için esas olarak der ki; «İlk
okul öğretmenleri, terfi edeceği yıl içinde, yani 
3 yıl içinde mutlaka teftiş görmesi zaruridir. 
(•örmediği takdirde; bu arkadaşlar terfi edenıi-
yorlardı. Bu kanun, bu arkadaşların mağdur ol
maması için geliyor. Müfettiş bulunamayıp da 
teftişine gitıncmişse, bunun müfettiş tarafından 
teftiş edilmemesi halinde, bu arkadaşların mağ
dur olmaması için, Bakanlık bunu önlemek için 
getiriyor. Bu doğu illerimizde, bazaıı olabilir, 
karlı günlerde teftiş görmeyebilir. Kış geldiği 
için teftiş yılı içinde teftiş olmuyor, müfettiş gel
memiş ama arkadaşımız önümüzdeki yıl terfi 
edecek, dolayısiyle ihtiyarı dışında kalacağın
dan arkadaş terfi edemiyor. Kış dolayısiyle tef
tiş görmemiş, 2 yıl teftiş gördüğüne göre, eğer 
biri orta biri iyi ise bu arkadaş terfi ediyor. 
İlköğretim Kanununa göre kolaylığı İni. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — »Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bendeniz, llm ilköğretim 'lnoca-
larııım terfileri dolayısiyle teftiş konusu ıhak-
kmda huzurunuzu işgal etimliş •bulunuyforum. Biir 
hoca, yapacağı işe ehliyeti teslbi't ed'il'tnliş olarak 
ihoca olur. Eğitime, öğretimde sadece gelen mü
fettişlerin, onun faaliyetini, kendi usulüne göre 
teftiş ederek hükme varması da, zannedıil.yloruıirı 
ki, maarif siisfeıuinıizde 'hoş karşılanaibile'cek bir 
usul olmamak lâzımgelir. Iloea, yapacağı işi 
peşinen 'bildiğini kaıbul ederek, çocuğun men-
subolduğu çevre ve ahenk liçinde çocuğa hem 
öğrenim, helm de eğiifim 'verecektir. Bu vazife
sine devam ettiği müddetçe, vazifesini tb'ir şikâ-
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yete mahal (bırakmadan yapdığı müddetçe, mut- I 
lâka teftiş yapılmamış diye .onu terfi ektirme
mek <ve çalışmayanı :bir yıl 'teftiş görmedi diye 
terfi ettirmek insafsızlıktır. Eğer tlıtoca vazifesi
ni yapamıyorsa, yalhut elhlliyeti bir anda sabit 
olmamışsa, onu terfi ettirmek değil, vazifesin
den almak iea'beder. Binaenaleyh, vazifesini 
yapagelen <ve çevresince bir şikâyet '.mevzuu da 
olmıyan b'ir hocanın, zamanı gelince hakkı olan 
refalh imkânım elde etmesini temin etmek vazi
femiz olmak lâzım gelir. Kaldı ki teftişinde, 
yalnız gidip onun faaliyetini kontrol değil, fa
kat ona bir şekilde yardımcı 'olmak, ona y'en'i 
icat ve imkânlardan nasipler vermek, hulâsa, 
onu kendi vazifesinde daha ehil hale gelebilece
ği yahut başkaca birtakımı vasıtalardan, fayda
lanacağı cihazlarla teçhiz edilmesi mânasına al
mak lâzımgelir. Hürme'tlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okrer. 
CAHİT OKURER (îzmÜr) — Muhterem ar

kadaşlarım, sayın sözcü Hüsnü D'ikeçliglil esas 
benim üzerinde durduğum mesele ile pek ala- i 
kadar olmadı, daha ziyade fbu kanunun muhte
vası, ıgayes'i üzeıinde durdu. İBu itibarla tekrar 
huzurunuzu işigal etmek mıeoburiyetinde kalıyo
rum. Mesele, şeklen küçük 'görünse de; 'büyük 
çapta, 'büyük bir emem'iniyet arz etmese de, 'bence 
ifade ettiği ibir zihniyeti tashih [bakımından; bü
yük bir ehemmiyet taşıyor. 

Kalbalhati kendisinde lolimadan teftiş ıgürme-
ıiııiış olan bir öğretmenin o yıl için, hakkında ka
nun şu fıkrayı getiriyor, «öğretmenlerin ken
disime atfı mümkün olmıyan b'ir sebeple hlir ter
fi süresi içinde ibir ders yılı teftiş görmemiş ol-
ımaları o yılın başarısız sayılmasını icabîettir-
mıez.» Ne demek Ibu? Başarılı sayılır demektir. 
O halde neden 'bunu doğrudan doğruya ifade et
miyoruz da, başka yollardan ve şüphe uyandıra
cak g!ekilde başka İbir hale ıgetiriyorırz. 

Bu itibarla ben diyorum ki. mevcut talimat
nameye göre de, bugün bu kanunun aslına da
yanan ilkokul öğretmenlerinin terlilerine ait 
talimatnamede de üç yıl içinde en az 2 iyi, ibir 
orta derecede rapor almış olan b'ir öğretmen I 
terfi edebilir diye tesblit edilmiştir. O talimat
namenin bu maddesini değiştirmeye lüzum 
kalmadan bu bir yılı biz başarılı olarak kabui 
edersek mesele 'kendiliğinden otomatikman hal
ledilir ve yeni bir takım düşüncelere lüzum kal
maz Onun için verdiğim takrirde «öğretmen- I 
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ler kendine atfı mümkün olmıyan bir sebeple; 
bir terfi süresi içinde bir ders yılı teftişi gör
memiş olurlarsa, o yıl başarılı bir yıl gibi kabul 
edilir» ve . böylece daha sarih ve katî olur. 
Çünkü, «başarısız sayılmasını icabettirmez» sö
zü, menfi olarak almıyor. Halbuki, umumiyet
le (bizini eğitimde tuttuğumuz yol, daima ifa
deyi ıııüsbet olara'k ortaya koymaktıı-. Bu iti
barla «icabetmez.» bâzı endişelere sebeholur. 
«Ettirebilir.» sarih ve kati olmanın lüzumunu 
bir zihniyet meselesi olarak, bir tutum meselesi 
olarak telâkki ettiğim için bu ifademdeki deği
şikliğin yapılmastını lüzumlu görüyorum. Tür
kiye'nin eğitim hayatındaki ihtiyaçlarını kar
şılamaktaki yetersizlik, bu durumu ortaya koyu
yor. Bu gayritabiî ortaya konan yolun lüzu
munu kabul ederek, bunun mesuliyetini kabul 
ettiğimizi açık ifade ile ortaya koymamız lâzım
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Sayın sözcü. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) Muhterem 
arkadaşlarım, ben sayın arkadaşıma cevap ver
diğimi tahmin ediyorum, ama ben tekrar arzı 
cevap edeyim: Sayın profesörümüz, müfettişi o 
nasıl teftiş edilmesi lâzımgeldiği hakkında bu
rada konuştu. Ama muhterem arkadaşlarım, bu 
husus bu kanuna girmez. Yoksa şu yönetme
liğe ^baktığımız zaman bir öğretmen nelerle tef
tiş edilir, burada ayrı ayrı zikredilir. Okuluna 
bakıyor mu! Okul çevresi nasıldır, köylü ile 
alâkası nasıldır, çocuklara davranışı çocuklar 
üzerinde tesiri nedir, uygulama bahçesine ba
kıyor mu, bakmıyor mu? Bunlar tam mâna-
siyle müfettiş tarafından kontrol edilir. 
Ama diyemeyiz ki, dört başı mamur olar&k 
teftiş ediliyor. Ben dev bir maarifçi olarak bu
nu söyliyemem. Çünkü böyle bir teftiş ola
bilmesi için profesör -arkadaşımız haklı, en 
aşağı bir müfettişe 20 tane öğretmen veril
mesi lâzımdır. Gayrimuayyen zamanlarda gi
decek ve orada bir hafta öğretmenle haşır ne
şir olacak, dersi bizzat kendisi verecek v. 
ona örnek olacak. Ancak öğretmen böyle ye
tiştirilir; fakat bu imkânımız yok. Gücümüz 
yetmiyor. Kudretimiz kâfi değil. Başka bir 
mekanizma aramalı, bunun mevzuu değil. 80 
tane 100 tane öğretmeni teftiş edecek mü
fettiş ancak 1 gün kalabilir. Zor... Belki de, da
ha "az kalabilir. O başka mesele. 
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Şimdi Cali it Bey arkadaşımıza cevap vermeye 

çalışacağım. Öğretmenlerin kendisine atfı mümkün 
olmıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde; bir 
ders yılı teftiş görmemiş olmaları halinde, o 
ders yılının başarısız sayılmasını icabettirmez. 
Şu halde, bir ders yılı teftiş görmiyen öğ
retmen, eskiden teftiş görmesiydi terfi ede
miyordu ! Bu kanun bunu kaldırıyor diyor 
ki, sen ihtiyarın dışında, teftiş görmedin, o 
halde terfi edebileceksin diyor. Bir haksız
lığı bu kanun ortadan kaldırıyor, kesin ve 
açık olarak belirtiyor. Ayrıca yönetmeliğin şart
lan da burada uygulanacak. Bunun kapalı, 
muğlâk tarafı yoktur; bence olmaması da ikti
za eder. Eskiden 3 yıl. teftiş görecek olan öğ
retmen terfi edebilecekti ama, bir yıl teftiş 
görmediği takdirde, 2 yıl görmüşde; üç yılın 
bir yılını görememiş, o zaman yazık oluyor, 
öğretmene, terfi edemiyor. Geliyor efendim, ba
na müfettiş göndermediniz, ki, ben terfi ede
yim... Haklı olarak, oğlum sen haklısın, ama 
ne yapalım müfettiş gitmemiş demek... insanın 
vicdanı parçalanıyor, içi sızlıyordu. Şimdi 
bu kanun, bunu ortadan kaldırıyor. Teftiş gör
mediği sene bu öğretmen, başarılı sayılıyor. 
Madde de açık. Kulak, doğrudan doğruya gös
teriliyor. Arkadaşlar bunun kapalı tarafı 
vok. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika sual sorulacak, 
Kalpaklıoğ]u buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bir sual soracağını. Bu maddeye mu
halif değilim, doğrudur. Komisyon Başka
nımızın isteği, açıkça, öğretmenin teftişe tabi 

. olamaması müfettişin kusurundan ileri gelmi
yorsa, idarenin bir hatası ise, müfettiş yetiş
mediğinden dolayı ise, bundan dolayı iyi bir si
cil verilmesinin açıkça maddeye ithalidir, öyle 
diyor. 

Komisyon ise mefhumu muhalifiyle bir mâ
na çıkardı. Bundan komisyonun kasdı. Yetiş
mediğinden, gidilmemesi yüzünden teftişe tabi 
tutuiamıyan öğretmen ,o sene teftiş görmemiş 
gibi sayılarak ne müspet veya ne de menfi 
bir rapor aranacak mı, aranmıyacak mı? 

Komisyon başkanı, teftiş görmediği bu ken
di kusurundan ileri gelmezse iyi bir sicil al
mış kabul etmek lâzım gelir, bu teftiş görme-
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mek onun muvaffak olmadığına delâlet etmez 
diyor. Buradaki ifadeyi müspet şekilde kul
lanmamıza imkân yok mudur? Yani «Öğret
men teftiş görmediği yıl, başarılı sayılır» de
nilmesinde ne mahzur vardır? 

BAŞKAN — Biraz önce izah ettiler efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Devamla) —• Efendim, 
madde sarih. Öğretmenlerin kendine atfı müm
kün olmıyan bir sebeple bir terfi süresi için
de, bir ders yılı teftiş görmemiş olmaları, o 
yılın başarısız sayılmasını icabettirmez, o yıl 
başarılı sayılıyor. Meselâ, bir öğretmen 
1960 - 1961 de ve 1961 - 1962 yıllarında teftiş 
görmüş, 1962 - 1963 t e teftiş 'görmemiş. Şimdi 
eski kanuna göre üç yıl normal teftiş gör
mesi licabediyordıı, bu duruma göre öğretmen 
terfi edemiyordu. Bu kanun, bunu ortadan 
kaldırıyor, diyorkl: Sana bu sene müfettiş gön-
derebilirsem teftiş görürsen terfi edebilirsin. ih-
tıiyariin dışımda ben sıana müfettiş göndermiyo
rum bu sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. Arkadaşlar 
şunu sormak istiyorlar? Başarılı sayılır kaydının 
konmasında ne mahzur var? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Arkadaş
lar başarılı sayılır demiyc ne lüzum var. Müsa
ade buyurun o son yılını, teftiş görmemiş yılını 
öğrenmenin ihtiyarı dışında kabul ediyor yani, 
son yılındaki durumunu nazarı itibara almıyor. 
Kendiliğinden başarılı savılıvor. 

BAŞKAN —• Hukukî farkı nedir? Başarılı 
sayılır ve başarılı sayılmaz. Arasında Hukukî 
bir fark yok mudur, acaba? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Efendim, 
şimdi benim kanaatime ıgöre, teftiş görmemiş ol
maları yılın başarısız sayılmasını icabettirmez. 
Eskiden bu yılda teftiş görmediği takdirde ba
şarısız sayılıyordu. O halde bu başarısızlığı or
tadan kaldırıyor başarılı olarak onu kabul edi
yor. (Gürültüler) Arasında bir hukukî fark yak 
ki. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKUİİT (Urfa) — 

Efendim, bendeniz maddenin henüz görüşülmi-
yen, yahut dikkati eekmiyen bir noktasıda Ko
misyonun dikkatini çekmek istiyorum. 
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Şimdi, bir ilk okul öğretmeni üç yıllık terfi 

süresinin her yılında teftiş görecek. Bu kanun 
öğretmenlerin kendisine atfı mümkün olmıyan 
bir sebeple bir terfi süresi içinde bir ders yılı 
teftiş görmemiş olmaları halini söylüyor. Yâni 
'bir teftiş süresi içinde, bir sene müfettiş gelme
miş ve «müfettiş gelmeyince» bu maddenin âmir 
hükmünce, ben muhterem Okurer arkadaşımızın 
noktai nazarına iştirak etmiyorum, bu menfi ifa
de, âmir bir hüküm ifade etmektedir. Bir sene 
zarfında öğretmenin kendisine muzaf bir sebep 
mevcut olmadıkça o sene öğretmen, başarılı bir 
yıl geçirmiştir. Yâni bu menfi ifade, âmir hü
küm ifade ediyor. «Kendisine muzaf bir sebep 
olmadıkça» Binaenaleyh bunda mesele yoktur. 
Ya, peki bu öğretmen 3 sene içinde, 2 sene için
de teftiş görmemişse ne olacak'? Şimdi mühim 
•mesele bu. -Anladığım bir terfi süresi 3 sene. Bu 
terfi süresi 3 ncü senesinde müfettiş gelmediği 
ve teftiş görmedi, terfi edecek. Ya peki kendi
sine atfı mümkün olmıyan bir sebepten dolayı 
'birinci sene ve ikinci sene de müfettiş gelme
mişse ne olacak! 2 sene teftiş görmeyinre bu bi
çare öğretmen terfi edemiyere'k midir! Kanunun 
bu maddesine göre, ancak bir sene nazara alın
mıştır. Bir terfi süresi içinde teftiş görmüşse, 
yani müfettiş gelmezse, terfi edecek. Peki bu 
öğretmen bekliyor, 2 sene gelmemiş. Bir terfi sü
resi İçinde 2 sene teftiş görmemişse, kendisinin 
bunda hiçbir sunitaksiri mevcut değil ise, neden 
bu öğretmeni terfi ettirmiyeceğiz. Bu husus ben
ce maddenin bu şekliyle kalışında, meşkûk ge
çilmiştir. Ve iştibaha mahal verir ve mühim ihti
lâflara sebebolur. Bun uda tavzih etmek lâzım
dır. Bu bakımdan bilhassa Komisyonun bu hu
sustaki noktainazarını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. Komisyon üye
sisiniz, lehte veya aleyhte değildir, imzada bu
lunmamış olmanız bakımından söz veriyorum. 
imzada bulunmamışsınız. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Han
gi maksatla olursa olsun efendim. 

BAŞKAN — ©uyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim; herkesin maksudu bir ama, rivayet muh
telif, lâfı buna zannediyorum tam uyar. 

Hakikatte gerek Cahit Okurer arkadaşımızın 
teklifi ve gerekse Komisyonun getirdiği metin, 
hiç farketmez, netice şudur: Kendi sunitaksiri 
olmadan eğer öğretmen, bir sene teftiş görme
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misse, başarısız sayılmasın. Dâva burada. Bu 
tasarı bunu temin ediyor. Peki ama desek ki, 
«başarılı sayılır» Neden buna karşı koyuyoruz. 
Efendim, sebebi şu, mevcut olmıyan bir şeyi, ka
nunla tescil etmeye ihtiyaç yoktur, öğretmeni 
biz teftiş etmemişiz ki başarılı diye tutalım ka
nunla hüküm koyalım. Aksini koyuyoruz; diyo
ruz ki «Başarısız sayılmaz» diyoruz. Bu hüküm 
geldiği andan itibaren öğretmen terfi edebile
cektir. Yoksa maksat öğretmenin kendi kusuru 
olmadan teftiş görmediği zaman, terfi etmesini 
teinindir. Bu hüküm de, bunu teinin ediyor. Ba
na öyle yeliyor ki bunun aksine ısrar etmeye ma
hal olmadığı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazcr söz mü istiyorsu
nuz ? 

MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Okurer, 
CAHİT OKURER (İzmir) — Böyle bir kü

çük meseledeki ısrarımın bir zihniyet meselesin
den geldiğini ifade etmiştim. Şimdi ilâve edece
ğim nokta şudur : «Başarısız sayılmasını icab-
ettirmez» sözünden iki mâna çıkar, birisi, başa
rılı sayılır. Diğeri de ne başarılı ve ne de başa
rısız olarak kabul edilir. Nazarı dikkate alın
maz. Tatbikatçılar bunlardan hangisine uyacak
tır. Eğer kanundan, Saym Özgüneş'in ifade etti
ği gibi doğrudan doğruya başarılı bir yıl gibi 
kabul edilir mânası çıkıyorsa; mânasını kabul 
ettiğimiz bir meselenin şeklini niçin kabul etmi
yoruz, bunu anlamıyorum. Fakat asıl üzerinde 
ısrar ettiğim nokta «başarısız sayılmasını icab-
ettirmez sözünden» tek mâna çıkmaz. Bâzı tat
bikatçılar bunu ne başarılı, ne de başarısız bir 
yıl gibi düşünebilirler, onun için, ilâvesini iste
diğimiz cümle şudur; 

Bu şekilde teftiş görülmiyen bir yıl, başa
rılı bir yıl gibi kabul edilir. Maddenin bu şekil
de tashihini tekrar istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Talim Terbiye Dairesi üyesi Sa
yın Osman Yüksel. 

TALİM TERBİYE DAİRESİ ÜYESİ OS^ 
MAN YÜKSEL — Çok sayın Başkan, değerli 
senatörlerimiz; efendim, ifade buyıiruldu. Tef
tiş görmeden bir öğretmenin bir yılını başarılı 
saymak, huku'kan mümkün değildir. Nedir, ba-
zan nötrdür, bazan da öğretmenin icabında le
hinde, icabında aleyhinde kullanılabilecek bir 
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imkân, bu kanun maddesinde yer alınıştır. ŞÖyle 
ki, 4-'357 sayılı Kanunun o neü maddesi şöyle 
bitmektedir : «Bir ilkokul öğretmeninin terfi 
edebilmesi için üç yıl başarılı sicil almış olması 
şarttır» diyor o kanun. Bir teftiş yönetmeliği 
yapılmış, ilkokul öğretmeninin iki iyi, bir orta 
sicil almasiyle öğretmeni başarılı sayıyoruz. 
Eğer «başardı sayılır» diye hüküm koyarsak 
bu sistemi de bozabilir ve esasen teftiş görme
miş bir öğretmen hakkında kendi elinde olan ve
ya olmıyan sebeplerle başarılı denmek, Bakan
lığı müşkül duruma sokabilir. Meselâ bir öğret
men 1 ııci yılda iyi sicil alınış, 2 nci yıl orta, .'1 
ncü yıl teftiş görecek. Bazan, bu teftiş, müfet
tişlerin imkân bulup gidememesinden ileri gel
diği gibi, bazan öğretmen tarafından da hazır
lanabilir. Meselâ rapor- almak suretiyle. Çeşitli 
mazeretler yaratmak suretiyle... Bunu önlemek 
için, başarısız sayılmasını icabettirnıez hükmü, 
en doğru ve yerinde bir hükümdür nıütalâasın-
dayız. Ve cihetteki bir yönetmelik, esasen mev
cuttur. Yeni ihtiyaçlara göre yeni bir yönetme
lik yapılır, ve Senatomuzun umumi direktifleri 
ve kanunun âmir hükmü en iyi bir şekilde tat
bik iudtânını bulu**. Efendim. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız, Sayın Ka
ra kurt. 

USAT MAHMUT KAKAKURT (Urfa) — 
Evet, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT MAHMUT KAKAKURT (Urfa) — 

Demin arz ettim, bir öğretmen terfi süresi için
de, bir sene teftiş görmezse başarılı sayılacak
tır, sebebi yoktur. 

Fakat bu öğretmen birinci sene teftiş gör
müş, kendisinin sunu taksiri olmadan ikinci ve 
üçüncü sene de teftiş görmemiş. 

Şimdi kanun bir seneye inhisar ettiğine göre 
bu öğretmen terfi edemiyeeek mi?... 

TALİM TFRBİYU UEYLTf ÜYUSJ OS- j 
MAN YÜKSEL — Arz edeyim efendim. 

İlkokul öğretmenlerinin üç yıl içinde bir ter
fi süresi zarfında üç defa teftiş görmeleri şart
tır. Ancak fevkalâde haller dolayısiyle, öğret
menin elinde olmıyan sebeplerle ancak bir yıl 
teftiş görmemesini mazeret olarak kabul ediyo
ruz ve o teftiş görmediği seneyi başarılı sayıyo
ruz. Üç yıl içinde mutlaka iki defa teftiş göre
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çektir. Bu da mümkündür, efendim. Görmemesi 
de mümkün değil, efendim. Bugüne kadar da 
çok ender hallerle bir öğretmenin bir yıl teftiş 
görmediği olmuştur. Ye bugünkü mevzuatımıza 
göre, kanunun âmir hükmüne göre, başarısız 
sayıldığı için bu tasarı huzurunuza getirilmiştir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. An
cak son söz bir sayın üyenindir. Buyurun, Sayın 
Artus. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, Hükümet adına izahat veren Sayın 
Osman YüksePin beyanatına göre, üç not alın
ması lâzımgeliyor, bir öğretmenin terfi edebil
mesi için. Şimdi bu i) nottan iki tanesinin iyi ol
ması şarttır. Bir tane orta alırsa terfi edebile
cek. Şimdi, bu kanunla biz kendisine atfı kabil 
olmıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde, bir 
ders yılı teftiş görmemeleri hali başarısız sayıl
masını icabettirnıez diyor. Bu gayet iıotr bir 
tâbir. Yani fena not almış sayılmaz. Fakat di
ğer taraftan, terfi yönetmeliği, o tane notun bu
lunmasını şart koşuyor. 2 iyi, bir orta olacak. 
Biz bu kanunla, teftiş görmediği sene için, tama
men nötr bir şey yani, o hane açık kalıyor. 

Bu takdirde geri kalan iki senelik teftişle, 
bugünkü yönetmelik karşısında öğretmenin 
terfi etmek imkânı hâsıl olacak mıf olmıyaca-
ğı anlaşılıyor. Oünkü iki senenin notu kâfi gel
miyor. iki tane iyi lâzım, bir tanesi orta ola
cak. Şimdi kendisine atfı kabil olmıyan sebeplo 
yani, rapor almak suretiyle değil, her hangi 
ıbir teftişten kaçmak suretiyle değil, kendi elin
de olmıyan sebeple, ben bu kendi elinde olmı
yan sebebi idarenin oraya müfettiş göndereni e-
ıııesi diye anlıyorum, bu gibi hallerde başarı
sız sayıl mıyaeak. Tatminkâr görmüyorum bu 
ifadeyi ben şahsan. 

Kanaatimce daha açık bir tabir kullanmak 
lâzımdır. Terfilerine mâni olmaz, demeli. Ter
lilerine mâni olmaz. Yani iyi not alır filân de
ğil. Teftiş görmiyen. bir öğretmene durup durur
ken kendisine bir not vermiyeliııı. Fakat şim
diden bu ilerde yönetmeliği tadil etmek sure
tiyle, idarenin yapacağı şeyi, kanun maddesi
ne koymak suretiyle, halledelim. Terfiine mâni 
olmaz. Yani bunun mânâsı şudur; eğer bir öğ
retmen, bir iyi, bir orta not almışsa ve Ibir se
ne teftiş görmemişse o takdirde öğretmen ter
fi edebilir. 
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SAHİK KITIIUTUIOÖLU (Cumhurbaska- « 

ıııııea S. Ü.) — Böyle bir kayıt koyarsak, iki 
defa ıkötli not alan da terfi eder. 

ÂMİL AllTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Hayır iki defa kötü not alan terfi edemez. ınev-
zuubahsolan üç, senedir. Zaten bir defa kötü 
not alırsa terfi edemiyor. Fakat bir sene iyi 
not almış, ikinci sene orta not almış, 3 ııcii yene 
teftiş görmemiş bu takdirde; teftiş görmemesi, 
teri'iine mâni olmaz dersek; o zaman mesele, kö
künden halledilir. Ve öğretmen terfi eder. Ben- j 
deniz bu istikâmette bir takrir veriyorum. Zan-
nediyorumki, Hükümet temsilcileri de buna ka
tılacaklardır. Bu suretle kendisine, bir not ver
miş olmuyoruz. Yalnız teftiş görmemenin kazi- | 
yesi terfie mâni olmadığını hallediyoruz o ka
dar. Tabiî ondan evvel 2 yıl içinde aldığı not
lar eğer terfie müsaitse, ama fena notu varsa 
hiçbir zaman terfi edemez. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku-
t uyorum: 

»Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Kifayeti müzakerenin 

oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Adana 

Galip Avşar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşacak? Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyeııler.. Kalbul edilmiştir. 

Değiştirge önergesi vardır okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
4357 sayılı Kanunun üçüncü maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Cahit Oku re r 

Madde 1. — 4357 sayılı Kanunun üçüncü I 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Öğretmenler kendilerine atfı mümkün olmı-
yan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir ders 
yılı teftiş görmemiş olurlarsa, o ders yılı başa
rılı bir yıl gibi kabul edilir. 

BAŞKAN — • Bir önerge daha var okutuyo
rum. 
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C. S. Sayın Başkanlığına 

Maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

«Öğretmenlerin kendilerine atfı mümkün 
olmıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir 
ders yılı teftiş görmemiş olmaları halinde, ter-
f ilerinde bu yıl dikkat nazara alınmaz. Diğer 
yıllarda yapılan teftişlerde aldığı notlara göre 
terfi, ettirilir.» 

Niğde Afyon Karalıisar 
İzzet, Gcner Mustafa Yılmaz İneeoğlu 

(Takrir aleyhinde sesleri) 
BAŞKAN —• Takrir aleyhinde olmaz, mü

saade buyurursanız, yeni bir takrir daha gel
miş 1) ulunuyor. 

Yüksek Başka1111ğa 
Maddenin (terf ilerine mâni olmaz) şeklin

de son bulmasını teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Art us 

BAŞKAN — Yani o yılın başarılı sayılma
sını icabettirmez teftiş görmemiş olmaları ter-
filerine mâni olmaz, o şekle girsin istiyorsunuz. 

ÂMİL AKTUS (Cumhıırbakanınca S. Ü.) 
— Evet. 

BAŞKAN —. En aykırısı Sayın İzzet (İe-
ner ve înceoğlu'nun sonra Âmil Artus'uıı, on
dan sonrada Sayın Cahit Okurer'indir. 

Sıra ile tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim: 

(İzzet Uener ve M. Y. İnceoğlıı'ıuııı öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet.' Katıl
mıyorlar. Dikkate alını]) alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alınma-
-nıı kabul edenler.. Etmiyeııler... Kabul edil
memiştir. 

(Âmil Artus'uıı önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet: Katılmıyor, Komis

yon .' Katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler., Ut iniydiler.. 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

(Cahit Okurer'iıı önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Hükümet? Katılmıyor.. Komis

yon: Katılmıyor. Dikkate alınıp, alınmamasını oy
larınıza arz ediyorum.. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Ka
bul edenler., titnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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yürürlüğe girer. 
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- Bu kanun vavımı tarihinde 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi Ibitmiştir. Ma
den Kanununa acık oyunu kullanmıyan sayın 
üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

4. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404, 
C. Senatosu 1/238) (S. Sayısı : 175) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim. Bakanlığı adına 
temsilcisi burada, Komisyon 'burada. Gerekçeyi 
okutuyorum: 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.6.1963 ta

rihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen «İstanbul Teknik Üni
versitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına da
ir 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı» Komisyonumuzun 27.6.1963 
tarihli toplantısında İstanbul Teknik Okulu 
Rektörü ve ilgili Hükümet temsilcilerinin hu
zurlarında tetkik ve müzakere olundu : 

Tasarı gerekçesinde tafsildi arz edilen hu
suslar ve istanbul Teknik Üniversitesi Rektö
rünün verdiği geniş izahat Komisyonumuzca da 
yerinde görülmüş ve mezkûr kanun tasarısı Mil
let Meclisi Genel Kurulunda kabul edildiği şe
kilde aynen kabul olunmuştur. 

(Ekli bir numaralı cetvel aynen kalbul edil-
miştiı*.) 

(1) 175 
nundadır. 

S. Sayılı basmayazı tutanağın so 
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Genel Kurulun tasviplerine 

dil iki e arz edilmek kzere 
ıııılui'. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S 
S. Kurutluoğlu 

•Balıkesir 
K. öztas 

Konya 
A. Onar 

öncelik ve ive-
Yüksek Başkanlığa sıı-

Sözcü 
Ü. Siirt 

L. Akyurt 
Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Konya 
M. Dinekli 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Komisyonun ivedilik önergesi var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
175 sıra sayılı Kanun tasarısının ivedi İlki o 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 'Başkam 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S ahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik 
okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanuna, -aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

•EK MADDE — İstan'bııl Teknik Ünrversite-
•sine bağlı ıbir teknik okulu açılmasına dair 6374 
sayılı Kanunun ikinci unaddesine dayanıl a rak 
acıkmış 'bulunan Maden Mühendisliği Şubesine 
ait ilişik cetvelde gösterilen kadrolar, 5246 sa
yılı İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele eklen
miştir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?' 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 'oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler.,.. 
Kabul edilmişti]'. 

MADDE 2, 
yürürlüğe ıgirer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde söz is
tiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Kominyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3/99, 3/103, 1/49; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı: 176) 

BAŞKAN — Bakan?... Yok. Temsilcisi?... 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

6". — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/1M, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) 
(S. Sayını: 177) 

BAŞKAN — Bakan?... Yok. Temsilcisi?... 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere geleee'k 
Birleşime bırakılmıştır. 

7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatonu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) (S. 
Sayısı: 178) 

BAŞKAN — Bakan?... Yok. Temsilcisi?... 
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere geleee'k 
Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 

11. 7 . 1963 0 : 2 
Bütçe komisyonları raporları. (M. Meclisi 1/258, 
C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı: 180) (1) 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi?... Burada. 
Komisyon?... Burada. Görüşmelere başlıyoruz. 

Bütçe Komisyonu raporunu okutuyorum: 

28 . 6 . 1963 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1962 

22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 ve 
79 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen «Gaydan Fikri Tuğsuz'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısü» Komisyonumuzun 28.6.1963 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Yedek subay olarak Birinci Dünya ve istik
lâl savaşlarına iştirak eden ve 1931 yılından 
1943 yılı sonuna kadar Millî Emniyet Teşkilâ
tında görev aldığa ve üstün başarılar gösterdiği 
Millî Emniyet teşkilatlarınca da sabit olduğu 
anlaşılan ve halen ileri yaşta ve zaruret halinde 
ve emsallerine nazaran üstün başarılar gösteren 
bu şahsa vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması Komisyonumuzca da uygun görülerek mez
kûr kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kabul edildiği şekilde ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 
Kâtip 
Niğde Balıkesir 

K. Bayhan K. öztaş 
Diyarbakır Konya 
A. Erdoğan A. Onar 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi-

(1) 180 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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yoruım. Kabul edenler-... El m iyenle r... Kabul 
edilmiştir. 

Ayrıca bir ivedilik önergesi verilmediği için 
Komisyon raporundaki ivedilikle mukayyet de
ğiliz. Bu sebeple maddeyi okutuyorum, efendini. 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yedek subay olaraık Birinci 
Dünye ve İstiklâl Savaşlarına, iştirak ettikten 
sonra Millî Emniyette memlekete yararlı hiz
metler ifa eden 1312 doğumlu Gaydan Fikri 
Tuğsuz'a hayatta bulunduğu sürece vatani hiz
met tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu tamun yayımı tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN '— Madde üzerinde söz istiyen4? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yo'k. Tümünü oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarın/ıu Ibirinci görüşülmesi bitmiştir. 

9. — 544.2 sayılı İl İdare Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) 
(S. Sayısı: 181) 

BAŞKAN — İçişleri Bakam?... Yok. delecek 
1 >irleşime 'bırakıyoruz. 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarınının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim, ve Bütçe komisyon-

11 . 7 . 1963 0 : 2 
lan raporları (M. Meclisi 1/310, C. Senatos'i 
1/239) (S. Sayısı: 183) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam? Var. Ko
misyon?... Burada. 

Raporu okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 . 5 . 1963 

tarihli ve 89 nen Birleşiminde öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul edilen, «İstanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kadrolara Kanunun,ı 
ek kanım tasarısı» Komisyonumuzun 28.(5.1963 
tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun teklif tarihi .11 . 10 . 1962 olup mü
zakeresi yukarda da işaret olunduğu üzere 
28 . 6 . 1963 olmasına ve şu suretle aradan 8 
aydan fazla bir zaman geçmiş olması hasebiyle 
kanuna bağlı kadrolarda 'fiilî birtakım değişik
likler husule gelmiş olduğu -ve bunun neticesi 
olarak 1 ve 2 sayılı cetveller üzerinde bâzı de
ğişikliklerin yapılması gerektiği toplantıda ha
zır bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Rek
törü ve Maliye mümessili tarafından izah olun
muştur. 

Vâki izahattan hâsıl olan neticeye göre ka
nuna ekli 1 sayılı cetvelin Maden Fakültesi kıs
mındaki 2 adet 1 750 lik kadronun ! olarak 
gösterilmesi ve 4 aded 1 100 Kik doçentlik kad
rolarının 3 aded 1 100 Kik ve 1 aded 800 Kik 
olarak düzeltilmesi gerekmiştir. 

Elektrik Fakültesi kısmında da 4. aded 1 100 
Kik doçentlik kadrolarının 1 tane 1 1.00 Kik ve 
3 tane de 800 Kik olarak tashihi gerekmiştir. 

Kaldıınlan kadrolar üzerinde bu yolda yapılan 
değişiklikler tabiatiyle 2 sayılı cetvel üzerinde 
de tesir icra edeceğinden 2 sayılı cetvelin 4 aded 
1 750 lik Kimya Fakültesine aidolan kadro 
miktarı 3 e, 15 aded 1 100 Kik kadronun İ l e 
ve 2 aded 800 Kik kadronun da 6 ya çıkaııılmak 
suretiyle cetvellerde vâki değişiklikte mutaba
kat temin edilmiştir. 

Vâki değişikliklerle kanun metni müzakere 
edilerek maddeler aynen ve kanuna bağlı 1 ve 

(1.) 183 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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2 sayılı cetveller de yukarda belirtilen değişik
liklerle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ive
dilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
C u mhurbaşkan ı nca 

S. Kurutluoğiu 
Kâtip 
Niğdo 

K. Bayhan 
Diyarbakır 
A. Erdoğan 

S. ü. 
Sözcü 

Süit 
1.. Aykut 

Balıkesir 
K. Öztaş 
Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş tir. 

İvedilik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
183 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sahiı* Kurutluoğiu 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maden Kanunu üzerinde acık oylarını kullan
mayan Sayın üyeler lütfen kullansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa Ek Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih
li ve 5246 sayılı Kanuna ek ve tadillerine bağlı 
(1) sayılı cetvellerin rektörlük, Elektrik ve Ma
den fakültelerine ait kısımlarından ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve İstan
bul Teknik Üniversitesinde 4936 sayılı Kanunun 
2 nei maddesine dayanılarak açılacak olan Kim
ya Fakültesine ait ilişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir. 

11 • 7 . 1963 O : 2 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen/.. 

Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen ek görev tazminatı kadrosu, İstanbul Tek
nik Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 
7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cet veliyi e birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla Kimya Fakülte
si için eklenen kadrolardan ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 1963 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cet veliyi e birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SAHİR KURUTLUOĞ LF (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkanım, cetvellerde deği
şiklikler vardır. Açık oya sunulması lazımdır. 

BAŞKAN — Bir değişiklik yok. Hayır siz 
Millet Meclisi metninde aynen kabul etmişsiniz. 
0 halde cetvelleriyle birlikte oya konulacak. De
ğişiklik yapılmadığı için ben koymadım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ SAHİR 
KFRUTLUOĞLF (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Cetvellerde değişiklik var. Açık oya konması 
lâzım. 

BAŞKAN — Metinde yok. Okuyorum: 
Madde 1. — Millet Meclisince kabul edilen 

1 nei madde aynen kabul edilmiştir.... Değişik-
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ligi bildirmeniz lâzımdı. Metinde böyle; fakat. 
maddelerde bu şekilde yazılmıştır. 

Bu sebeple Komisyon cetvellerde değişiklik 
yaptığından maddeyi bu şekliyle değiştirilen cet-
velleriyle birlikte oylarınıza sunacağım. Birinci 
maddeyi komisyonca değiştirilen cetveli eriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Birinci madde Komisyonca değiştiri
len şekliyle kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi Komisyonca değiştirilen cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... îkinci madde Komisyon
ca değiştirilen şekliyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi Komisyonca değiştirilen cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Üçüncü madde Komisyon
ca değiştirilen şekliyle kabul edilmiştir. 

I, 2, 3 ncü maddeler için açık oylarınıza mü
racaat edilecektir. Tümü, acık oylama işlemleri
nin neticesi alındıktan sonra işari oya arz edile
cektir. Gündemde başka bir şey yok. Ancak 
açık oy neticelerine kadar sayın üyelerin yerle
rinden ayrılmamalarını rica ederim. 

Maden kanunu tasarısı üzerinde 113 sayın 
üye oy kullanmış 74 kabul, 30 ret, 9 çekimser. 
Tasarı kanuni aşmışltır. 

Oylama yapılıncaya kadar Da.hİllye Vekâ
leti müsteşarı .gelmiştir. Gündemimizde 'bu
lunan bu bakanlığa ait iki kanun tasarısı var. 
Müsaadenizle 'bunları çıkaralım. 

II. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
da Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/208, C. Senatosu 1/252) (S. Sayısı : 
W4) (1) 

BAŞKAN — Komisyon burada. Komisyon 
raporunu okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet; Komisyonu raporu 
2 . 7 . H963 

Yüksek 'Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Haziran 

1903 tarihli 99 ucu Birleşiminde görüşülerek 

(1) 184 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

11. 7 . 1963 O : 2 
kabul edilen, •Serseri ve mazannaisu eşhas .hak
kındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 22 Haziran 1903 tarih ve 23(5'9 - .111086 sa
yılı yazıları ile Oum'hııriyet Senaltiosu Başkan
lığına havale -olunmakla komisyonumuzun 2 
Temmuz 1963 tarihli Birleşiminde Hükümet 
temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve 
ımüzakere solundu: 

Komisyonumuz, Serseri ve -mazannaisu eş
has hakkındaki 216 Nisan 1325 tarühl'i Kanu
nun, Anayasanın matlabı «Hakların korunması 
ile ilgili 'hükümler a) Kişi güvenliği» folan 
30 ncıı maddesine aykırı hüküm taşıyan İli nci 
maddesi <ve yine sbu kanunun Anayasanın mat
labı «Kişi dokunulmazlığı» olan 14 ncü mad
desine aykırı hüküm taşıyan 12, 19 ve 21 nci 
•maddelerindeki darp cezası sebebiyle ve Oum-
'huriyetin ilânından bu yana ta'tlbıik kalbllii'yeti 
bulamaması dolayısiyle; tatJbik olunamıyan <ve 
Anayasaya aykırı hükümler taşıyan !bu kanu
nun meriyette kalmasında ibir fayda 'olmadığı 
•gibi mahzurlu olduğu yönü ile de; meizkûr ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun tasarısının gerekçesine iştirak »ile Mil
let Meclisinde kabul olunan metim Komisyonu
muzca da oy birliği ile ka'bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arzı ılcası ile 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu kanunda Sözcü 
Bursa Oumlıurbaşkanmca S. Ü. 

Ş. Kayalar- E. Çağa 
Bu kanunda Kâtip 

İzmir Aydın 
Ö. L. Bozcah V. 'Turhangil 

Tabiî Üye Taiblî Üyie 
S. Karaman S. özıgür 

0-ankırı 
II. Dağlı 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze
rinde söz istiyen var im?.. Buyurun . -

ESAT MAHMUT KARAKUET (Ürfa) — 
Efendim, serseriler ve mazannaisu erlbabı hak
kında mevcut kanun maddesinin kaldırılması 
talebedilm ektedir. Millet Meclisi de İbra kanu
nini kaldırılmasını kalbul ellmiş buhımıybr. 
Şimdi, derler ki, serseriler [hakkındaki bu ka
nunun tatbikatına -davam etmek Anayasa hü-
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kümlerine aykırıdır. Şimdi, ınulhtei'e'm arka
daşlarımı, hakikaten birçok kanunlar Anayasa
ya aykırı hükümler 'taşııyor diye 'heyecanla te-
'hallükle 'bunların kaldırılması cihetine gid'ili-
yior. Ben o kanaattayım ki, /biraz da bu saha
da galiba fazla ileri gidiyoruz. 

Şimdi, serseri nedir? Bu kanun neyi ifade 
ediyor? Deniyor ki, kanunun bâzı /maddeleri 
hakikaten şiddetli. Meselâ bu kanunun bâ'zı 
maddelerinde dilencileri, serserileri mazan-
naisu erbabının 'hattâ darbına kadar ıgidilen 
hükümler mevcut. Bu ağır. Aima Imnun iha-
ricinde, serserinin, kötü insanların Ibir şehirin 
haricine çıkarılma Hıakkınm zaibılta veya Hü
kümet kuvvetine verilmesi neden Anayasaya 
aykırı oluyor anlamıyorum? Serseri kime de
nir? Serseri, ibir cemiyet içinde hiçbir iş gör-
ımiyeıı, cemiyetin oıııuzunda yaşamayı âdet edi
nen ve cemiyetin omuzunda yaşamak içinde 
kemiyetin 'haklarını gasletmeye, çalmaya yel
tenen kimse demektir. Xe yapmış ibu kanun? 

Bu serseriyi, bu şeiıirde yaşayan insanlara ya
pacağı mazarrattan kurtarmak için Ibaşka fbir 
yere sevk ediyor. Niçin kaldırıyoruz? 'Niçin 
Anayasaya aykırı soluyor bu kanun? Yani bir 
'insanın bir cemiyet içinde 'hiçbir iş görmeden 
'başka bir insanın omuzundan - yaşaması Ana
yasaya 'mugayir loknuyor da bu serserinin sen 
niçin çalışmıyorsun, sen niçin cemiyete muzıır 
oluyorsun, -hırsızlık yapıyorsun diyerek ve 
bir yere 'götürülmesi neden Anayasaya muga
yir 'oluyormuş? Anayasa yalnız 'hırsızın, serse
rinin hakkını müdafaa eder de, namuslu va
tandaşın ihakkını müdafaa e'tlm'ez mi? 

Anayasanın İm şekilde 'tatbiki hakikaten ha
zan hududu aşan bâzı düşüncelere kadar 'bizi 
götürüyor. Bu kanun kalsın. Bence ıbu ka
nunun ortadan kaldırılması doğru bir hareket 
değildir. Bu kanunun faydalı olan taraflarını 
Anayasaya mugayir iolmuyacak şekilde fakat 
'külliyen ortadan kaldırmak doğru değildir. Tek
rar ediyorum, bu yüzden, dilencilerin dilenme
sine mâni olmak Anayasa hükmüne mugayeret 
teşkil edij'or deniyor. Bugün İstanbul'da vürü-
yemiyorsunuz. Efendim, İstanbul sokakları bu
gün dilenciliği kendisine meslek edinmiş insan
larla doludur. Bu bir rezalettir, ayıptır. Mem
leketimize gelmiş olan yabancıların önünde, 
İstaırbııl'un bugün dilencilerin istilâsına uğra

mış durumu insana hacalet verecek, tüyler ür
pertecek kadar acıdır. Polise soruyorsunuz; 
korktuğunu, bunların dilenmesine mâni olma
nın Anayasa hükmüne aykırı olduğunu söylü
yor. Ben bir adamın hürriyetini alamıyorum ve 
nihayet dilenciliğe mâni olamıyorum diyor. 
Böylece 20 günden beri polis dilencilere el sü
remiyor. Şimdi ne olacak? Bu kanunu da çı
kardığımız anda, demokrasi - Allaha 'bin şü
kür - demokrasi ve hürriyet uğruna ne kadar 
serseri, cemiyetin omuzunda yaşamak istiyen, 
havadan yaşamak istiyen, 'hiçbir işte çalışmjyan, 
ki serserinin vasfı 'budur, hiçbir işle meşgul 
olmıyan insanlardır. Polis ne işle 'meşgulsün de
diği zaman 'hiçbir işi olmadığını, onun :btimin 
sırtından geçindiğini söyler. Bu adam serseri
dir ve böyle ne kadar serseri varsa bu adam 
hakkında 'bâzı tedbirler alacağınız zaman, hayır, 
Anayasaya mugayirdir diye serbest bırakacak
sınız, polis müdahale edemiyecek. Serseri eve 
girer, Anayasaya /mugayirdir diye serbest bı
rakılır. Serseri evini, bahçeni soyar, Anaya
saya mugayirdir, serbest bırakılır. 

Şimdi, külliyen hep karar veriyoruz. Âdi 
Ibir adam tutuluyor. ıSen hiçjbir iş görmüyorsun 
diye yakalanıyor. Bence ölçülere dikkat etme'k 
ve bu ölçülere göre 'hareket etmek lâzımdır. 
Bilmiyorum 'komisyon ne yapmış, nasıl kabul 
etmiş? Hoş ortada ıkabul edilmiş, gelmiş ka
nunun metni de yok. Şöyle bakıyorum, karar 
verilecek gibi görünüyor. Bunun arkası sökün 
edecektir. Yarın başkaları gelecek. Ona da ka
rar vereceğiz. Ben korkuyorum, sonra sokak
larda nasıl dolaşacağız? 

BAŞKAN — Sayın Art us. 
ÂMİL ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, kıymetli arkadaşım, Esat Mahmut 
'Karakurt'un endişelerine katılmamaya imkân 
yok. Hakikaten memleketimizde asayiş ve dü
zeni ıbo'zan kimselere karşı, bilhassa 'büyük şe
hirlerimizde, kanunlarımızın kifayetsiz olduğu 
görüldüğü takdirde ıb unlara 'karışı 'kanuni ted
birleri Hükümetin düşünmesi ve Yüksek: Mec
lise getirmesi lâzımdır. Bizim de herbirinıizin 
Yasama Organının bir uzvu olarak bu şekilde 
noksan olan hükümleri Meclislere sevk etmekte 
gayret sarf etmemiz icabeder. Fakat, mühim bir 
nokta var, o da şu : Bugün kaldırılması istenen 
kanun, Cumhuriyetten bu yana, hiç. tatbik edil-
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memiş. Yani, memlekette tatbik edilmekte olan ve 
tatbik edildiği için birçok hâdiseleri önliyen bir 
kanunun yürürlükten kaldırılması söz konusu de
ğil. Hatta, çok iyi hatırlarım, bundan 25 sene ev
vel hukuk fakültesi talebesi iken rahmetli Hoca
mız Tabir Taner yürürlükten kaldırılmamakla be-
ıaber tatbik edilmiyen kanunlar diye bir ders 
verir ve onun iein de bu kanuna, misal olarak 
Serseri ve Mazannaisu erbabı hakkındaki Kanunu 
gösterirdi. Bu Erenkçe tâbirle «Tombe en des» 
«etüt» dedikleri vaziyet. Yani bir kanun resmen 
yürürlükte, i'akat artık uygulanmıyor, bir tarafa 
itilmiş bırakılmıştır. Bu kanunda da birçok hü
kümler var, dayak cezası vardır. Bugünkü telâk
kilerimizle bağdaşmıyan bir müeyyide. Hemen 
ilâve edelim ki, ileri bir memleket olan İngiltere 
de kırbaç cezası vardır ve bâzı hallerde bu ceza
yı hâkimin karara yazmak suretiyle bir kırbaç, 
iki kırbaç, üç kırbaç, vurulacak diye karar verdi
ği herkesçe bilinen bir hakikattir. Hattâ kırbacın 
boyu, kırbacı vuracak adamın kolu, ne kadar kal
kacak bu kararda yazılıymış. Biz İngiltere1'den 
daha mı ileriyiz?. Bu ayrı bir mevzu, uzun uzun 
görüşülür. Konumuz bu değil, tabiî. Neticesi şu 
oluyor. Bugün kaldırılması icabeden kanun zaten 
tatbik edilmiyor. Fakat kıymetli arkadaşımın 
bahsettiği endişelere tamamen katılırını. Hakika
ten bu İrakların himayesi konusunda realiteleri 
gözden uzak tutmamak ve memlekette en az kötü
ler kadar iyilerin de himayeye lâyık olduğunu dü
şünerek mevzuatı ona göre düzenlemek lâzımgel-
diği muhakkak. 

Bu kanunun kaldırılmasını niçin teklif ediyo
ruz?. Şu sebeple : Kanundaki hükümler bugün 
yürürlükte olan Anayasanın bilhassa kişi doku
nulmazlığına aidolaıı 30 ucu maddesiyle bağdaşa
mıyor, ona aykırı. Bu sebeple Anayasaya aykırı
lığı sebebi ile kaldırılmasını teklif ediyoruz ve Ko
misyon olarak da bunu arkadaşların kabul edece
ği ümidi ile Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunu
yoruz. Bendeniz kanunun kaldırılması lehinde oy 
kullanacağım ve sizlerin de bu şekilde oy kullan
manızı üica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Anayasaya aykırı olması hase
biyle kaldırılmak istenen kanunun ismi Serseri ve 
Mazannaisu Eşhas hakkında Kanundur. Bir me
deni cemivettı1 normal olmıvan her salısın mutla

ka cemiyetin bu şekilde kontrolüne mevzu olması 
zarurettir, töğer kabili ıslah değil, zararlı ise, 
tecrit edilir. Kğer kabili ıslah ve tedavi ise o yar
dımlardan geçirilir, kendine ve başkalarına da 
laydalı bir vatandaş olur, cemiyet ondan istifade 
eder. binaenaleyh, kanunun şu başlığında böy
lesine bir sınıfın cemiyet içinde başı boş bıra
kılmasına mesağ verilemez. Bunun, Anayasamız
la katiyen ilgisi olmaması lâzımgelir. Bunun ye
rine bir ve tedbirle gelmek lâzım ve zaruridir'. 
Kaldı ki; bu kanun bu haliyle hiçbir şekilde tat
bik edilmemişse ; demekki tatbikine mevzu ola
cak. hâdiseler cereyan etmemiş veyahut bunun 
böylesine bir sınıfın gelişmesine engel gibi mü
talâa etmek - vakıayı halden - insanı zorlar. O 
halde, eski kabili tatbiki dolayısiyle birtakım 
müşkülât çıkmamış, fakat bâzı faydaları olması 
da melhuz olacak bir kanunun durup dururken 
kaldırılmasını istemekde de isabet olmaz. 

Kanunların biraz da eskilerinin bulunması 
cemiyetimizin eski ve kendine göre bir kültüre 
dayanır olduğu hakkında da buhran olmak lâ
zımdır. Bunun misallerini pek çok görüyoruz. 
Mâruzâtımı, bu konunun gerektirdiği lüzum ve 
icaba göre ele alınmasını temenni ederek bitiri
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 
MHHMUT HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, tatbik kabiliyeti olmıyan, yani bugü
ne kadar tatbik edilmiyen ve bu kanundan sonra. 
çıkan birçok kanunlarla hükümden sakıt olan 
bir kanunu var farz ederek yeniden tatbikattan 
kaldırmak, için bir emek sarf etmek yersizdir, 
bi r. 

İkincisi, bu kanunun dayak kısmı, tabip mu
ayene ettikten sonra dayak atılmasına dair hü
kümleri de Ceza- Kanunu ve ondan sonra çıkan 
kanunlarla kaldırılmıştır. Kala kala bir adı ka
lıyor. Serseri mazannaisu eşhastan ibaret olan 
adı... Yeni Anayasamız, bâzı hükümleriyle va
tandaşlara birtakım haklar ve hürriyetler tanı
makla beraber, bir de çalışma mükellefiyeti 
vaz'etmiştir. Anayasamızın vaz'ettiği çalışma 
mükellefiyeti muvacehesinde serseri ve işsizle
rin işe sevk edilmesi Anayasaya aykırı değil, bi
lâkis onun ruh ve maksadını ifadeye uygun bir 
tedbirdir, dönül isterdi ki, Anayasanın bu esas
ları dâhilinde daha esaslı bir kanun tedvin olun
sun, öyle getirilsin. Aksi takdirde bütün hudut 
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ve .şümulü ile o kanunu, yo'k olan, tatbik olun-
mıyan bir kanunu var farz edip, getirip yeniden 
ortadan kaldırmak için ayrı bir kanun numara
sı ile kanunlar külliyatına ilâve etmek, hukuka 
hizmet olmadığı gibi Anayasanın ahkâmını ye
line getirmek mazereti ile de olsa makbul bir ha
reket sayılmaz, Bu itibarla bu kanunun bugün 
için kaldırılması, yani meveudolmadığı için kal
dırılmasına lüzum ve imkân da yoktur. l>u iti
barla tarihî bir hâtıra olarak, eski mevzuatımız 
arasına girmiş, fakat hiçbir zaman Cumhuriyetin 
ilânından beri tatbik edilmemiş, bir kanunu, var 
farz ederek kaldırmak değil. Anayasanın boşlu
ğunu doldurmak için yeni bir kanun getirmek 
lâzımdır. Bu itibarla böyle bir kanuna lüzum ve 
ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, hakikaten tatbik kabiliyeti yok olan 
bir nizamname hükmünü meriyetten kaldırmak 
için bir kanun teklifi yapılmış. Ve bunun için 
de iddia edilen şey, ortaya konulan sebep şu, di
yorlar ki, bu «Anayasaya aykırıdır.» Böndeniz 
Anayasaya aykırı görmüyorum. Çünkü şimdi 
okuyacağım madde ile Anayasa vatandaşlara 
hem bir hak tanımış, hem de bir vazife tahmil 
etmiştir. Bendeniz, Âmil Artus Bey sözcü olarak 
mı konuştu, şahsı namına mı konuştu, bilmiyo
rum ; kendilerinin mütalâalarına asla iştirak et
miyorum. Bir koro Anayasayı okuyalım. 42 ııei 
maddesi diyor ki; «Çalışma herkesin hakkı ve 
ödevidir.» Hem hak, hem ödev, vazife tahmil 
ediyor, çalışmıyan bir insan, ödevini yapmayan 
bir insan, evvelâ Anayasadan istifade eder mi? 
Kime tatbik ediyoııız bu kanunu? Ahlâksız, ser
seri insan, çalışmıyan insana tatbik ediyoruz. Bu 
kanunun, bu nizamnamenin kaldırılması, hattâ 
o kadar ki, kaldırılması Anayasaya aykırı olur. 
Ondan sonra Anayasanın diğer maddesi do ezi
yet ve işkenceyi nıeııetmiş. Dayak işkence mi
dir, değil midir? Bunu tetkik etmek icabeder. 
îngiltere gibi medeni bir diyarda dayak olunca, 
bunu eziyet ve işkence olarak kabul etmeye, bu
günkü medeni anlayışta imkân var mıdır? İm
kân olmaz. Ben Kara'kurt arkadaşımın mütalâ
asına iştirak ediyorum. Hiç olmazsa bu sembo
lik olarak birtakım insanların üzerinde demok-
lesin kılıcı gibi durma'ktadır. Bunu kaldırırsak, 
büyük şehirlerde gezmenin dahi imkânı kalmaz. 

Onun için bendeniz teklifin Anayasaya aykırı 
olduğu mütalâasını taşıdığımı arz etmek iste
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, gerçekten bilhassa büyük şe
hirler için huzuru ciddî şekilde ihlâl edici bir 
zümre vardır. Bu, gayrikabili inkârdır. Yanke
sicilik yapar, eve girer, şunu yapar, bunu yapar. 
Ama, bunda, geçmiş devir idarelerinin hiçbir ku
sur payı yok mu diye düşünmek lâzımdır. Bun
ların büyük bir kısmı cemiyete kazandırılır. Ya
ni iş sahalarına sevk ettikçe, benim kanaatime gö
re iş buldukça; az, çok okuma - yazma öğrettik
çe, iş sahalarına sevk ettikçe bunların birçoğu 
kazanılır, arkadaşlar. Vatandaşı biz nereye gön
dereceğiz? Bu şehirden kaldırılıp öbür şehre gön
derilecek. O şehrin huzuru yok mudur? O şeh
rin huzurunu bozucu bir başka şehre gitsin di
yeceğiz. Nereye gitsin bu? (Çalışsın, sesleri.) 

Bizim vatandaşımız olduğuna göre bunlar 
Türkiye sınırları içinde kalmak mecburiyetinde
dir. Hem hakkıdır, mecburdur; hattâ atamazsı
nız. Şu halde bu, cemiyetin yüküdür. Ne yapma
lı? Eğer demincek de ifade ettiğim gibi, iş .saha-
lariyle az çok kurslarla bunların birçoğu eğitile
bilir ve cemiyet için faydalı unsurları haline ge
tirilebilir. 

İşsizlikten bahsettiler. Muhterem arkadaşla
rımdan bir tanesi, «İşsizlerin hepsi serseri de
ğildir.» dediler. Muvakkat, periyodik devreler 
içinde işsiz kalan öyle insanlar var ki, dostundan, 
akrabasından yardım istiyemiyecek kadar haysi
yetine düşkündür. Aç durur ve kimseye müra
caat etmez. Böylelerini pekçoğunuz bilirsiniz, 
ben do bilirim böyleleri vardır. Eh, periyodik 
bir devrede işsizdir diye, serseri muamelesi bun
lara, da tatbik edilebilir. Şimdi, kaldı ki, uzun 
senelerden beri hiç tatbik edilme imkânı bulun
mamış olan kanunun kaldırılmasını, Anayasanın 
30 nen. maddesi muvacehesinde Hükümet zaruri 
görmüş ve kaldırmak için lâyiha getirmiş, tasa
rı getirmiştir. Ben şahsan Hükümetin yeni iş 
sahaları açmak hususundaki azminin, kararının 
ve bu azim ve karar için de bu cemiyete bu in
sanlardan birçoğunu kazandırma kararının da 
meknuz olduğu inancı ile Uükümeri tebrik ede
rim . 

Bu insanlar hakikaten bizim vatandaşımız ol
duğuna göre is sahaları açılarak büvük kısmı ka-
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zanılmalı üst tarafı için de tecrit çareleri aranıp ı 
cemiyet korunmalıdır Bu şekilde de cemiyetin I 
sırtında yük olarak kalacak kısmı, cemiyet tara- I 
fmdan beslenir. Başka türlüsü anlaşılamaz. Bu I 
arizî yollarla, salâhiyetlerle bir karakol dışına at- I 
makla, bir vilâyet hududu dışına atmakla bu me
selenin halledileceğine de inananlardan değilim. 
Esat Mahmut Karakurt arkadaşımın hassasiyeti
ne çok kısımda iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Ama, bunlar bizim insanlarımız, kötüsüy
le, iyisiyle, zararlısiyle, faydalısiyle bizim mille
timiz, bunlar bizim halkımız. Biz bunları sürük
lemek, beslemek, bakmak mükellefiyetindeyiz,, ar
kadaşlar. Onlara kısmen de kendilerine ait ohm-
yan kusurlarından dolayı, bilmem kırbaç vur
mak ve vilâyet dışına çıkarmak... Bunlar ceza de
ğildir. Bu itibarla ben, şahsan Hükümetin ge
leceğe matuf ciddî tedbirler alacağının delili say
dığımı bu kanun tasarısına gönlüm seve seve ina
na, inana beyaz oy vereceğim. 

Hükümeti bu tutumundan dolayı tebrik ede
rim. Elbette bunlar için tedbir alacaklar. Bunun 
yanında şunu söyliyeyim ki, ceza evlerine çok 
tesadüfi olarak mücrim olarak girmiş. Fakat ce
miyetin şartları çevre şartları dolayısiyle itiyadı 
mücrim haline gelerek, dışarı çıkmış ve iş sahala
rı açılamadığı için yavaş yavaş, serseriler arasına 
düşmüş birçok vatandaşlarımız vardır. Bunların I 
vebalini, günahını ve ıstırabını derece, derece I 
herbirimiz vicdanlarımızda taşırıyoruz. Bu iti
barla kendi vatandaşlarımız için serseri de olsa 
ve bunları vilâyet hududu dışına çıkarmak gibi; 
Anayasayı gerçekten zedeleyici bir yola gideme
yiz. Ben muhterem arkadaşlarınım Hükümetin 
getirdiği teklife oy vermelerini rica ederim, tn-
şaallah Hükümet bunun tedbirlerini de yeni ka
nunlarla getirecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, yaşı ve yetiştiği muhit ne olursa olsun, I 
ben gayrikabili ıslah bir insan, tasavvur edemem. 
Yeter ki, vasıtalar iyi kııllamlabilsin, yeter ki, 
cemiyet bunun üzerine eğilebilsin. Elimizde doğ
ru veya yanlış bir vasıta bir serseriyi bulunduğu 
yerden koparmak ondan sonra ıslah etmek yolla
rını arıyoruz, ama şimdi diyoruz ki, bu kanun 
kalksın serseriyi bulunduğu yerde ıslah edelim. I 
Bu gayrimümkün. Serserinin bir muhiti var, | 
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onu yetiştiren şartlar var. O serseriyi o bulun
duğu muhitten koparmak, o tesirin dışına çıkar
mak zaruridir. Bir ayyaşın, bir meyhanecinin 
çocuğunu tasavvur edelim; Akşama kadar bu ço
cuk meyhanede kadehlerin dibinde kalan rakıyı 
içmektedir. Akşama kadar sarhoş narası dinle
mektedir. İmkân var mı, bu çocuğu bu meyha
ne içinde ıslah etmeye? Yapılacak ilk iş, çocu
ğu bu meyhaneden koparmak ondan sonra ıslah 
etmektir. Eğer Hükümet, bu kanunu kaldırma
sını isterken, bunları ıslah etmek için yeni bir ka
nun getirseydi, memnuniyetle karşılanırdı, ama 
ortada bu yok. Sadece serserileri, birazcık ıs
lah etmeye imkân veren onları muhitinden kur
tarmaya imkân veren veya onların başlarında I)e-
mokles'in kılıcı gibi asılı duran bu kanunu kal
dırıyor, ama onlara karşı hiçbir tedbir getirmi
yoruz. Bundan dolayı ben buna kırmızı oy vere
ceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, serseri ile işsizi birbirin
den ayırmak lâzımdır. 

Görüyorum ki, bâzı arkadaşlarını, serseri ile 
işsizi birleştiriyor. Hayır, serseri başka, işsiz 
başka. İşsiz; bir işin, bir meslekin s'ahibi olan 
adamdır, meselâ duvarcı; gidiyor duvar yap
mak için iş arıyor, iş bulamıyor. Buna, iş bul
mak için Hükümet ve cemiyet 'bâzı imkânlar 
hazırlıyor. Bu adama, dünyanın her yerinde 
pfara veriyor devletler... 

İşsizler, devletler, ve hükümetler tarafın
dan muayyen zamanlarda iaşe ve İbateleri te
min edilen insanlardır. Yükselmiş cemiyetler
le bu, bir problemdir. Bu işsizlere iş bulmak 
için ne yapalım diye düşünmüşler. Ne yaptı
lar, bilir misiniz? Almanya'da ve Amerika'da 
işsizlere iş bulmak için?.. Caddeleri yıktılar', 
yeniden caddeler yaptılar. Serseri kalmasın, 
işsiz kalmasınlar diye... Çalıştıralım, alınları
nın teriyle çalışmalarının karşılığını verelim. 
Bu başka; memlekette iş yok, çalışamıyor, bir 
meslek sahibidir. Daha ileri gideceğim; bir 
eğlence evinde, talihsizliğin neticesinde, vü
cudunu satarak parsı kazanan fahişe dahi ser
seri değildir, bir meslek sahibidir. Bu kadını 
atamazsınız. Bir talihsiz kadındır. Bir talih
siz insandır ama serseri değildir. İyi veya 
kötü bir iş sahibidir. Belki cemiyete faydalı 
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oluyor, kendi hesabımı.. Binaenaleyh, şimdi 
serseri başka, işsiz «başka. Anayasamız 42 nci 
maddesiyle ne diyor : Vatandaş, çalışmakla va
zifelidir diyor. Bütün Türk vatandaşları ça
lışmak vazifesi almışlardır. Anayasanın 42 nci 
maddesi, bütün Türk vatandaşlarını çalışmak 
vazifesi ile tavzif etmiştir. Ne yapıyor, serseri? 
Çalışmıyor. Serseri adamdır ki; ıhiçbir işi yok, hiç
bir mesleki yok, hiçbir meşgalesi yok, sadece sizin 
omuzu arınızda cemiyetin omıızunda yaşıyan, tu
feyli, parazit bir kimsedir. Bunun için o nizam
name-, kaldırmak istediğimiz nizamname ne 
diyor. Bunları 'alacak, bir şehrin bir yerinde 
toplıyacak, •kalanları mecburen çalışmaya sevk 
edecek diyor. Zaten tatbik edilmiyen bir ka
nundur, fakat bu kanunun tatbik edilmesini 
isterim. Bu kanunun bu maddelerinin tatbik 
edilmesi elzemdir. Hükümet, bunları aramalı, 
cemiyetten bu nevi muzır insanları ayrklamalı, 
görünüp muayyen yerlerde çalıştırmalı. Ve bun
ları bir m eslek e sokmalıdır. Şimdi ne yapıyo
ruz : Bu, Anayasaya mugayirdir. Neden Ana
yasaya mugayirdir? Çalışmak vazifesi ile tav
zif edilen vatandaşın, bu vazifesini yapmaması, 
Anayasaya mugayir de bizim gibi, sizin gibi 
çalışan bir vatandaşın haklarının cebinden alın
ması Anayasa mugayir olmuyor mu? Böyle bir 
ölçü olmaz efendim. 

Binaenaleyh, şimdi, inanın, size tavsiye ede
rim; saat onibirden sonra Ankara'nın Ulus 
Meydanına gidin, geçemezsiniz, beyefendiler. 
Birtakım serseriler ve dilenciler istilâ etmiştir. 
Polisten de korkmuyorlar; Anayasa var diyor
lar, öğrenmişler. 

Şimdi, bunlara bu hakkı verirsek, doğru 
bir hareket olur mu? Bunlara bu hakkı vermek, 
bunları, cemiyet içinde, şehirlerde, caddeler
de namuslu vatandaşlar gibi bu serserilerin, 
dolaşmasına müsaade etmek, elîm neticeler 
tevlidader. Ne yapar bu serseriler. Bütün hür
riyete sahibolan ve fakat hiçbir işle meşgul 
olmıyan bir serseri ne ile vakit geçirecektir? 
îşte o zaman Niyazi Ağırnaslı 'arkadaşımızın 
söylediği veya söylemek istediğinin karşısın
da. kalırız. îşte bu serseriler o zaman; her türlü 
cereyana, her türlü kötü yola sapabilirler. 
Haittâ siyasi bakımdan kötü yollara da sa
pabilirler. Ve bu işsiz adamlar, birtakım bu 
nevi isnatları avlamak istiyenler tarafından; 
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kendi noktai nazarlarına doğru teşvik edilirler 
ve götürülürler. Bu kanunda memleket büyük 
zarar görür, hattâ aziz işçilerimiz de bundan 
büyük zarar görür. 

Benim noktai nazarım şu dur, aziz arkadaş
larım ; kanun taslağını Komisyona \ erelim, tek
rar alsın, esaslı surette tetkik etsin, Anayasaya 
hakikaten aykırı maddeler varsa çıkarsın, fakat 
dâvanın esasını büsbütün ortadan kaldırmasın. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim görüşülmekte olan hu
sus, 1325 tarihli, içinde idareye sürgün, idareye 
dayak atma yetkisini veren ve ancak kanun ol
ması sebebiyle; bir kanunla kaldırılması müm
kün olabilen Anayasaya mugayir, (bâzı husus
lar ihtiva eden bir kanunun kaldırılmasıdır. 
Memleketin huzuru ve asayiş tedbirleri ile alâ
kası yoktur. Onun için muhterem arkadaşlar 
ayrı ayrı kanun tasarıları, kanun teklifleri ge
tirebilir. (fikrinizin esası, sesleri) Meriyetten 
kaldırılmasına lüzum görülen, kanunun kalkıp 
kalkmaması meselesidir... 

Buyurun Gerger. 
VASFİ GERGER (ITrfa) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz bir noktayı izah etmek için 
söz almış bulunuyorum: iSerseri ve işsiz diye ge
çiyor. O kanunu muvakkatte, kimlere serserilik 
ıtlak olunur, -bu, tesbit edilmiştir. Lalettayin bir 
vatandaşa, boş gezen insanlara serseri denilmez. 
Serseri ıtlak edilebilmesi için de hâkimin kararı 
lâzımdır. Buna bilhassa dikkatinizi çekmek iste
rim; /hiçbir vasıtai maişeti olmadan ve bu da; 
iki ay müddetle devameden ve bedenî kabiliyeti 
çalışmaya muktedir olup olmadığı hakkında ya
pılacak tahkikat evrakı, müddeiumumiye verile
cek, müddeiumumi bu evrakı aldıktan sonra de
lili tesbit edecek, malıkeme3re verecek ve mahke
menin nezareti altında olan ve bâzı şartları ih
tiva ettiği takdirde, serseri ıtlak olunabilir. Bu 
ciheti, Karakurt arkadaşımın bilhassa beyanı 
karşısında, kime serseri denir, serseri kimdir, 
bunun tavzihi lâzımdır. 

Kanunu muvakkatte; Anayasaya aykırı yâni 
ferdin temel hakları ile ilgili fikirlerine aykırı 
kısımlar vardır. Ama; esas itibarimde Kanunun 
istihdaf ettiği gaye; Anayasaya aykırı değildir. 
Anayasaya aykırı olan cihet Anayasanın fert
lere tanıdığı hak ve vazifeleri yapmıyanlara 
karşı bir müeyyide olarak Anayasanın tanıdığı 

— 307 — 



Ö. Senatosu B : 91 
bu hak ve vazifeleri teminat altına alan bir ka
nun olaraık telakki etmek lazımdır. Fakat eksik 
tarafı çoktur. Şöyle mütalâa ediyorum; 'Komis
yon bunu geri alsın, Anayasanın ışığı altında 
tedvin ederek, lâzımigelen kısımları bıraksın.. 

BAŞKAN — Efendim, .gelen teklif bir tek 
metindir. Komisyon kanun tedvin edemez, efen
dim. Yeni bir kanun getiremez. Geri verilebilir 
Ama mesele, bu kanunun kaldırılıp, kaldırılma
ması meselesidir. (îitsin Komisyona Komisyon 
kanun getirsin meselesi değil efendim. Oylarını 
kullanmıyan sayın üyeler lütfen oylarını kullan
sınlar. Oylama işlemi bitmiştir. Sayın Kayalar, 
buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
(BAŞKANI ŞEREF KAYALAR (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlarını, bu kanunun yüksek hu
zurlarınıza .gelmeden önce geçirmiş olduğu sa
fahatı arz etmek istiyorum. 

Malûmu ihsanınız, B aka nlıkl arar ası bir ko
misyon kurulmuş ve Bakantıklarafası bu komis
yonda, Anayasaya aykırı .olan kanunlar tesbit 
edilmiş. Bu 'komisyonda serserilere ait, mazan
naisu eşhas hakkındaki kanunun üç maddesinin 
Anayasaya aykırı olduğu tesbit edilmiş. Bu 3 

•maddeyi, bu •serseri ve mazannaisu eşhas kanu
nundan çıkardığim iz takdirde kanun esaslı ola
rak temelinden yıkılmaktadır. Bakanlıklararası 
Kurul, hâdiseyi İçişleri Bakanlığına göndermiş, 
İçişleri (Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı müştere
ken serseri ve mazannaisu eşhas hakkında Ka
nunun; Anayasaya aykırı olan hükümlerini tes
bit etmiştir. Bu kanun, Komisyonumuza geldi. 
Komisyonumuzda görüştük. Fakat, Komisyonu
muzdan hiçbir arkadaşımız burada mevcut de
ğildir. 

Şimdi Bakanlık temsilcisi arkadaşım getirdi, 
dosyayı verdi. Her iki Bakanlık Adalet ve İçiş
leri Bakanlığı hâdiseyi tezekkür ederken Ana
yasanın 14 ncü maddesini tetkik etmiş; Anava
tanın 14 ncü maddesi, kişi dokunulmazlığından 
bahsetmektedir. Filhakika o madde, «Herkes ya
şamak, maddi ve mânevi varlığını geliştirme 
haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir.» demek
tedir. Açmışlar, serseri ve mazannaisu Eşhas 
Kanununun esaslı maddelerinden birisi olan 
12 nci maddesini, burada, bu kişi dokunmaz!ığı-
na aykırı bâzı hükümle]' tesbit etmişler. Filhaki
ka 12 nci maddeyi aynen okursak. «Kot mi hü-
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viyet maksadiyle her ne suretle olursa olsun teb
dili kıyafet etmiş olanlar veyahut üzerlerinde 
eğe ve çengel ve maymuncuk gibi kilit ve kapı 
ve pencere küşadiyle hırsızlık ve ceraiml saire...» 
diyor «serseri makinesinden ise darbolunduk-
tan sonra...» diyor. Şimdi bir de 19 ncu madde 
vardır. Bu 19 ncu maddede darp cezasını tesbit 
ve tayin etmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım; Anayasamız vatandaşla
ra işkenceyi sureti kafiyede menetmektedir. Key
fi darp cezası da bir nevi işkencedir. Filhakika 
bütün gün gazetelerden okuyoruz, mütemadiyen 
gazetelere intikal etmektedir. Karakollarda adam 
dövülmesin diye bar bar bağırıyoruz. Bu itibar
ladır ki, vatandaş vicdanı ve esasen millî vicdan, 
va ta nd asi a r ı n ka rakol 1 ar d a döv ü i m em esi ni der]) iş 
ettiği içindir ki, bugüne kadar 'bu kanunun bu 
maddesi tatbik edilmemiştir. 

Arkadaşlarım, bir de Anayasanın 30 ncu 
maddesi vardır. Anayasanın 30 ncu maddesi kişi 
güvenliğinden bahseder. ıBu kanunun 1,1 nci 
maddesini İçişleri ve Adalet ıBakaniıkları dku-
ıu'iş ve bu kanunun 11 nci maddesinde, «ma
zannaisu addolunan eşhas, zabıta da derdest edi
lerek, ahval ve harekâtı takibedilmek suretiyle 
tevkif edilir.» diyor. Halbuki Anayasamızın 
30 ncu maddesinde hâkim kararı olmadıkça hiç 
kimsenin hürriyetinin kısıtlanamıyaeağı tasrih 
edilmiştir. Binaenaleyh burada hâkim kararı ol
maksızın bir vatandaşın tevkif edilmesi gibi bir 
hal oluyor. 

Şimdi arkadaşlarım, Anayasanın tadadettiği 
şu ikinci maddesine mazannaisu eşhas kanunun 
aykırı olan 3 maddesini; Anayasanın 2 maddesi 
muvacehesinde çıkartmak mecburiyetindeyiz. 
Çıkarttığımız "takdirde de bu ikan unun tatbik ka
biliyeti kalmıyor. Esasen bu kanunun bu güne 
kadar tatbik edilmemesi sebebi ki, Hukuk Fakül
tesinde okurken rahmeti i hocamız Baha Bey 
«bu kanun bugüne kadar tatbik edilememekte
dir. Bu kanun, vatandaş vicdanını rencide etti
ği için tatbik edilemiyor.» demişti. O zamandan 
bu yana demek ki, vatandaş vicdanını rencide 
eden bir kanundur. Bakan!ıklararasındaki bir 
kurul bunun Anayasaya aykırı olduğunu tesbit 
ettiği gibi bizim Komisyonumuz da bunu aynen 
bu suretle kabul etmiştir. 

Şimdi, Sayın Karakurt arkadaşımın işaret 
ettiği bir hususa arzı cevap etmek isterim. 
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Kendileri diyorlar ki, «çoluk çocuğumuzla 

dışarıda serbest gezemiyoruz». Yine kendilerinin 
beyan ve ifadelerine göre, serseriyi tarif etmek 
isterler. Burada serserinin tarifi uzun zamanı
mızı alır. Bu itibarla, esas .meselenin, hâdisenin 
mahiyeti itibariyle bu tariflere girmenin yersiz 
olduğuna 'kaaniim. Dışarda başıboş gezen bir 
adam yakalannr.yacak mı? Hayır. Yakalannııya-
eak. Boş gezen adama ne karışırız? Boş gezen 
adanı elbette boş gezecektir. Yine Karakurt ar
kadaşım derler ki, dışarıda boş 'gezen adam ge
lip cebinden para çalarsa ne olacak? Ceza Ka
nunu yakasına yapışacak. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, yine çoluk - çocuğumuzla dışarda 
serbest gezemiyoruz, diyorlar. Neden dolayı ge
zemiyorlar? Dışarıda söz atılıyor. Yalmtta her 
hangi bir surette tecavüz ediliyor. Kavli veya 
fiilî tecavüze maruz kalmıyor. Bu itibarla, dışa
rıda serbest gezil emiyor. Ama, Ceza Kanununda 
bunları önleyici maddeler mevcuttur. Su halde 
Ceza (Kanunumuzda vatandaşların hakkı, huku
ku ve serbestisi himaye altına alınmış ıbuluııdu-
ğuna (göre, esasen lüzumsuz olan bu kanunun 
yani, Anayasanın şu hükümlerine aykırı olan 
bu Kanun :ki Anayasaya aykırı olduğuna biz de 
kaani olduk. Esasen bu üç madde çıkarıldığı 
takdirde bu kanunun heyeti umumiyesi, gayri 
kabili tatbik bir hale geldiğinden biz de Ana
yasaya uygun görmedik ve bu kanunu kaldırdık; 
hâdise bundan ibarettir. 

ESAT MAHMFT KARAKrPtT ( M a ) — 
Anayasanın 42 nci maddesi; vatandaşa, çalışma
yı tavsiye eder, diye buyurursunuz?. Boşta ge
zen adamın, çalışmadığı sabit olduğuna göre, 
Anayasa 'hükmünü ihlâl etmiyor mu?. Buna rağ
men serbest, seıtbest dolaşabilir mi? 

• ANAYASA VH ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI ŞEREF KAYALAR (Bursa) — 
Arz edeyim: Anayasanın 42 nci maddesine mu
vazi olan bir kanun maddesi mevcut değilse, 
boşta gezen adam, dışarda serbest serbest ge
ziyorsa Anayasanın 42 nci maddesi bunu m en
ettiği halde, kendisinin serbest gezdiğine mâni 
olamıyorsa lütfedin beraiberce bir kanun hazır
layalım, buraya getirelim. Fakat bunların mü
nakaşası ibu kanunun tebdili dolay isiyle olmasa 
gerektir. Maruzatım bu. 

NtYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Üflen
dim, eok kıvmetli Esat Mahmut Karakurt ha-
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tırlattılar. Böyle serseri denilenlerden iş sa
hası gösterilip, yerleştirilip beslenmek isten
miş olanlardan hâlâ serseri olarak devam et
mek istiyenler var mı acaba? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ ŞEREF KAYALAR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, arzı cevap edeyim: Ben
deniz bunun istatistikiııi yapmadım, yapmak 
imkânını da bulmadım. Her halde, arkadaşım 
ikaz etti; çalışır, öğrenir ve arzı cevap ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım, mesele, milletin referan
dumla kabul ettiği bugün yürürlükteki Anaya
samızın esprisini iyi kavramaktadır. Bunu 909 
Kanunu Lsasisi ile mukayese edersek; 909 Ka
nunu Esasi şöyle böyle, bir polis devletinin bir 
jandarma devletinin, bir hukuk devletine in
tikali vesikasıdır. Daha doğrusu; o zamanın 
kanuni esasisi, idare edenler sınıfının birbirle
riyle anlaşması vesikasıdır. 

İlk defa; referandumla kabul ettiğimiz son 
Anayasamızdır ki; idare edilenlerin, anlaşmala
rı mahiyetinde bir vesikadır. 

Biz ete-gandarm devresini geçirdik, hukuk 
devleti, sosyal hukuk devleti safhasına intikal 
ettik. İçtimai refah devleti halini alma yolun
dayız. Reorganize edilmekte olan bir cemiye
tiz, bizim Anayasamız, bugün çalışmayı 324 Ka
nuni Esasisinden farklı olarak, çalışmayı Türk 
vatandaşının hem hakkı hem de vazifesi olarak 
göstermiştir. 

Devleti de bu hakkı yerine getirmek ve bu 
vazifeyi ifa ettirmek sadedinde vazifelendiril
in iştir. 

324 Anayasasına muvazi olarak; o zaman
ki Osmanlı Meclisi Mdbusan ve Ayanının ka
bul etmiş olduğu, Serseri ve Mazannaisu Eşhas 
hakkındaki Kanunun, tatbikatına takaddüm 
eden ve yürürlüğe girmesini takibeden devre
lerde; Faik Bey, Birinci Cihan Harbinde Kol
ordu Kumandanı olan Faik Paşa, Beyoğlu mu
tasarrıfı idi. Suriye ve Mısır'a hücum eden or
dunun kumandanı Cemal Paşa, Üsküdar mu
tasarrıfı idi. O mutasarrıfların birtakım ener
jik icraatını desteklemek ve kanuni bir mesne
de dayandırabilmek emeliyledir İd; uzun uzun 
idarei örf iyen in bilâhara devam ettiği bir dev
rede o anlayışla, sunu bunu, su ve bu mm taka-
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nııı haricine çıkarmak yetkisini bir idari ta
sarruf gibi idareye veren bu kanunu yürürlü
ğe koymuşlardır. Bugün böyle 'bir kanuna ihti
yacımız yoktur, kalmamıştır. İş, kanunu kabul 
ediyoruz;. Çalışanlar .ve çalıştıranlar hakkında 
türlü kanunlar kabul ediyoruz. İş borsaları te
sis ediyoruz. İş ve işçi bulma kurumları kur
muşuz. Elimizde Ibıı köprü altı çocuklarını ve 
saireyi korumak, yetiştirmek ve terbiye ettir
mek niyeti ile birçok kanunlarımız, mevzuatı
mız vardır. Sağlık Bakanlığına, Millî Eğitim 
Bakanlığına' birçok vazifeler teveccüh etmekte
dir. Meclisler; bu hizmetlerin gerektirdiği tah
sisatı, ihtiyacı iyi takdir ederek bol bol kabul 
et mek me vki i n de diri e r. 

Elimizde boşluk olarak kalan bir nokta; he
nüz kabul etmediğimiz patronaj müessesesidir. 
Bunun da kanununu, Adalet Bakanlığına, bu 
günkü dünyanın anladığı şekil ve şartlar için
de hazırlayıp getirecektir. Elbette, bunun üze-
rindede çalışarak yürürlüğe koyma yolunu bu
lacağız. Ne bu kanun, ne diğer kanunlarımız, 
cemiyetin sırtında tufeyli olarak yaşayabilen 
bir takım insanların, bu şekilde yaşamalarına, 
devamına pek kolay kolay mâni olamamıştır. 
Meselâ membaları ve bataklıkları kurutmak
tır. 

davi yolları vardır. Vâzıı kanuna gelinceye ka
dar, kanunun tek boşluk teşkil ettiği yeri arz edi
yorum, o da sabıkalıların, ceza evinden çıktığı 
vakit, bir işe konmasını temin eden ve onların ce
za evlerinden istikbalini hazırlayarak, yetiştirme
lerini sağlıyan patronaj ve rehabilitasyon mües
seseleridir. Bunu hazırlamakla elbette ki, mükel
lefiz. Boynumuzun borcudur. Medeni bir cemiye
tin istikbali de bundadır. Onun için müsaade 
buyursunlar, şu serseri ve nıazannaisu eşhas ka
nunu, denilen vazifesini, işini bitirmiş elimizde 
kalan, müessese de denme/, metni müsaade bu
yurursanız kaldıralım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZ Mil (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Anayasanın esprisi, getirdiği yeni fi
kirleri, Yüksek Heyetiniz bütün incelikleriyle 
bilir. Bugün ıııcvzuubahsolan bir kanunun, bâzı 
ahkâmının ondan sonra çıkan kanunlarla kaldı
rılmış olmasına rağmen; var far/ edilerek, yal
nız bu noktadan müdafaasının yapılması... Sayın 
sözcü arkadaşımız Kayalar, bu kanunun birkaç 
maddesini okudular. O maddeler sanki varmış, 
sanki meriyette imiş gibi, onun kaldırılması için 
kanun geldi dediler. O kanunun bahsettikleri 
maddeleri çoktan kaldırılmıştır. Kanunlar iki 
türlü meriyetten kaldırılır. Bir diğer, kanunla 
sarahaten bir de delâleten kaldırılır. Ceza Kanu
numuz meriyete girdikten sonra; bahis buyur
dukları maddelerin çoğu zaten ilga edilmiştir. 
Kol, bugün mevcut değil, mevcııdolmıyan kanun 
maddesini şimdi bir berhayat kabul ederek yeni
den define ruhsat çıkarmak gibi bir gayret ileri 
sürüyoruz. Yoktur değil... 

İkincisi, bu kanun kalkarsa ne olur? Bu ka
nun, hakikaten bu hüviyeti ile kalkmalıdır. Ama, 
bunun doldurulması lâzım gelen bir boşluğu var 
arkadaşlarım, demin arz ettim: Bu nıazanaaisu 
erbabı, bu serseriler sanki bu kanunun kaldırıl
ması ile kendilerine hak tanınmış olduğunu ka
bul ve farz ederek daha çok zararlı olacaklardır. 
Endişemiz buradadır. Hükümet, bu kanunu bir 
zabıta tedbiri kanunu olarak mütalâa etmiştir. 
Halbuki kanun sadece bir zabıta tedbiri kanunu 
değildir. Mesele de zabıta meselesi değildir. Bir 
sosyal meseledir. Bir zabıta meselesi olmakla 
beraber, bir sosyal meseledir. Sadece, zabıta ta
rafını ele alıp, sosyal tarafını ihmal ettiği için bu 
kanunu kâfi görmüyoruz, Kaldıralım, ama boş 

Biz biliriz bir partinin bucak başkanı 20 
sene, 25 sone Tokatlıyanın vitrininde bıyık bü
kerek oturmuş ve bu cemiyetin sırtında tufey
li olarak yaşamıştır. 

Mazaımaisu eşhas Kanunu da vardı tufeyli 
vaziyeti! de vardır, hiçbir surette ele geçmez 
ve geemiyebilir. Bugün hâlâ şu veya bu mües
seselerden, dükkânlardan şu veya bu yolla ha
raç almakta olan insanlar vardır. 

Elimizde Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanu
nu ve Polis Nizamnamesi de vardır. Muhterem 
Esat Mahmut Karakurt arkadaşımızın bahset
tiği kadınlardan, bütün medeniyet âleminin tas-
vibetmediği şekilde sadece vücutlarını kiraya ver
mek suretiyle geçinenlerin bizim Polis Nizamna
mesinde tasnifi vardır. Arkadaşımızın tavsif et
tikleri şekildekine sürtük derler. Polis Nizamna
mesi tâbiri ile, onu serseri diye kabul etmemek
tedir. 

Şimdi müsaade buyurun, onun için bunları o 
terimler, vasıflar kişiler ve memleketin birtakım j 
içtimai kararları ve bunların türlü türlü te- I 
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kalan yerlerini Anayasanın getirdiği esasa, mak- I 
şada, gayeye uygun olarak doldurmak için de, 
bir şeyler getirelim, bir şeyler bulalım. îştc Hü
kümet bunu yapmamıştır. Binaenaleyh, bu ka
nunu kaldırırken Anayasanın vatandaşa talimi] 
ettiği çalışma imkânını beraber düşünmek lâzım. 
Bu kanun, ne işsize tatbik edilmiştir şimdiye ka
dar ve ne de namuslu vatandaşa.. Tatbikatı yok
tur, 

Demin bir arkadaşım karakollarda dayak atı
lıyordu dedi. Karakollarda dayak atılıyorsa bu 
Serseri Mazannaisu eşhas Kanunu hükümlerine 
göre atılmaz. Esbabı mueibesi de, mesnedi de 
değil. Dayak atılıyorsa vazifei memuriyet suiis- I 
timal edilerek dayak atılır ve atılmaktadır. Bu 
ayrı bir mesele. Binaenaleyh, bu kanun hiçbir 
zaman karakol dayağının bir mesnedi olarak gös
terilmemiştir. îdare hayatımızda da böyle gör
dük. Hukukta tahsil ederken de böyle tahsil et
tik. Binaenaleyh mevcut olmıyan maddeleri var 
farz ederek kanun getirilmesinden ziyade, arz et
tiğim, içtimai mahzuru da düşünen ve buna da 
cevap hazırlıyan bir kanuna ihtiyaç vardır. Adı I 
ne olursa olsun, elbetteki, o kanunun adı, Serse
ri Mazannaisu Eşhas Kanunu olmaz. Ama, ser
seri ve mazannaisu eşhası iş sahibi yapan, onu 
cemiyete faydalı hale getiren bir tedbire ihtiyaç 
vardır. Bu tedbir gelsin, ama hangi adla gelirse 
gelsin. Bu kanunu kaldırıp da yerine hiçbir şey 
koymadınız mı, o eşhas, o nevi eşhas, bayram I 
edecek ve bundan istifade ederek daha çok zarar
lı olacak, zabıtayı işgal edecek, vatandaşlara za
rar vereceklerdir. Bu bir psikolojik hava yara- I 
tabilir, menfi tesirlere yol açabilir. Endişemiz 
sadece bundan ibarettir. Yoksa, böyle bir ka
nunun, Türkiye Hukuk Külliyatında kalmasında 
artık hakikaten lüzum yoktur. Bu zaten vazifesi
ni de bitirmiş bir kanundur. Ama bu kanunun 
tek boşluğu, isminin tevlidedeceği tehlikeleri ber
taraf etmektir. Yoksa maddeleriyle lâfziyle de
ğil. Hüviyetiyle maksadı ile bu kanunun tevlide
deceği zararları bertaraf edecek bir tedbire ihti
yaç vardır. Hükümet onu düşünmelidir. Bunun 
için biz mütalâamızı arz ettik. Arkadaşlarımın 
endişesi de bu noktada ve bu esasta toplanmış
tır. O itibarla arkadaşlarımdan bâzıları şifahen 
teklif ettiler. Encümen bu kanunu geri alsın, 
yeniden tanzim etsin diye. Bu kanun geri alına- I 
bilir, yeniden tanzim edilebilir. Buna Anaya- | 
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sa da içtüzük de mâni değildir, bilâkis bugüne 
kadar devam edegelen tatbikat da bu istikamet
tedir. Bu kanun, böylece alınıp tamamlanarak 
getirildiği takdirde ben şahsan müspet rey ver
meye hazırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tekrar arz edeyim; komisyon
lar kanun tedvin edemezler? Mevzuubahsolan 
bir kanunun kalkıp, kalkmamasıdır. (Gürültüler) 
Komisyona gitsin yeni bir kanun getirsin olmaz 
efendim. Burası Cumhuriyet Senatosudur. İçtü
züğe, Anayasaya riayet etmeye mecburuz. Keyfî 
olarak hareket edemeyiz. 

Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (izmir) — Sayın arkadaş
larım, gerçekten kanunun başlığı ve buna 
mütaallik zamanında tedbir olarak düşünül
müş bir hususun, kaldırılması, buna karşı hiç
bir şeyin getirilmemiş olması sokandır. Bu ka
nun o zamanki cemiyet görüşüne göre, bir ih
tiyacı karşılamak için düşünülmüştür. Kaldı 
ki, bizim fikrî inkişafımız o zaman da çok geç 
kalmıştı ki, daha 18 nci asrın sonlarında•; ha
yır, hasenat, denilen mefhumun mânası de
ğişmeye başlamıştı ve insanlara şefkat evlerin
de karınlarını doyurmak, sadaka vermek de
ğil, fakat bir insanın, haysiyetini koruyarak 
onu çalışır hale getirmek, kendi kendine kifa
yet eder hale getirmek ve çalışabileceği saha
ları bulmak şeklinde yepyeni bir fikir girmiş
tir. işte bizim döne dolaşa vardığımız fikrin 
gayesi, Anayasamızın ihtiva ettiği unsur as
lında budur. Gerçekten Anayasamız insana hak
lar verirken vazifeler de veriyor. Vatandaş, 
haysiyetli insandır. Bunu temin etmek için de 
Anayasa , Devlete, cemiyete vazifelerde veri
yor. Temel hakların niteliği konusunda insa
nın maddi, mânevi varlığının geliştilrilmesi için 
gerekli şartların 'hazırlanmasını istiyor. 

O halde şu; filhal kaldırılmanın hiçbir fay
da sağlamıyacak olan ve belki yanlış anlayış
larla birtakım zararlı etkileri olması muhte
mel ve muhakkak bulunan bu kanuna, Ana
yasa muvacehesinde; zaten ölü halde bulunan 
kendisinden sonra gelmiş olan kanunlarla 
fiilen oıtadan kaldırılmış olan hükümlerin 
yeniden kaldırıldı diye bir hükümle başlama
sında isabet ve hikmet yoktur. Serseri, cemi
yet içinde mütalâa edilecek bir mevzudur, 
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muznnnaisu eşhas da öyle. Eğer namuslu bir I 
insan, çalışma imkânı bulmaz eğer, namuslu bir 
insan namusu ile karn ın ı doyuramazsa, evvelâ 
dilenir, buna imkân bulmazsa çalar. Binaen
aleyh bunları böylece düşünmek iâzımgelir. 
Ama kendinden suçlu olanlar, b i r zevk ola
rak suç. iştiyenfer, bunlar da vardır . Böyİç
leri de varsa, bunları cemiyetten ayırmak, ce
miyeti bu âfet ten korumak, bizatihi Anayasa
nın emret t iği vazifelerden birisidir. Binaen
aleyh, mevzuu bu yönden mü ta l âa etmeye ve 
mevzuun ciddiyeti nisbetinde hassasiyet gös
termeye biz mecburuz. Hükümet i bu konuyu, 
bu değeriyle t e k r a r ele almasını ben rica ede
rek, hürmet ler imle huzurunuzdan ayrı l ıyorum. 
(Yeter l ik önergesi var sesleri.) 

B A Ş K A N — Yeterl ik önergesi var, faka t 
t ak bir kişi var . Müsaade ederseniz ona da söz 
verelim. O zaman yeter l iğe lüzum kalnuyaeak. 

Sayın Kalpakl ı oğlu buyurun . 
H Ü S E Y İ N K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 

Efendim, ben bu uzun, uzun müzakere mevzuu 
olan k a n u n u n bir inci maddesini sizlere okumak 
suret iyle bu serseri mazamıaisu eşhasın ne (İv
mek o lduğunu tarif etlen şu madde ile bir 
defa daha nazar lar ınıza sunmak isterim. 

(Madde 1. —• «Hiçbir vasıtai maişeti bulun
madığı ve çalışmaya kudret i olduğu halde. 
lâakal iki aydan beri bingûna kâr ve kisp 
veya, sanat la meşgul olmıyan ve bu müddet 
zarfında iş bulmak için teşebbüsatı lâzimede 
bu lunduğunu dahi ispat edemeyip şu rada bu-
ı*ıda dolaşan kimselere, serseri ıtlak, olunur. 
Çalışmaya muk ted i rken teseülü vesilei maişet 
i t t ihaz edenler dahi, serseri addolunur lar .» 

Efendim, k a n u n u n esbabı mucibesinde; kı
saca, sürgün ve dayak cezası olduğu için ve ay
rıca da, zabıta ta ra f ından tevkif bahis ko
nusu olduğu için bu k a n u n da. bu üç bakım
dan. Anayasaya, mugayere t i iddia edilmektedir . 

Biri, polis ta raf ından şahsın tevkifi, ikin
cisi sürgün, üçüncüsü, dayak. 

Muhterem arkadaş lar , bil iyorsunuz ki, yeni 
Anayasamız, bu mevzuda, eski Anayasadan da 
iteri gitmiş ve bu gibi .'> hali , kendi maddeleri 
arasında, an t idemokra t ik gördüğü için kaldır
mış bu lunmaktad ı r . Meselenin esası budur. O 
halde, an t idemokra t ik olup olmadığı yönün

den, kısaca sizlere izahat vermeyi İlendeniz 
1 üzu mi m gö r üyorum. 

Kişi güvenliğine mütedai r olan Anayasanın 
MÖ ucu maddesi, bu Serseri ve Mazannaisu eş
has hakkındaki Kanunun, 1 I nci maddesi ile 
karş ı laş t ı r ı ld ığ ında; ikisinin taban tabana zıt 
ıbir fikri, müdafaa et t iği açıkça görülmektedir . 
O halde Anayasanın 'AO ucu maddesi, muvace
hes inde; bu kanunun 11 nci maddesinin, uygu
lanması mevzuubahis olamaz. Peki olamayın
ca; Anayasa, her hâlâ kârda, açıkça, kendisine 
mugay i r olan. kanını ve o kanunlar ın hüküm
lerini o r tadan kaldıracağına, ve onu, ta tbik
ten alıkoyacağına göre ; bu 11 nci maddenin 
hikmeti vücudu sebebi Anayasa hükmü karşı
sında. bizatihi kalamaz, bunun mevcudiyet i 
iddia edilemez. Kaldı ki, muhterem arkadaş la
rım, ne diyorlar «Mfendim, zaten bunlar kulla
nılmıyor.» Ama Demokles ' in kılıcı, gibi dursun. 
İcabında kullanıl m ıyacak mı- Kullanılmaz. Eğer 
biz Anayasaya inanıyorsak, AO ncu madde, bu 
kada r açık hüküm vazetmişken bunun kalma-
•sındaki hikmet ne olabilir? Hiç. bir şey. O 
halde biz samimî olarak, AO ncu maddeye inan
mıyoruz mânasını taşır. Ya. AO ncu madde var 
ve ta tb ik edilecoklir veya. yok', t a tb ik edil-
miyecektir . >>0 ncu madde varsa, l a tb ik edili
yorsa, II nci maddimin müdafaası mümkün 
değildir. O halde nasıl ka labi l i r ; kalsa dahi 
hangi makam veya, merci bu II nci maddeyi. 
t a tb ike yel tenebil i r? SIK; işlemiş olur. 

(Jelcliıu bu kanunun 12, 1!) ve '21 nci mad
delerine. Bu maddeler de Anayasanın 14 nc.ü 
maddesine taban tabana zıttır. 

Efendim, müsaade ederseniz, mademki, işin 
uzun müzakeresi oldu, ben bu 14 neü maildi1 ile 
11, 12 ve 1!) ncu maddeleri okuyacağım 
size. ( ( iürül tü ler . ) 

M'UİTMET HAZKR (Kars) - - Bunlar ın 
uzun uzun olku ninnisin a ne lüzum var? 

HÜSHYİ.V K A L P A K L İ O d L U (Devamla) 
Size cevap veriyorum Mehmet Beyefendi. 

BAŞKA.V — Müsaade edin, müdahale etme
yin efendim. Siz cevap vermeyin efendim. 

IIÜSICYİY KALPAKLIOf iLT (Devamla) 
Ben komisyon adına konuşmuyorum, kendi dü
şüncelerimi arz ediyorum. Zatıâlinizi de dinle
dik, müstefit olduk, onu inkara yel lenmiyoruz, 
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ama kendi görüşümüzü arz ettik. 14 neti mad
de : Herkes yaşama maddi ve mânevi varlığını 
geliştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. 
Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanun açıkça 
gösterdiği hallerde, usulüne ^öve verilmiş hâkim 
kararı olmadıkça kayıtlanaıııaz. Hâkim kararı 
olmadıkça kayıtlanaıııaz diyor. Şimdi arka-

• daşlarımın dokunduğu maddelere geleceğim : 
Hâkim karariyle mi oluyor, başka şeylerle mi 
oluyor? Nasıl izah etmiyeyim bunu? Kimseye 
eziyet ve işkence yapılamaz. Muhterem arka
daşlar, dayak, işkence ve eziyetten başka bir 
şey midir? İşkence ve eziyet gibi değildir, di
yen birisi içinizden çıkabilir mi? Sürgün, hem 
de zabıta marifetiyle sürgün. Bu eziyet değil 
midir? insan haysiyeti ile bağdaşından ceza ko
nulamaz. Ne kadar açık. Şimdi kalkması istenen 
12 nci maddeyi ölçüyorum : «Ketmi hüviyet 
ma'ksadiyle her ne suretle olursa olsun tebdili 
kıyafet etmiş olanlar veyahut üzerlerinde eğe ve 
çengel ve maymuncuk gibi kilit ve kapı ve pen
cere küşadı ile hırsızli'k ve ceraimi saire irtikâ
bına ve nıesakin ve dekkâkine duhule medar ola
cak alât ve edevat bulunduğu halde eşyayı mez-
kûreyi olzaman bir ımdcsadı meşrua nıebni taşı
dıklarını ispat edemiyenler serseri makulesin-
den ise 5 kamçıdan 20 kamçıya kadar darbolun-
duktan sonra i) ncu madde mucibince müeazat 
edilir. Yahut bunlara bedel bir aydan, 1 seneye 
kadar hapsolunur ve eğer bu makule eşhas ıua-
zanneisu takımından ise 15 kamçıdan -15 kam
çıya kadar darbolunduktan sonra 11 nci madde 
mucibince müeazat olunur veyahut bu cezalara 
bedel 2 aydan, 2 seneye kadar hapsedilir.» 

Şimdi 19 ncu maddeyi okuyorum : «Darp 
cezası müddeiumumi veya vekili ile tabip huzu
runda ve hapsane derununda bir metre tulünde 
ve bir buçuk santimetre kutrunda öküz derisin
den mamul ve düğümsüz kamçı ile ve darbı ınü-
tevassıt ile icra olunur. "Fakat her halde tabibin 
istisna edeceği mahalle vurulmıyacaktır.» Yani, 
her ne suretle olursa olsun tabip şurasına vu-
rulmıyacak, oradan ölebilir, yasak derse, başka. 
Muhterem arkadaşlarım görüyoruz ki, bu daya
ğın ne ile nasıl yapılacağını tarif eden aleti de 
izah etmiş ve öküz derisinden mamul şu kadar 
kutrunda, filân... Bunları bugün dahi şu bizim 
Türkiye Cumhuriyetinin kanunları arasında gör
mek bize biraz hacil gelmez mi? İnkılâpçıyız, ileri
ciyiz şuyuz, buyuz falan, ama öbür taraftan da bil

mem ta ne zamandan kalan ve hangi fikri ifade 
eden kanunların müdafaasını yaparız. Hakika
ten ölü kanun diye arkadaşımız iddia ediyor. O 
halde ölü kanunsa, tatbik edilmediğine göre, 
bunun kaldırılmasmdaki endişe veya korku ne
reden, niçin geliyor? Arkadaşlarım, mademki, 
ölüdür, tatbik edilmiyor, o halde bu kanuna ce
miyetimiz reaksiyon gösteriyor. Tatbik edilme
sini istemiyorum diyor. Tatbik edemezsin diyor. 
Cemiyet, bunun karşısında olduğu için reaksi
yonu böyle olduğu için tatbik edilemiyor. O hal
de bugüne kadar şu son Anayasa çıkıncaya ka
dar tatbik edilmemesinde bir sebep yoktu. Ni
çin tatbik edilmedi? Neden senelerden beri tat
bik edilmiyor? Bu kanun cemiyetin baskısı al
tında. Bu fikri cemiyet artık kendi içinden çı-
'kartmış, tatbikine reaksiyon gösteriyor. Karşı 
duruyor, kabul etmiyor, istemiyor, gayriinsaııi 
görüyor. Onun için bu ölü kanunun, ölü olarak, 
yaşamasındaki, yaratılmasındaki gaye nedir? 
Niçin ölüsünün burada kalmasında arkadaşlar 
ısrar ederler? Hiçbir maksat yok. Anayasaya 
mugayereti acık ve sarih. Okumadı mı Anayasa
nın 30 ncu maddesini bu arkadaş? Anayasanın 
IH) ve 14 ncü maddeleri okunduğu zaman açıkça 
görülür ki, bu maddeler karşısında kanunun 
dört tane hükmüne açıkça mugayeret teşkil et
mektedir. Biri diğerine zıt fikir, görüş ve ideo
lojiler ifade etmektedir. Şu halde bunun müda
faasına imkân yoktur. 

Sonra muhterem Esat Mahmut Karakurt ar
kadaşımız, bir sürü endişeler ileri sürdükten 
sonra, dediler ki; «serseriden, şundan, bundan 
bizar olduk. "Efendim şunu yapıyorlar, bir şey 
olmuyor, bunu yapıyorlar bir şey olmuyor» Ar
kadaşlarım, size şunu açıkça ifade edeyim ; bu
gün muhterem arkadaşımın ileri sürmüş olduğu 
suçların hiç'birinin cezası yok değil, hepsinin 
müeyyideleri vardır. Türk Ceza Kanununu 
açın bakın. Kendisinin söylediği suç vasfını haiz 
ve cemiyeti ızrar eden vatandaşlara karşı olan 
çirkin hareketler, kanunsuz hareketler, hiçbiri 
müeyyidesiz değildir. Türk Ceza Kanunu onla
rın her birine ayrı ayrı ceza verilsin, 'vermiştir, 
ayrı ayrı maddeleri vardır. Ka,'§ılılksız değildir. 
Boşta hiçbir şey kalmış değildi,'. Aleyhte olan 
arkadaşları dikkatle dinledim. Hiçbir tanesi, 
şöyle bir hal 'bize göre suçtur, suç olması lâ-
zımgelir. Cemiyetteki insanların zara rinadır. 
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Fakat bugüne kadar bunun bir maddesi, bir 
müeyyidesi şurada veya burada yoktur. Bu 
ise; bunu karşılıyor iddiasında bulunamadılar. 
O halde muhayyel konuşuyorlar. Desinler ki ; 
şu hal cemiyeti ve •cemiyetteki insanları ızrar 
eder, ama karşılığında bir müeyyidesi yoktur. 
Bunu demiyorlar; desinler ki onun cevabını ve
relim. 

Sonra yine sözcü arkadaşımızın söylediği 
gibi; efendim, «bu açıktan açığa; Anayasaya 
•mugayir olduğu tesbit edilmiş ve tesbit edil
dikten sonra buraya gelmiştir.» Zaten îbiliyor-
isunuz, Anayasaya mugayir kanunların temiz
lenmesi de bir mecburiyettir. Bu (haliyle Anaya
saya muıgayereti tesbit edilen ve kanunun, böy
lece meriyetten çıkmasını istiyen şu hükümler 
muvacehesinde; bizim Anayasanın sarih hü
kümleri karşısında, şu veya bu indî -sebeplerle 
bu kanunun kalkmasında, cemiyetimiz için za
rar vardır iddiasiyle, mevhum bir endişenin 
içine girip, bunun müdafaasını yapmamıza im
kân yoktur. Anayasaya da mulgayereti ve bun
ların 'gayriinsani olduğu; bu müeyyidelerin, 
şu cezaların, sabit ve varitken; daha fazla bu 
fikrin imüdafaasını yapmak istemiyorum. 

Binaenaleyh, kanunun lehinde oy vermenizi 
istirham ediyorum. Benim düşüncem budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Olduğuna 
'göre yeterliği okutuyorum : 

Başkanlığa 
Hâdise tavazzuh •etmiştir. Kifayeti müza

kere teklif ediyorum. 
iSiirt 

Lâtif Aykut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmeler bitmiş
tir. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

ivedilik önergesini okutuyorum : 

L 11 • 7 . 1963 O : 2 
j Yüksek Başkanlığa 
I 184 sıra sayılı kanun tasarısının ivedilikle 
i görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Burs al 

Şeref Kayalar 
BAŞKAN — İvedilik hususunu -oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Serseri ve mazannaisu eşhas hakkında Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 26 Nisan 1325 tarihli Serseri 
ve mazannaisu eşhas hakkındaki Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 29 a karşı 89 oyla mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütül*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyeni. 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh. ve aleyhte söz isteyen'.. 
Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Tasarı ka
nunlaşmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları kanununa ek kanun tasarısının 1 nei madde
si üzerinde; 115 sayın üye oy kullanmış, 113 ka
bul, 2 çekinser, oyla salt çoğunluk temin edilmiş
tir. 

2 nei maddesine 110 sayın üye oy kullanmış, 
110 kabul. Salt çağunluk temin edilmiştir. 

3 ncü maddesine 108 sayın üye oy kullanmış, 
108 kabul. Salt çoğunluk temin edilmiştir. 

12 Temmuz 1963 Cuma günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

' • » • ^ > » - < S J » •<••• 
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Maden Kanununun bâg* maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
"Plnvpı* A İra 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

^ A ^ M A I U « 

BİNGÖL 
^auri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey | 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
113 

74 
30 

9 
68 

4 

[Kabul edenler] 
1 ÇANAKKALE 

Ilalit Sarıkaya 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 

tsnvrfn. 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna | 

1 KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeır 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Evudret Bayhan i 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut | 

I SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
\ 17 * 1 * l^% A. * 1 

Zıh m Betıl 
Osman Haeıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
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[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp Ön a1 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhamgil 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Aiâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanımıan 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
A lime t Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demiirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Burhanettin Ulaç 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

[ÇeMnserler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 

İZMİR 
Hilmi Onat 

MANİSA 
Orhan &üersan 

SİVAS 
Ahmet Çekernoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Âmil Artus 

[Oya katılmtyanlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Kmauullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (t.) 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

(î.) 
ADANA 

Mehmet Unaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Easira Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
(t) 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
tbrabim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur ülusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gebo-loğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
A zımi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
CavH Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 
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MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(î.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

0. Senatosu I 
MUŞ 

Ilışan Akpolat (t. 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

5 : 9 1 

Ü.) 
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SAMSUN 

Cemalettkı Bulak 

SİVAS 
Rıfat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişölıir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetantaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Sadi Koçaş 
Âdil Ünlü 

-**— ^«»' 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 1 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
115 
113 

0 
2 

66 
4 

[Kabul edenler] 
Hasarı Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nlzamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi A'ksoy 

— 33 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Etlıern Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özer demli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Musıtafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

L8 -

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerîm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki KumruJu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

! SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Grerger 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABH ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai 0 'Kan (t.) 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İnci ' 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ait us 
Hidayet Ay dine L-
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Sabahattin Tanman 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katilmıy anlar] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi S an al an 

GİRESUN 
M oh met İz m en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

[Açık w 
Eskişehir İ 
Hakkâri 1 
İstanbul .1 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talap özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 

jelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulnç 

Ferit Alpiskende* 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SAMSUN 

Cemalettin Bulak 
SİVAS 

Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağît 
Âdil Ünlü 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 2 nci maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde kalıııl edilmiştir.) 

TABH ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavel ioğhı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
I Tasan Ali. Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 1 1 0 
Reddedenler : 
Çekînserler : 

Oya katılnııyanlar : 71 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
Sı rrı Uzu tıhas a no ğ] \\ 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayaıı-
Kîi 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha m it Tigrel 

EDİRNE 
T i ı h si ti Ban gıı o ğl u 

ERZİNCAN 
Fehmi D ay soy 

ERZURUM 
Nıırettin Ayıııııksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçaıgök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 

liifat Özlür'keine 
Nuru!lalı Esat Sümer 
Sabahattim Tanınan 
Bere Turan 

ÎZMIR 
İzzet Bira;]id 
Ömer Lûtfii Bozca! 1 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Oöle 
Mehmcıt Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
İmtfii Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erki it 

MALATYA 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Miı a İlâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Afasa&un 

NİĞDE 
Kudret Bayhatı 
izzet (lener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder
lini ûsi Söylem ezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Yusuf Demİrdağ 
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URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuııoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz fnee-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
H ı M Oğuz Rekata (B.) 
ibrahim Saffet Om ay 
(D 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlku§an 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Cleboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolıay 

İSPARTA 
Suat Sereıı 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettim Bulak 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (t.) 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
5 dil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

» • « -4». 
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istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasansmın 3 ncü maddesine 

verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcj 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabcyoğhı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğnzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : o 
Çekinser 

Oya katılmıyan 
er : 0 
ar : 73 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Tslâm 
Yizamettin özerü' 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon ' 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
Nunıllah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
'"mi: fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinckli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

TlITTTa 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NEVŞEHİR 

1. Ş. Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SINOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğîıı 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur; 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Ilasan Kangal 
Sadi Koçaş 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Oya katılmty anlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet Şükran özkay* 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhamnl 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçime 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
a.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik ÎJ4Cİ 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (İ.) 
Esat Çağa 
Adil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

DOKSANI'*] KİNCİ. liİHLKŞJM 

11 . 7 . 1963 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A . HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Maden Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244) 
(S. Sayısı: 171) [Dağıtma tarihi: 27.6.1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 

14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İsler ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/ 209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) [Dağıtma tarihi: 
27 . 6 . 1963] 

2. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarıma dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227, C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404, 
C. Senatosu 1/238) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1963] 

X 4. _ Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3/99, 3/103, 1/49; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı: 176) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/111, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) 
(S. Sayısı/ 177) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) (S. 
Sayısı: 178) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

(Devamı arka sayfada) 



7. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Maüî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/258, C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı : 180) 
[Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1963] 

8. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 
1/251) (S. Sayısı: 181) [Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1963] 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince Kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/310, C. Senatosu 
1/239) (S. Sayısı : 183) [Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1963] 

10. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
da Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/208, C. Senatosu 1/252) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi: 4 . 7 . 1963] 
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Dönem : 1 I "7 / 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : j / 4 

Hususi idarelerden maaş olan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, 
terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve 
Öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/227; C. Senatosu 1 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 304) 

Millet Meclisi 
' Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :246G- 11843 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 6 . 1963 tarihli 95 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, hususi ida
relerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif cezalandırılmalarına ve bu 
öğretmenler için teşkil edilecek Sağflık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına öğretmenle
rin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 18 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13 . 6 . 1963 tarihli 61, 91 ve 95 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 301) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 6 . 1963 

Esas No: 1/249 
Karar No: 20 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . (i . 1963 tarihli 0.1 nci Birleşimiude görüşülerek kabul edilen, hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve 
bu öğretmenler için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğret-



menlerin alacaklarına, dair 4857 sayılı Kanunun -'î ncü maddesine bir .fıkra, kelenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleıi ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca, kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine 
arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına İcarar verilmiştir. 

Başkan 
İzmir 

Söz hakkım mahfuz 
(J. Okur er 

Çanakkale 
/ / . Harikaya 

Bu Kanuna Sözcü 
Kayseri 

H. Dikeçligil 
İmzada bulunamadı 

.İsparta 
S. Seren 

Tabiî Üye 
M. Üzgüneş 

nzada. bulunamadı 

İstanbul 
(). ŞaJıinç/iray 

Trabzon 
Y, Pemirda.ğ 

Ağrı 
V. Yardımcı 

Kastamonu 
'M. damlıca 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ifıısusi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve hu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4357 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Öğretmenlerin kendisine atfı mümkün ol-
mıyan bir sebeple bir terfi süresi içinde bir 
ders yılı teftiş görmemiş olmaları o yılın başa
rısız sayılmasını icabettirmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

MİLLİ LGIT1M KOıM ISVONUM'N KABUL 
LTTİGİ MLTİN 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, ledlif ve cezalandırıl 
medarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı San
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 1351 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi Ilıdı kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 174 ) 



Dönem : 1 I "T F* 
i t a a t i : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | / 0 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına 
dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404; 

C. Senatosu 1/238) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 198) 

HJilIct Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1616-23267 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1963 tarihli 89 ncu Bir^iminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fımel Silinen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 2 . 1963 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3 . 6 . 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 198) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Miüî Eğitim Komisyonu 12 . 6 . 1963 

Esas No: 1/238 
Karar No: 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin -'> . (i . 1908 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 0-574 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak
leri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe Ko-



misyonuna tevdi buyuruImak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 
(I']kli bir numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

Başkan Sözcü 
izmir Tekirdağ Cumhurbaşkanınca S. Ü. Elazığ 

C. Okur er C. Tarlayı E. Cağa H. (i ir ay 

İsparta 
S. Seren 

İstanbul 
(). Şahingiray 

Trabzon 
V. Demire!ağ 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/238 
Kurar No : 111 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3.6 J 963 ıtari'hli 89 neu Biri eşimin ti e öıncelik ve ivedilikle görü
şülerek kalbul edilen «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu 'açılmasına dair -6374 
sayılı 'Kanuna ibir ımadde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» Koımisyonumuzun 27.6.1963 Itari'hli 
toplantısında İstanbul Teknik Okulu Rektörü ve ilgili Hükümet temsilcilerinin huzurlarında tet
kik ve müzakere olundu : 

Tasarı gerekçesinde tafsil en arz edilen hususlar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünün 
verdiği ıgeniş izahat 'Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve ımezkûr kanun tasarısı Milleri: Mec
lisi Genel Kurulunda kabul edildiği şekilde aynen kabul olunmuş/tur. 

(Ekli bir numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 
Genel Kurulun 'tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmeek üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Bütçe Komisyonu 

(Başkanı 'Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. Siirt Balıkesir Diyarbakır 

*Sf. Kurutluoğlu L. Aykut K. Öztas A. Erdoğan 

Konya 
A. Oneır 

Konya 
M. DineJdi 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 175 ) 



MÎLLET MECLİSİN IN KA
BUL ETTİĞİ MİLLİN 

istanbul Teknik: Üniversitesine 
bağlı bir teknik okulu açılma
sına dair 6371 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

EK MADDE — İstanbul Tek
nik Üniversitesine bağlı bir 
teknik okulu açılmasına dair 
6374 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine dayanılarak açılmış 
bulunan Maden Mühendisliği 
Şubesine ait ilişik cetvelde gös
terilen kadrolar, 5246 sayılı İs
tanbul Teknik Üniversitesi ku
ruluş kadroları Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 3 — 
MİLLÎ LU İTİM KOMİSYO
NUNUN KABUL UTTlĞt 

METİN 

fslanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okulu açılma
sına dair 637 i sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

IÎÜTG10 KOMİSYONUNUN 
KAIîUL LTTİÖİ M UT İN 

İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okulu açılma
sına dair 6374 sayılı Kanuna bir 

m ad d e e 1; l e nm e si h akkmda 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli- MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

D. Görev 

3 Öğretmen 
4 » 
5 '» 
6 » 
7 » 
8 » 
(> Öğretmen Yardımcısı 
7 » » 
8 » » 
9 » » 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel 

CETVEL (1) 

Savı Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
950 
800 
700 
G00 

1). Görev 

10 Öğretmen Yardımcısı 
11 » » 
6 Atelye öğretmeni 
7 » » 
8 » » 
7 Okutman 
6 Uzman 
7 » 
8 '» 

Sayı 

4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Maaş 

500 
450 
950 
800 
700 
800 
950 
800 
700 
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Dönem : İ t 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/258; C. Senatosu 1/222) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 311) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.5.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2776 - 14067 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Menlisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Milllet Meclisi 8. Sayısı : 311) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
« 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 12.6.1963 

Esas No. 1/222 
Karar No. 55 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 .4.1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani Mzmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısı : 

Komisyonumuzun 11.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bil
giler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilan şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir» 
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Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
Sözcü 

Gaziantep 
-*. İslâm 

İstanbul 
8. Tanman 

ve 

H. 

Ankara 
R. Etker 

Kayseri 
Kalpdklıoğlu 

Giresun 
8. Orhon 

Sinop 
S. Batur 

Balıkesir 
/ / . A. Türkcr 

Sivas 
H. SöyUmezoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/222 
Karar No: 10R 

Bütçe Komisyonu raporu 

28 , 6 . 196.H 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12. 1962, 22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 196ü tarihli 19, 61 ve 79 ııou 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Gaydan .Fikri Tiğsuz'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 28 . (i. 1963 tarihli top
lantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Yedek subay olarak Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden ve 1931 yılından 1943 
yılı sonuna kadar Millî Emniyet Teşkilâtında görev aldığı ve üstün başarılar gösterdiği Millî Em
niyet teşkilatlarınca da sabit olduğu anlaşılan ve halen ileri yaşta ve zaruret halinde ve emsalleri
ne nazaran üstün başarılar gösteren bu şahsa vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması komisyo
numuzca da uygun görülerek mezkûr kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edil
diği şekilde ve aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Diyarbakır Konya 
A. Erdoğan A, Onar 

Kâtip 
Niğde 

K. Bayhan 

Tabiî Üye 
/ / . Tunçkanat 

Balıkesir 
K. öztaş 

& Senatosu ( S. Sayısı: 180 ) 



MÎLLET MECLÎSİNİN I 
KABUL ETTİĞİ METİN | 

Gaydam, Fikri Tuğsuz'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yedek subay 
olarak Birinci Dünya ve İstik
lâl Savaşlarına iştirak ettikten 
sonra Millî Emniyette memle
kete yararlı hizmetler ifa eden 
1312 doğumlu Gaydan Fikri 
Tuğsuz'a hayatta bulunduğu 
sürece vatani hizmet tertibin
den (500) lira aylık bağlanmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay ba
şından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı 
yürütür. 

— 3 — 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Gayd-an Fikri Tuğsuz'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Senatosu ( S. Sayısı: 180) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 neti madde 
aynen kabul edilmiştir. 





Dönem : 1 I O O 
Toplantı . 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: I ö ü 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/310; 

C. Senatosu 1/239) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 194) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 5.6. 1963 
Sayı : 3352 - 16329 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIN \ 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
«dilen, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası.ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 12 . 10 . 1962 tarihinde. Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3.6. 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 194) 

Miltf Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. 1/239 12 . 6 . 1963 

Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
«dilen, istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık
lar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde zikrolunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile ekli cetvellerin aynen kabulüne, havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 
İsparta 

S. Seren 

Sözcü 
Tekirdağ 
C. Tarlan 
İstanbul 

Ö. Şahingiray 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Çağa 
Trabzon 

Y. Demirdağ 

Elâzığ 
B. Giray 



2 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

(hımkuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 28 . 6 .1963 
Esas No. 1/239 
Karar No. 110 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 .6 .1968 tarihli ve 89 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
(görüşülerek kalbul edilen, «İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı» Komisyonumuzun 28 .6 .1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun teklif tarihi 11.10.1962 olup müzakere'si yukarda, da işaret olunduğu üzere 2 8 . 6 . 
1963 olmasına ve şu suretle aradan 8 aydan fazla bir zaman geçmiş olması hasebiyle kanuna 
bağlı kadrolarda fiilî birtakım değişiklikler husule gelmiş olduğu ve bunun ne'tieesi olarak 1 ve 
2 sayılı cetveller üzerinde bâzı değişikliklerin yapılması gerektiği toplantıda hazır bulunan is
tanbul Teknik Üniversitesi Rektörü ve Maliye mümessili tarafından izah olunmuştur. 

Vâki izahattan hâsıl olan neticeye göre kanuna, ekli 1 sayılı cetvelin Maden Fakültesi kısmın
daki 2 aded 1 750 lik kadronun 1 olarak gösterilmesi ve 4 aded 1 100 lük doçentlik kadroları
nın 3 aded 1 100 lük ve 1 aded 800 lük olarak düzeltilmesi gerekmiştir. 

Elektrik .Fakültesi kısmında da 4 aded 1 100 lük doçentlik kadrolarının 1 tane 1 100 lük ve 
3 tane de 800 lük olarak tashihi gerekmiştir. 

Kaldırılan kadrolar üzerinde bu yolda yapılan değişiklikler tabiatiyie 2 sayılı cetvel üzerinde 
de tesir icra edeceğinden 2 sayılı cetvelin 4 aded i 750 Jik Kimya Fakültesine aidolan kadro mik
tarı 8 e, 15 aded 1 100 lük kadronun. 11 e vo 2aded 800 lük kadronun da 6 ya çıkarılmak sure
tiyle • cetvellerde vâki değişiklikte mutabakat teinin edilmiştir. 

Vâki değişikliklerle kanun metni müzâkere edilerek maddeler aynen ve kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetveller de yukarda belirtilen değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

IBaşkan Sözcü Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Niğde Balıkösir 

*SY. Kurutluoğlu L. Aykut K. Baykan K. Öztan 

Diyarbakır Konya Tabiî Üye 
A. Erdoğan A. Onar H. Tunçkanat 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 183 ) 



MÎLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Tek
nik Üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 7 .7 .1948 
tarihli ve 5246 sayılı Kanuna 
ek ve tadillerine bağlı (1) sa
yılı cetvellerin rektörlük, Elek
trik ve Maden fakültelerine ait 
kısımlarından ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve İstanbul Teknik Üniver
sitesinde 4936 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine dayanılarak 
açılacak olan Kimya Fakültesi
ne ait ilişik (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — İlişik (3) sa
yılı cetvelde gösterilen ek gö
rev tazminatı kadrosu, İstan
bul Teknik Üniversitesi Kuru
luş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 
1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla 
Kimya Fakültesi için eklenen 
kadrolardan ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 1963 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 3 — 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi Genel Kurulu
nun kabul ettiği 1, 2, 3 ve 4 sa
yılı cetveller aynen kabul edil
miştir. ) 

BÜTOti KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎÖİ MUT İN 

istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(S ve i sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir.) 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 183 ) 
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(Millet Meclisinin kabul etliği metinler) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. («öreviu udi 
Aylık 

Sayı tutan 

REKTÖRLÜK 

10 Saymanlık Müdürlüğü Vez
nedarı 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim, üyeleri 

2 'Profesör 
4 :» 
5 Doçent 

b) Öğretim yarÖMacılm-ı 

7 Asistan " 2 

500 

1 1 750 
1 I 250 
4 1 100 

800 

8 Asistan 
9 » 

(förevin adı 
Aylık 

Sayı tutan 

700 
600 

Maden Fakültesi 

a) Öğretim- üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
5 I )ocent 

1 2 000 
2 1. 750 
4 l 100 

b) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

2 
2 
4 

800 
70Ö 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

REKTÖRLÜK 

9 Saymanlık Müdürlüğü Vez
nedarı 

Kimya Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
8 » 
3 > 
4 t» 
5 Doçent. 

950 

fo,) Öğretim yardımcıları 

1. 

3 
4 
8 
2 
5 

700 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
! 100 

1 7 
8 
9 
7 
8 

5 
8 
9 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 

cj Memurla/t 

fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 

10 Birinci mümeyyiz 

8 
22 
6 
4 
2 

1 
1 

800 
700 
600 
800 
700 

1 100 
700 

800 12 Memur 

600 
500 
400 

[3] SAYILI CETVEL 

(xörevin adı 

Kimya Fakültesi Dekanı 

Sayı Ücret 

1 210 

O. Senatosu ( S. Sayısı: 183 ) 
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[4] SAYILI CETVEL 

D. Görevin adı 
Aylık 

Sayı tutarı 

3 Profesör 
4 > 
5 Doçent 
7 » 

1 1 500 
1 1 250 
4 1 100 
4 950 

D. Görevin adı 
Aylık 

Sayı tutarı 

8 Asistan 
9 » 
7 Uzman 

6 
2 
2 

20 

700 
600 
800 

(Millet Meclisinin 3.6. 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir.) 

(Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin) 

[1] SAYILI CETVEL 

10 

• 

2 
4 
5 
8 
9 

REKTÖRLÜK 

Saymanlık Müdürlüğü Vez
nedarı 

Elektrik Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
> 

Doçent 
Asistan 

» 

1 

1 
1 
4 
1 
1 

500 

1 750 
1 250 
1 100 

700 
600 

1 
2 
5 
7 

7 
8 
9 

Maden Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
'» 

Doçent 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
:» 

1 
1 
3 
1 

2 
2 
4 

2 000 
1 750 
1 100 

800 

800 
700 
600 

[2] SAYILI CETVEL 

REKTÖRLÜK 
9 Saymanlık Müdürlüğü Vez

nedarı 
Kimya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

b) Öğretim yardımcıları 

1 

3 
3 
3 
2 

11 
8 
6 

700 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

7 
8 
9 
7 
8 

5 
8 
9 

10 
12 

Asistan 
» 
» 

Uzman 
» 

c) Memurlar 
Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Kütüphaneci 
Birinci Mümeyyiz 
Memur 

8 
22 
8 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
800 
700 

1 100 
700 
600 
500 
400 

t>o<* 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 183) 





Dönem : 1 I O / 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 4 

Serseri ve mazannaisu eşhas hakkındaki kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/208; C. Senatosu 1/252) 

<Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 21) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 22 . 6 . 1963 
Sayı : 2359 - 11086 

CÜMMUlilYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 neu Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Serseri ve 
mazannaisu eşhas hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun (tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

No : Bu tasarı 4.6. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 . 3 . 1963 ve 13, 20 . 6 . 1963 tarihli 61, 95 ve 99 ncu birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 21) 

İçişleri Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 27 . 6 .1963 

Esas No. 1/252 
Karar No. 30 

Yüksek Başkanlığa 

Serseri ve mazannaisu eşhas hakkındaki Kanunun yürürlükten .kaldırılmasınla dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin iştirakiyle .komis
yonumuzda .görüşüldü : 

Anayasaya, aykırı hükümler ihtiva eden ve esasen tatbik kabiliyeti bulamıyan bahis konusu 
kanunun yürürlükten kaldırılmasını hedef tutan kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulu
nun 20 . G . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde tasvip gören metni aynen kabul olunmuştur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan Bu raporda Sözcü 
Ordu İçel Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

E. Ayhan C. Okyayuz O. Koksal B. TJluç 
Maraş 

N. Evliya 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

C. Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 2 . 7 . 1963 

Esas No : 1/252 
Karar No : 60 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi (rene! Kurulunun 20 Haziran 1963 tarihli 99 nen Birleşiminde görüşülerek Ikabul 

edilen, Serseri ve mazannaisu eşhas baklandaki Kamunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 22 Haziran 1963 tarih ve 2359 - 11086 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumuzun 2 Temımuz 1963 tarihli Birle
şiminde Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde te/tkük ve müzakere olumdu : 

Komisyonumu/, Serseri ve mazannaisu eşhas hakkındaki '26 Nisan 13,25 tarihli Kanunun, Ana
yasanın matlabı «Halkların korunması ile ilgili hükümler a) Kişi büvenliği» olan 30 ncu madde
sine aylan hüküm taşıyan 11 nci maddesi ve yine bu Kanunun Anayasanın matlabı «Kişi dokunul
mazlığı» olan 14 ncü maddesine aykırı hüküm taşıyan 12, 19 ve 21 nci im add elerindeki darp cezası 
sebebiyle ve Cumhuriyetin ilânından bu yana tatbik kabiliyeti bulamaması dolaynsiyle; tatbik olu
na .miyarı ve Anayasaya aykırı hükümler taşıyan bu kanunun meriyette kalmasında bir fayda ol
madığı gibi mahzurlu olduğu yönü ile de ; mezkûr kanunun yürürlükten /kaldırılması hakkında
ki kanun tasarlısının gerekçesine iştirak i'le Millet Meclisinde kabul 'olunan metin Komisyonumuzca 
da oy birliği ile kabul edilmiştir. 

G>enel Kurulun tasviplerine arzı ricası ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan (Bu kanunda Sözcü) (Bu kanunda Kâtip) 
Bursa Cumhurbaşkanınca iS. Ü. izmir Aydın 

Ş. Kayalar E. Çağa Ö. L. Bozöalı F. Turhan-gü 
Tabiî Üye Tabiî Üye Çankırı 

S. Karaman 8. Özgür II. Dağh 

M İL LET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Serseri ve mazannaisu eşhas 
hakkında, Kanunun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26 Nisan 1325 
tarihli Serseri ve mazannaisu 
eşhas hakkındaki Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı târihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

O. SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Serseri ve mazannaisu eşhas 
hakkında Kanunun yü rürlük-
ten kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. SENATOSU 
ANAYASA VK ADALET 

KOMİSYON UNUN KABUL 
ETTİĞİ MLTİN 

Serseri ve mazannaisu eşhas 
hakkındaki Kanunun tjürürlük-
ten kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

^m^ 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 184) 


